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100.000₫ Tình trạng: CŽN ĐANG (Dưới đây là khu vực trang điểm). Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, sử dụng điện thoại di động. Kiểm tra chuyến bay tiếng Anh của bạn: SB + CD audio wblue ngày 21-08-2017, 21:05 @ Sách điện tử tiếng Anh Kiểm tra chuyến bay tiếng Anh của bạn: SB + Audio CD3 Audio CD: Tiếng Anh: MP3, 128
kbps (2 kênh) | Thời gian: 3 giờ | Năm 2010 | ISBN-10: 0230402070PDF Buchebles sinh viên đạt được và duy trì mức độ 4 theo yêu cầu ngôn ngữ ICAO. Nó có thể được sử dụng như một gói tự học hoặc với các nhóm trong lớp học. Được chia thành 30 đơn vị trong mỗi cuốn sách sinh viên và các phần của 3 đĩa âm thanh. English Aviation được thiết kế đặc biệt để dạy các kỹ
năng tiếng Anh cho phi công và kiểm soát viên không lưu, và để giúp họ đạt được và duy trì hoạt động cấp độ 4 (bây giờ là một nhu cầu quốc tế được thực thi bởi ICAO). Mỗi đơn vị bao gồm các ngôn ngữ cần thiết để đối phó với các tình huống không thường xuyên. Các cuốn sách sinh viên và gói đĩa CD cung cấp 130 giờ nội dung. Khóa học sử dụng các cuộc đối thoại radio
bằng giọng nói để cung cấp một bối cảnh chuyên nghiệp và thực tế cho sinh viên. English Aviation là người chiến thắng giải thưởng Sáng tạo Eltons năm 2009. Khóa học này được viết bởi Henry Emery và Roberts, hai chuyên gia đáng kính trong ngành hàng không Anh. Nó cũng đã tạo ra một bài kiểm tra các yêu cầu ngôn ngữ. Kiểm tra xem English Aviation có phải là một địa
chỉ mới cung cấp thêm thực hành cho những người muốn chuẩn bị cho kỳ thi English Air. Nó chứa 30 mô-đun để giúp thực hành và chuẩn bị các kỹ năng nói và nghe cụ thể cần thiết. Nội dung đã được Xác minh và xác minh bởi Học viện Hàng không Oxford. Để biết thêm thông tin về bộ truyện, yêu cầu ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra và tài nguyên miễn phí, hãy truy cập
www.macmillanenglish.com/aviationenglish. Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chất lượng chuyên sâu của vật liệu. Là một phi công, tôi thấy tài liệu là đúng trong cuộc sống và là một giáo viên tiếng Anh, dễ sử dụng. Brett Carlin, Giáo viên tiếng Anh ngành Hàng không, Thái Lan Vanya Has Been Using English Flying With Military Students: Hear More About The Series and
Language Requirements of the Authors in This Short Video: Kiểm tra chuyến bay tiếng Anh của bạn - Đơn vị 1 và 9.pdf Hàng không tiếng Anh - Phạm vi và trình tự.pdf Hàng không tiếng Anh - Đơn vị 2 - LOST - Sách sinh viên.pdf Hàng không tiếng Anh - Đơn vị 2 - LOST - Sách giáo viên.pdf © 1996-2015, công ty Amazon.com, công ty hoặc chi nhánh © Macmillan Education
Limited, 2020
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