
Memperkenalkan NESE 
SEKOLAH YANG DIAKUI KEUNGGULANNYA



Kesempatan Luar Biasa 
untuk Belajar Bahasa 
Inggris®

 ♦ Komitmen untuk memberikan yang terbaik di kelas

 ♦ Kurikulum yang menantang dan membangkitkan semangat

 ♦ Pengakuan bahwa setiap siswa yang datang ke NESE memiliki 
kemampuan, kebutuhan, dan tujuan unik tersendiri, yang semuanya 
penting untuk kesuksesannya

 ♦ Pemahaman akan pentingnya lingkungan belajar yang hangat dan 
mendukung

 ♦ Keyakinan akan kemampuan setiap siswa untuk berhasil

 ♦ Penghargaan akan kekuatan dan nilai kebaikan dan kasih sayang

 ♦ Kesadaran bahwa belajar bahasa tidak lengkap tanpa memahami 
budaya di mana bahasa tersebut digunakan

 ♦Upaya untuk menciptakan kesempatan belajar bahasa Inggris yang 
luar biasa

FALSAFAH

years



Penghargaan & PengakuanDewan NESE terdiri 
dari para profesional 
yang sukses di 
bidang pendidikan, 
seni, bisnis, dan ilmu 
pengetahuan. Sebagai 
penasihat NESE, 
mereka memberikan 
arahan, keahlian 
dan pengalaman 
kolektif mereka untuk 
berkontribusi bagi 
keberhasilan NESE.

 ♦Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

 ♦Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

 ♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

 ♦Mr. Jeff François, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

 ♦Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher Program

 ♦Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

 ♦Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

 ♦Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦Dr. Ian B. Shine, M.D. Cambridge  University

 ♦Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ 2016 [UED Agency Awards] 
Shortlisted in the “Best English Language School - 
USA” Category

 ♦ 2015 [Harvard University]  
Anugerah Penghormatan Harvard University kepada 
Anggota Staf sebagai “Pahlawan Harvard”

 ♦ 2014 [The Boston Globe & The Commonwealth 
Institute] Urutan ke-11 Terbaik dari 100 Organisasi 
Massachusetts yang Dipimpin Perempuan

 ♦ 2012 [ACCET]Perpanjangan Akreditasi - Skor Sempurna

 ♦ 2011 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine] 

 ♦ 5 Besar Sekolah Bahasa Inggris Terbaik- Seluruh Dunia

 ♦ 2010 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine] 
5 Besar Sekolah Bahasa Inggris - Seluruh Dunia

 ♦ 2010 [US Center for Citizen Diplomacy] -10 Besar 
Program Terkemuka 

 ♦ 2002 [MATSOL] 
Penghargaan Kondisi Kerja Terkemuka

 ♦ 2001 [Language Travel Magazine] (April & August) 
Sekolah Rekomendasi Para Agen – Amerika Serikat

 ♦ 2000 [Language Travel Magazine] 
Sekolah Rekomendasi Para Agen – Amerika Serikat

 ♦ 1999 [Language Travel Magazine] 
Sekolah Rekomendasi Para Agen – Amerika Serikat

 ♦ 1996 [Exame] 
Program Bahasa Inggris Terbaik untuk Eksekutif – Di 
Seluruh Dunia

 ♦ 1995 [Exame] 
Salah satu dari Empat Besar Sekolah yang Diminta 
Agen - Amerika Serikat

 ♦ 1993 [Language Travel Magazine] 
Sekolah yang Direkomendasi Para Agen – Amerika 
Serikat

NESE diakreditasi oleh ACCET dan memiliki afiliasi profesional dengan TESOL, MATSOL, NAFSA, English 
USA, IIE, Amnesty International, FFEU dan Southern Law Poverty Center. Lebih lanjut, NESE telah diakui oleh 
Bildungsurlaub di Jerman dan Misi Budaya Arab Saudi, di  antara instansi pemerintah lainnya.

Foto oleh Rose Lincoln

DEWAN PENASIHAT



Pendekatan unik NESE didasarkan atas penelitian 
pendidikan, hasil dari analisis yang dilakukan pendiri 
(dan presiden NESE saat ini) saat menyelesaikan gelar 
pendidikannya di Harvard University Graduate School of 
Education.  Analisisnya tentang sekolah dan lingkungan 
kelas yang efektif memungkinkannya untuk mendirikan 

Sekolah yang Didirikan 
& Dikelola oleh Pendidik

Anna Shine, Ed.M.,  
Harvard University

Pendiri & Presiden NESE

Martha Hall, Ed.M.,  
Harvard University

Direktur NESE

Ashim Shanker, Ed.M.,  
Harvard University

Direktur Akademik NESE

NESE, sekolah yang dipandu oleh komitmen untuk 
memberikan yang terbaik di kelas, rasa hormat bagi 
semua orang, keyakinan pada kemampuan setiap 
siswa untuk berhasil, dan pengakuan bahwa kebutuhan 
dan tujuan spesifik setiap siswa sangat penting bagi 
keberhasilannya.

