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AsiaNet 49420
BALTIMORE, 25 Mei 2012 (ANTARA/PRNewswire
AsiaNet) 
Wall Street Institute, penyedia utama dunia
pengajaran bahasa Inggris untuk dewasa, merayakan
hari jadinya yang ke40 tahun ini. Lembaga pendidikan
ini akan menandai kesempatan tersebut dengan acara
khusus dan perayaan oleh para siswa sepanjang
tahun 2012.
Pusat pengajaran bahasa Inggris pertama Wall
Street Institute dibuka di Italia pada tahun 1972.
Lembaga ini merevolusi pendidikan bahasa Inggris
dengan memperkenalkan Metode Pembelajaran
Blended, yang menggabungkan berbagai teknik
pendidikan, termasuk pengajaran multimedia dan
kelas kecil yang dibimbing oleh guru, guna
memaksimalkan kemampuan seseorang untuk
mempelajari suatu bahasa.

Metode yang diajarkan di pusatpusat pertama itu sangat mirip dengan metode yang masih digunakan saat
ini di semua pusat Wall Street Institute di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan
pembelajaran blended meningkatkan apa yang dipelajari oleh para siswa. Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 2009, pengajaran yang menggabungkan elemen
online dan tatap muka memiliki keunggulan pembelajaran yang lebih besar dibandingkan dengan hanya
pengajaran tatap muka dan hanya pengajaran online.
Lebih dari 2 juta orang telah berhasil belajar bahasa Inggris melalui metode pembelajaran unik Wall Street
Institute.
"Impian saya adalah mengadakan lembaga bahasa yang menawarkan pengalaman berkesan bagi para
siswa, dan saya bangga kami telah membantu begitu banyak orang mengubah hidup mereka dengan belajar
bahasa Inggris," ujar Luigi Peccenini, Pendiri dan Presiden Kehormatan Wall Street Institute.
Wall Street Institute saat ini menerima 190.000 siswa di 450 pusat belajar di 27 negara. Lembaga tersebut
menduduki posisi pertama atau kedua untuk lembaga pengajaran ESL di sebagian besar pasar di mana ia
beroperasi.
Karena bahasa Inggris merupakan bahasa bisnis internasional serta lebih banyak dituturkan dan ditulis
daripada bahasa lain di dunia, Wall Street Institute mengharapkan jangkauan global dan pendaftaran siswanya
akan bertambah pada tahuntahun mendatang.
Melalui sejarahnya selama 40 tahun, pelatihan bahasa Wall Street Institute telah berkembang dengan
perubahan kebutuhan siswanya. Lembaga ini:
 merupakan salah satu lembaga pertama yang menawarkan komunitas siswa online global
 menawarkan aktivitas sosial yang membantu para siswa mempraktekkan bahasa Inggris dalam
lingkungan yang menyenangkan
 barubaru ini memperkenalkan kurikulum yang berfokus pada keterampilan profesional sebagai bagian
dari penawaran kursus standarnya.
Perayaan hari jadi ini akan dibuka dengan rangkaian ceramah oleh Bapak Peccenini. Yang pertama dari
rangkaian acara ini akan berlangsung di Italia pada awal Juni, di mana beliau memiliki visi pengajaran bahasa
Inggris dengan cara yang berbeda. Beliau juga akan mengajar di beberapa Universitas besar di China tahun
ini. Lembaga tersebut juga menggelar pesta perayaan untuk siswa dan acara untuk alumni di beberapa negara.
"Misi kami di Wall Street Institute adalah membantu orang mencapai tujuan mereka dengan belajar bahasa
Inggris," kata David Kedwards, CEO Wall Street Institute. "Selama 40 tahun kami sekarang telah memenuhi
misi itu, dan kami berterima kasih kepada staf kami yang berdedikasi dan siswa yang bekerja keras serta
alumni di seluruh dunia untuk itu. Kami berharap dapat membantu lebih banyak orang menunjukkan potensi
mereka dengan belajar bahasa Inggris bersama kami di tahuntahun mendatang."
Tentang Wall Street Institute
Wall Street Institute adalah penyedia utama pengajaran bahasa Inggris untuk dewasa. Wall Street Institute
telah memberikan pengajaran kepada lebih dari 2 juta siswa di 450 pusat di 27 negara. Lembaga ini dimiliki
oleh Pearson, perusahaan pendidikan.
Tentang Pearson
Pearson adalah perusahaan pembelajaran terkemuka di dunia. Bisnis pendidikan kami menggabungkan
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pengalaman selama 150 tahun dalam penerbitan dengan teknologi pembelajaran terkini dan dukungan online.
Kami membantu pembelajaran apapun, dimanapun dan bagaimanapun sesuai pilihan masingmasing individu.
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