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Angielski dla dzieci w wieku 7 - 9 lat
YLE English Course
Lekcje dla 7,8,9 latków prowadzone są w sposób naturalny przez polskiego lektora anglistę. Wszyscy nasi nauczyciele są znakomicie
przygotowani do pracy z małymi dziećmi i sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. Program kursu
zawiera, obok nauki języka angielskiego, elementy zajęć plastycznych i muzycznych. Każdy nowy uczestnik odbywa rozmowę
kwalifikacyjną – test obrazkowy, na poziomie dobranym do swoich możliwości. Nasz kurs dla uczniów klas 1-3 to dwie
pięćdziesięciominutowe lekcje w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 10 osób, co pozwala nawiązać dobry kontakt
dzieci z nauczycielem i dziećmi między sobą. Rozwijamy przede wszystkim umiejętności rozumienia oraz mówienia i dlatego wszystkie
gry i zabawy prowadzone są wyłącznie po angielsku, a dzieci w tym wieku bardzo łatwo uczą się z kontekstu. Na wszystkich naszych
zajęciach staramy się stworzyć miłą atmosferę, w której dzieci czują się bezpiecznie.
W ramach kursu YLE English Course dzieci opanują też techniki zdawania egzaminów Cambridge English dla najmłodszych.
.
Dzieci w tym wieku zachęcamy do zdawania egzaminów Cambridge English YLE – Starters, Movers, Flyers.
Egzaminy odbędą się 13.05.2017
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny obejmuje pełne 31 tygodni zajęć. Zajęcia rozpoczynają się 3.10.2016 i kończą 16.06.2017.

CENA KURSU OBEJMUJE
Rozmowę kwalifikacyjną – test obrazkowy
Dwie pięćdziesięciominutowe lekcje w tygodniu
(62 lekcje w roku szkolnym)
Kupon rabatowy na zakup podręcznika
Materiały dydaktyczne
Stałą ocenę postępów w nauce
Semestralny raport z postępów w nauce

Konsultacje z nauczycielem
Nadzór metodyczny
Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
Świadectwo ukończenia kursu
Kupon rabatowy na wybrany egzamin Cambridge
English w wysokości 50 zł
Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych
zajęciach dodatkowych z native speaker’em

CENY KURSU
1.130,- za rok (jeśli płatne w dwóch ratach: 640,- i 490,-)
1.220,- za rok (jeśli płatne w czterech ratach: 420,- , 300,- , 300,- i ostatnia rata 200,-)
TERMINY PŁATNOŚCI
płatności wnoszone w dwóch ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 05.01.2017

płatności wnoszone w czterech ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 04.11.2016
III rata
– do 05.01.2017
IV rata – do 03.03.2017

RABATY I ZNIŻKI
1. Zniżka dla stałego klienta - 50,- zł od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto:
w przeszłości brał udział w dowolnym kursie językowym zorganizowanym przez Szkołę Program (dawniej Program-Bell),
albo uczestniczył w obozie językowym/półkoloniach zorganizowanych przez Szkołę Program.
2. Zniżka rodzinna - 45,- zł na osobę, do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.
3. Zniżka na wybrany egzamin Cambridge English.
FAKTURY
Szkoła Program wystawi fakturę najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać fakturę proszone są o przyjście do biura
szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na fakturze zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu.

We wrześniu 2010 roku Szkoła została Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English
i uzyskała prawo przeprowadzania międzynarodowych egzaminów YLE

