
Suport didactic:
Suportul de curs este valabil pe tot parcusul anului scolar, iar
pentru rezultate excelente am ales să colaborăm cu edituri de
prestigiu.
Costul este de 180 lei TVA inclus (manuale + materiale tehno -
redactate); acestea se adaugă la RATA nr. 1 și se achită la
semnarea contractului. 

Reduceri:
4% reducere pentru membrii aceleiași familii, dacă sunt
frecventate cursuri complete de câte 64 ședințe / an școlar de
către fiecare cursant;
5% reducere pentru plata integrală.

Bonusuri:
fișe moderne de lucru pe parcursul anului școlar;
materiale audio - video suplimentare pentru fixarea
cunoștințelor;
testarea și încadrarea la grupă;
3 testări periodice + 1 test final (model CAMBRIDGE, în funcție
de grupa de studiu).

Informații importante:
Taxa de înscriere pentru rezervarea locului în valoare de 85 lei
(TVA inclus) și reducerile acordate vor fi scăzute din tariful RATEI
nr. 8. 
Retragerea cursantului în timpul anului școlar va duce la
pierderea reducerilor și a taxei, cu excepția cazurilor medicale.

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. Respectăm toate măsurile de prevenție SARS - COV 2
impuse de autorități.
Am investit în cele mai bune echipamente tehnice pentru ca cei
mici să aibă o experiența online eficientă și modernă.

Testare și lecție gratuită:

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, cursant - profesor.
De asemenea, pentru că vrem să te convingi că suntem cea mai
bună opțiune pentru copilul tău, îl invităm la o lecție DEMO.

Tarif 8 ședințe pe lună:

Durată curs:

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

2 ședințe / săptămână

Număr cursanți grupă:

8 RATE egale pentru 1 an școlar

Online    - 370 RON 
La sediu - 390 RON 

Ofertă an școlar 2021 - 2022
YLE Starters (7-10 ani)

Limba Engleză

64 de ședinte pentru anul școlar 
septembrie 2021 - iunie 2022

Durata ședinței:

Frecvența ședințelor:

Online: maxim 10
Fizic: maxim 9

Modalitate de plată:
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