CENTRUL B.SMART

de la
24 lei/
ora

OFERTA CURSURI DE LIMBI STRAINE PENTRU COPII
AN SCOLAR 2018 - 2019
SENIOR EXPLORERS (11 - 13 ANI)
Oferim urmatoarele cursuri de limbi straine pentru copilul
dvs.: engleza, germana, franceza, spaniola, italiana,
portugheza, araba, chineza si japoneza.
Cursurile sunt adresate elevilor din ciclul gimnazial si sunt
adaptate intereselor acestora. Structurate pe categorii de
nivel si varsta, cursurile pun accentul pe aplicabilitatea
practica a celor invatate.
Sunt cursuri de natura interdisciplinara in cadrul carora
copiii vor explora lumea in limba straina studiata, isi vor
face noi prieteni, vor realiza proiecte individuale si de grup.
In cateva cuvinte:
SE VOR DISTRA DE MINUNE!

La limba engleza, calitatea cursului poate fi validata prin examinarea Cambridge. Copiii
vor fi pregatiti pentru aceste examene fara costuri suplimentare.
Centrul de limbi straine B.Smart admite, recomanda, ofera si pregateste grupe speciale de
copii in vederea obtinerii certificatelor recunoscute international Cambridge pentru
admiterea in clasele a IX a intensive.
In calitatea sa de Cambridge Preparation Centre, B.SMART se ocupa de inscrierea
propriilor cursanti la examene si aducerea certificatelor.
STRUCTURA CURSURILOR SI GRUPELE DE STUDIU
Se urmareste structura anului scolar, cu respectarea vacantelor si a zilelor de sarbatoare nationala. Cursurile
se desfasoara in perioada 17 septembrie 2018 - 07 iunie 2019.
Structura cursuri:
Cursurile se desfasoara la cele doua sedii B.Smart si in scolile
- 2 sedinte x 1,5 ore (in cursul saptamanii)
partenere!
- o sedinta x 2 ore (in weekend KET)
- o sedinta x 3 ore (in weekend PET, FCE)
Grupe de studiu:
- standard: 6 - 9 copii/ mini grupe: 2 - 5 copii
sau individual (la cerere)
Ora didactica = 50 minute

Inscrierile se fac prin achitarea avansului de 100 lei.
Avansul reprezinta contravaloarea manualelor– carte si caiet de
activitati. Acestea vor fi folosite de-a lungul intregului an scolar
si se primesc la prima sedinta de curs.

TARIFE (pentru grupele standard)
Tarifele sunt exprimate in lei/ora, iar plata se face la sfarsitul fiecarei luni (pe baza facturii fiscale).
Preturi/ ora didactica:
- inscrieri pana pe 15 septembrie 2018: 26 lei/ ora
- inscrieri dupa 15 septembrie 2018: 28 lei/ ora
Tarife lunare:
- inscrieri pana pe 15 septembrie 2018
2 sedinte/ saptamana: 234 - 312 lei
o sedinta/ saptamana (in weekend): 156 - 312 lei

- inscrieri dupa 15 septembrie 2018
2 sedinte/ saptamana: 252 - 336 lei
o sedinta/ saptamana (in weekend): 168 - 336 lei

REDUCERI
La tariful de baza (28 lei/ ora didactica) se pot aplica urmatoarele reduceri:
13% reducere pentru copiii care au mai urmat cursurile B.Smart (pana pe 15.09.2018)
8% reducere pentru inscrierile efectuate pana la data de 15.09.2018
8% reducere pentru copiii care au mai urmat cursurile B.Smart (dupa 15.09.2018)
5% reducere pentru membrii aceleiasi familii sau participarea la doua cursuri (exemplu: engleza si japoneza)
indiferent de categoria de grupa (standard sau mini)
5% reducere pentru plata INTEGRALA (tot anul scolar)
3% reducere la plata integrala a unui semestru
* Reducerile cumulate nu pot depasi 13%!
DE CE SA ALEG CURSURILE B.SMART?
- centru de pregatire pentru sustinerea examenelor cu recunoastere internationala Cambridge (engleza) si ÖSD (germana);
- experienta de peste 15 ani in organizarea cursurilor pentru copii
- cursuri bazate pe activitati de comunicare;
- Limba este invatata prin intermediul situatiilor concrete, iar notiunile de gramatica sunt insusite in urma unor exercitii
practice;
- profesori simpatici, entuziasti si excelenti pedagogi;
- metode de predare moderne si interactive, care capteaza permanent atentia copiilor
- dobandirea de competente lingvistice, dar si imbunatatirea abilitatilor de comunicare si socializare;
- comunicare permanenta si rapida cu parintii;
Prin accesarea platformei B.SMART parintii primesc imediat informatii despre prezenta copiilor la cursuri, observatii ale
profesorilor, temele pentru acasa, rapoarte de comportament si fise de progres semestriale, facturi si plati.
Cursurile se desfasoara la cele doua sedii B.SMART si in scolile partenere:
Sediul I – PIATA ALBA IULIA: Bd. Unirii nr. 78, bloc J2, sc.2, ap.45, et.5
Sediul II – DRUMUL TABEREI: Bd. Timisoara nr. 31, bloc OD7, sc. 2, ap. 38, parter
IINSCRIERE SI CONSILIERE
Inscrierile se fac personal la sediile B.SMART din Piata Alba Iulia si Drumul Taberei sau online prin efectuarea platii
avansului si trimiterea fisei de inscriere via e-mail sau WhatsApp.
Telefon: 0732 210 384 (Pta. Alba Iulia) si 0724 405 290 (Drumul Taberei)
E-mail: contact@cursuri-bsmart.ro
Website: www.cursuri-bsmart.ro