Foto oleh Rose Lincoln

PARA PENDIDIK



METODOLOGI

Sekolah yang bagus memungkinkan semua siswa, bagaimana 
pun kemampuan akademik mereka, untuk mencapai yang 
terbaik. Sekolah yang bagus juga mendorong semua siswa 
untuk mengembangkan kelebihan mereka. Karena itu, selain 
berfokus untuk menawarkan program dengan kualitas tertinggi 
dan guru paling terampil, kami di NESE percaya bahwa 
agar benar-benar memahami dan membantu setiap siswa 
mencapai tujuannya, kami harus berbuat lebih jauh.

Untuk alasan ini, NESE mengembangkan Metode Pemerolehan 
Bahasa yang Disesuaikan Kebutuhan Individu, sebagai sistem 
yang mengakui setiap siswa sebagai pribadi yang memiliki 
gaya belajar, kebutuhan, dan tujuan mereka yang khas.

Terlepas dari level, budaya, usia, atau kebutuhan unik siswa, 
Metode Pemerolehan Bahasa yang Disesuaikan Kebutuhan 
Individu NESE memberikan dukungan yang dibutuhkan setiap 
siswa untuk belajar bahasa Inggris dan memahami budaya 
Amerika secepat dan seefektif mungkin.

Metode Pemerolehan Bahasa yang 
Disesuaikan Kebutuhan Individu di NESE

“NESE memberikan kombinasi terbaik dalam sistem pendidikan yang efisien: guru berdedikasi yang memiliki 
pengetahuan luar biasa dan tim administrasi yang tujuan utamanya adalah membantu Anda.”

Alex Sandro Dos Santos Bastos | Profesional TI, Brazil

Metode ini terdiri dari empat langkah:

 ♦ ◆Penilaian Keterampilan NESE

 ♦ Langkah yang Disesuaikan 
dengan Kebutuhan Individu

 ♦ Nasihat Pintu-Terbuka

 ♦ Reevaluasi Level Terus-
menerus

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



KURIKULUM

Kurikulum NESE
“Para guru dan staf administrasi begitu baik dan sabar. Tidak ada alasan untuk merasa gugup di NESE karena 
mereka hangat dan ramah”.

Ece Gundogan | Mahasiswa Teknik Sipil, Turki
Program Pilihan(1) & Program Usai-Sekolah(2)

Selain kelas akademik NESE, siswa dapat mengambil 
Program Pilihan dan Program Usai-Sekolah, termasuk 
Persiapan TOEFL® Intensif, Bahasa Inggris Bisnis, 
Bahasa Inggris Bisnis untuk Profesional, Bahasa 
Inggris Hukum, Pengucapan, Persiapan Universitas, 
dan Komunikasi di Tempat Kerja. Siswa dapat 
mengkombinasikan program pilihan dengan program 
akademik umum untuk menciptakan program yang 
sesuai kebutuhan mereka. Siswa tingkat lanjut juga 
dapat mengambil program sesuai minat mereka di 
Harvard Extension School (2) dan perguruan tinggi di 
daerah lainnya.

Kursus Bahasa Inggris Akademis

Semua siswa NESE dapat mengikuti Program Bahasa 
Inggris Akademik yang mencakup Tata Bahasa & 
Idiom, Berbicara & Menyimak dan Membaca & Menulis. 
Setiap program ini terdiri dari 10 tingkat, dan siswa 
biasanya menyelesaikan satu tingkat setiap bulan. 
Dengan demikian, seorang siswa yang datang ke NESE 
dengan sedikit atau tanpa pengetahuan Bahasa Inggris 
dapat berharap untuk menyelesaikan keseluruhan 
kurikulum 10-tingkat NESE dalam waktu 10 bulan. 
Siswa yang menyelesaikan Tingkat 10 memperoleh 
tingkat kemampuan yang memungkinkan mereka 
untuk menggunakan bahasa Inggris dengan baik dalam 
berbagai lingkungan profesional dan akademik.

