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- suport de curs: 230 lei;
- rata 1: 455 lei. 

La semnarea contractului
se va achita:

Tarif 8 ședințe pe lună

Durată modul:

1 ora și 30 de minute (ora didactică
include 10 min. pauză/h)

2 ședințe pe săptămână

Număr cursanți grupă:

8 RATE egale pentru 1 modul complet
(64 ședințe)

455 Lei 
fizic / online

Ofertă an școlar 2022 - 2023
Juniori (7-10 ani)

Limba Engleză
(Starters / Movers / Flyers)

64 de ședinte: 
septembrie 2022 - iunie 2023

Durata ședinței:

Frecvența ședințelor:

Fizic: maxim 9 | Online: maxim 10

Modalitate de plată:

Reduceri:
4% reducere pentru membrii aceleiași familii, dacă este frecventat
modulul complet (64 ședințe) de către fiecare cursant - se acordă
la rata nr. 8;
5% reducere pentru plata integrală;
100 lei reducere pentru plata anticipată a primelor 3 rate și a
suportului de curs până la data de 31.08.2022 (nu se aplică în cazul
plăților integrale).

fișe moderne de lucru pe parcursul modulului;
materiale audio-video suplimentare pentru fixarea cunoștințelor;
testarea și încadrarea la grupă;
3 testări per modul  (inclusiv model CAMBRIDGE, în funcție de
grupă);
platformă informatică și aplicație proprie pentru corespondență.

Bonusuri:

Cursuri fizice și online:
Sălile de curs sunt dotate cu pupitre individuale și concepute la
cele mai înalte standarde educaționale menite să acopere toate
nevoile; 
Prin investiția în cele mai bune echipamente tehnice, cursanții vor
avea parte de o experiență online eficientă și modernă.

Testare și lecție gratuită:

Suport didactic:
Suportul de curs este valabil pe tot parcursul anului școlar;  
Pentru rezultate excelente, am ales să colaborăm cu edituri de
prestigiu;
Costul este de 230 lei, cu TVA inclus (manuale + materiale tehno -
redactate); suma se achită la semnarea contractului. 

Procedură de înscriere:
Înscrierea în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO se
realizează prin completarea și semnarea formularului de înscriere
și prin achitarea taxei de întocmire a dosarului aferent anului
școlar 2022-2023, în valoare de 100 de lei (TVA Inclus).

Pentru că vrem să fim siguri că încadrarea va fi cea mai potrivită
pentru cursant, folosim o metodă modernă și prietenoasă de
testare  unu la unu, profesor - cursant;
De asemenea, pentru că vrem să te convingi că suntem cea mai
bună opțiune pentru copilul tău, îl invităm la o lecție DEMO!


