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Angielski dla dzieci w wieku 5 - 6 lat
English for Little People
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są w sposób naturalny przez native speaker’a czyli nauczyciela pochodzącego z
kraju anglojęzycznego. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego z nauczycielem angielskojęzycznym gwarantuje otwarcie się dzieci na
fakt, że ludzie porozumiewają się różnymi językami. Co ważne 5-cio i 6-cio latki uczą się bawiąc w przyjaznej atmosferze. Program zajęć
nastawiony jest na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia i opiera się na zajęciach ruchowych, z wykorzystaniem
tematów plastycznych i muzycznych, co pozwala łatwo przyswoić strukturę języka angielskiego. Nasz kurs dla przedszkolaków to jedna
pięćdziesięciominutowa lekcja w tygodniu, czyli 31 lekcji w roku szkolnym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 8 osób, co
pozwala nawiązać dobry kontakt dzieci z nauczycielem i dziećmi między sobą.
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny obejmuje pełne 31 tygodni zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i rozpoczynają się 03.10.2015 a kończą 11.06.2016.
Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2015/2016:
26.12.2015;
02.01.2016;
23.01.2016;
30.01.2016;
26.03.2016;
07.05.2016.
WYWIADÓWKI
Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z
nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych, jak również o postępach,
jakie zrobiły w tym roku szkolnym.
CENA KURSU ”ENGLISH FOR LITTLE PEOPLE” OBEJMUJE:
Rozmowę kwalifikacyjną – test obrazkowy
Jedną pięćdziesięciominutową lekcję w tygodniu (31 lekcji
w roku szkolnym)
Zajęcia z lektorem angielskojęzycznym
Materiały dydaktyczne

Zajęcia w grupie do 8 osób*
Nadzór metodyczny
Konsultacje z nauczycielem
Świadectwo ukończenia kursu

CENA KURSU
615,- za rok (jeśli płatne w dwóch ratach: 350,- i 265,-)
660,- za rok (jeśli płatne w czterech ratach: 190,- , 180,- , 180,- i ostatnia rata 110,-)
TERMINY PŁATNOŚCI
płatności wnoszone w dwóch ratach
I rata – płatna przy zapisie
II rata – do 05.01.2016

płatności wnoszone w czterech ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 04.11.2015
III rata
– do 05.01.2016
IV rata – do 03.03.2016

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.
RACHUNKI
Szkoła Program wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać rachunek proszone są o
przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu
*Szkoła rezerwuje prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej.