Tingkat

Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persiapan TOEFLⓇ IntensifⓇ ®

Business English

Business English for Professionals

Legal English

University Preparation

Komunikasi di Tempat Kerja

Ujian TOEFLⓇ ® Institusional

Pengucapan

Belajar Bahasa Dengan Dibantu Komputer

Kosakata

Membaca & Menulis

Berbicara & Menyimak

Tata Bahasa & Idiom

(1)Program Pilihan- gratis. (2)Program Usai-Sekolah - dikenakan biaya tambahan.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



Karena NESE memahami tantangan khusus baik Bahasa 
maupun praktis yang dihadapi para profesional ketika 
mengambil suatu program studi di luar negeri, NESE 
menyediakan struktur eksklusif untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Kelas, tipe guru, kegiatan, perumahan, laboratorium 
komputer, dan ruang tunggu sengaja dirancang untuk 
memenuhi gaya belajar, waktu yang terbatas, dan kebutuhan 
praktis para profesional. Selanjutnya, NESE menawarkan pilihan 
jadwal yang sesuai dengan tujuan profesional:

 ♦Mengikuti Program Intensif atau Semi-Intensif reguler kami

 ♦Mengambil program khusus NESE seperti Bahasa Inggris 
Untuk Bisnis, Bahasa Inggris Hukum, Pengucapan, dan 
Persiapan TOEFL®

 ♦Memperoleh instruksi pribadi

 ♦Menghadiri pelajaran kelompok khusus

 ♦Mengambil kombinasi mana pun dari yang di atas

Program untuk  
Profesional

“Saya akan beri tahu Anda, jika ingin belajar bahasa Inggris, sangat bagus untuk belajar bahasa Inggris di NESE. 
Anda akan memperoleh apa yang diinginkan”

Heinz Hawreliuk | Pengusaha, Jerman

AKADEMIK

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



“Saya telah merekomendasikan dan akan terus merekomendasikan NESE untuk setiap siswa yang menginginkan 
pengalaman belajar bahasa Inggris yang mengagumkan!”

Bander Alnogaithan | Pengacara, Arab Saudi

Karena banyak siswa kami sangat ingin belajar di universitas, 
college, atau tingkat pascasarjana di Amerika Serikat, NESE 
memberikan penekanan khusus ntuk menyediakan siswa 
dengan keterampilan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan pendidikan mereka. Selain program Persiapan 
TOEFL® elektif dan program Persiapan Universitas Usai-
Sekolah, NESE juga menawarkan Ujian Institusional TOEFL® 
untuk siswa tingkat tinggi setiap bulan dan menawarkan 
berbagai layanan tambahan untuk membantu bakal calon 
mahasiswa melalui program NUPS.

Program  
untuk Siswa

AKADEMIK

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



Layanan Penempatan  
Universitas NESE (NUPS)
NESE menawarkan Layanan Penempatan Universitas (NUPS) 
kepada siswa NESE yang berencana untuk belajar di College 
dan Universitas AS.

Tujuan NUPS adalah memastikan kebutuhan dan kemampuan 
pribadi Anda sesuai dengan yang disyaratkan oleh lembaga 
akademik yang dipilihAnda dan Anda memperoleh dukungan, 
bantuan, dan bimbingan selama seluruh proses pendaftaran . 

Pengalaman NESE selama bertahun-tahun dalam 
menganjurkan universitas berarti bahwa akan lebih mudah 
untuk mendaftar - dan diterima - pada program pilihan Anda. 
Layanan NESE (NUPS) dan berbagai lokakarya, program, dan 
program yang ditawarkan NESE telah membantu para siswa 
NESE untuk melanjutkan studi mereka di banyak universitas. 

“NESE adalah sekolah terbaik dari yang terbaik!!! Jika Anda tertarik belajar bahasa Inggris dan mendaftar ke program 
pascasarjana atau sarjana di universitas, maka NESE menyediakan kesempatan besar untuk melakukan itu!”

Gulnara Ilyassova | Pengacara, Kazakhstan

NUPS

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



CAMBRIDGE

BOSTON

NESE

M.I.T.

Harvard University
Logan

International
Airport

LOKASI

Lingkungan yang  
Memaksimalkan Proses Belajar

“Siswa di NESE dengan mudah ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di Universitas terdekat karena lokasi 
yang sangat bagus di Harvard Square”

Eva Du | Dermatolog, Cina

Harvard Square: 
Lokasi Kami

NESE terletak di Harvard Square 
di Cambridge, berdekatan dengan 
Universitas Harvard dan hanya 
beberapa menit berjalan kaki dari 
Sungai Charles.

Harvard Square adalah titik fokus 
dari aktivitas siswa dan salah satu 
pusat siswa yang paling menarik 
dan dinamis di Amerika Serikat. 
“Harvard Square” pas untuk 
kebutuhan dan rekreasi siswa dan 
profesional dan dikelilingi oleh kafe, 
restoran, toko-toko buku, dan butik. 
Kuliah universitas hanya beberapa 
langkah lagi, film klasik dan film 
terbaru ada di seberang jalan, teater 
dan konser sangat dekat, dan musik 
ada di jalan dan di taman. 

Apa pun minat Anda, Anda dapat 
meraihnya di Harvard Square.

Cambridge: Kota Universitas yang 
Menyenangkan

Kota Cambridge adalah lokasi 
Harvard University dan MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology), dua universitas 
terbaik di dunia, dan termasuk 
pusat pendidikan terkemuka untuk 
mahasiswa dan profesional di 
Amerika. 

Selama tahun akademik (September 
sampai Mei), ada lebih dari 300.000 
siswa dan mahasiswa di kawasan ini. 

Hanya sedikit tempat lain di Amerika 
Serikat yang menyediakan para siswa 
dengan perpaduan budaya, tradisi, 
dan sejarah yang menarik - dan guru 
bahasa Inggris - dalam konteks gaya 
hidup dinamis kontemporer.

Boston: Pusat Akademik dan 
Budaya New England

Di Boston Anda akan menemukan 
museum utama dan pertunjukan 
seni luar ruangan, taman yang 
tenang dan kehidupan malam yang 
meriah, orkestra kelas dunia dan 
grup jazz dadakan, situs bersejarah 
dan perusahaan teknologi tinggi 
perintis. Anda juga akan memiliki 
kesempatan untuk menghadiri 
sejumlah kuliah, film, konser, 
drama, dan kegiatan olahraga yang 
disponsori oleh banyak college 
dan universitas setempat. Akhirnya, 
Anda tidak akan mampu menolak 
banyak makanan lezat Boston.

Tidak ada keraguan lagi, Anda akan 
menikmati suasana belajar ini yang 
menggabungkan rasa hormat akan 
masa lalu dengan semangat untuk 
saat ini dan tatapan untuk masa 
depan. 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



PERUMAHAN

NESE mengakui bahwa kebutuhan siswa yang berbeda 
menentukan pilihan perumahan yang berbeda. 
NESE juga mengakui bahwa jika seorang siswa tidak 
nyaman di tempat tinggalnya, ia tidak akan dapat 
fokus dengan baik di kelas. Karena itu, kami memberi 
perhatian yang besar terhadap pilihan siswa terkait 
tempat tinggal. ATas dasar ini, NESE menawarkan 
homestay Amerika (semuanya dengan satu kamar, 
sarapan & makan malam disediakan), dan asrama 
terpisah untuk para profesional dan siswa (masing-
masing dengan pilihan satu atau dua kamar, sarapan & 
makan malam disediakan). Semua pilihan ini dirancang 

untuk memenuhi standar tinggi NESE dengan tetap 
menawarkan kenyamanan dan fasilitas sebuah rumah 
meski jauh dari rumah siswa. Mirip dengan lokasi ideal 
NESE, semua perumahan NESE berlokasi strategis 
dekat dengan transportasi umum dan tempat-tempat 
menarik di Boston.

NESE membuat semua pengaturan tempat tinggal 
SEBELUM siswa meninggalkan negara asal mereka. 
Ini berarti bahwa mereka dapat datang lebih awal dan 
berangkat dari bandara langsung ke akomodasi mereka. 
Selanjutnya, pada hari pendaftaran, mereka akan sudah 
tahu kawasan Boston dengan lebih baik, dan dapat 
santai untuk hari pertama mereka di NESE.

Berbagai Jenis Perumahan  
untuk Berbagai Jenis Siswa

“Di NESE Saya berteman tidak hanya dengan sesama siswa, namun juga dengan para staf yang menakjubkan. 
Orang-orang yang menakjubkan ini membuat saya merasa diterima dan menjadikan saya bahagia setiap hari!”

Alice Macedo | Siswa, Brazil

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU



KEHIDUPAN DI NESE

Di NESE, kami mendorong Anda untuk menemukan tempat-
tempat baru, berjumpa orang-orang baru, dan mencoba 
hal-hal baru.  Kegiatan Ekstrakurikuler NESE meliputi pesta 
film setiap Minggu, kegiatan klub (seperti   “Open Talk Club”(1) 
NESE yang populer), program Mitra Bahasa NESE, dan 
perjalanan ke sejumlah museum, teater, dan kegiatan olahraga 
di Boston, termasuk pesiar ke situs-situs sejarah, universitas, 
dan organisasi lokal  yang terkenal di area tersebut. NESE juga 
mengatur perjalanan akhir minggu ke New York, air terjun 
Niagara, dan banyak tempat populer lainnya.

Mulailah Mengalami  
Budaya Amerika

“Belajar bahasa Inggris di NESE adalah salah satu pengalaman profesional, akademik, dan pribadi yang terbaik 
yang pernah saya alami”

Karem Ivette Lora Kesie | Pengacara, Kolombia

 ♦ ◆Klub Siswa & Profesional
 ♦ Program Pembicara Tamu 
 ♦ Program Mitra Bahasa
 ♦ Perjalanan Hari & Akhir Pekan 
NESE 

 ♦ Keanggotaan Klub kesehatan

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, 

SILAKAN KUNJUNGI: WWW.NESE.EDU
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