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Angielski dla dzieci w wieku 3 -6 lat
TEDDY EDDIE
Oficjalna strona metody www.teddyeddie.pl

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Teddy Eddie.
Teddy Eddie to metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 - 7 lat.
Dzięki Teddy Eddie dziecko przyswaja do pięciu razy więcej słów w porównaniu z metodami opartymi na innych
podręcznikach. Swobodna rozmowa jest możliwa szybciej, niż w przypadku używania innych metod. Rodzic szybko
widzi efekty nauczania, które rozciągają się poza znajomość słówek – wiele poznawanych całych zdań i kontekstów
sprawia, że dziecko uczy się myśleć w obcym języku i poprawia swoją zdolność kojarzenia.
Motywem przewodnim kursów opartych na metodzie jest Miś Eddie, który pewnego dnia wyskakuje z kolorowej
skarpety, by wraz z dziećmi przeżyć mnóstwo przygód w bajkowym świecie języka angielskiego!
Metoda Teddy Eddie powstała w 2009 roku. W jej tworzeniu brał udział zespół złożony zarówno z metodyków, jak
i właścicielek szkół językowych, które są jednocześnie… mamami. To ich dzieci były pierwszymi i najbardziej
surowymi recenzentami metody.
Po dopracowaniu wewnętrznym i przebadaniu skuteczności, Teddy Eddie ruszył na podbój świata – zajęcia tą metodą są
prowadzone obecnie w ponad stu punktach w Polsce. Więcej na: www.facebook.com/TeddyEddieAngielski/
W naszej Szkole zajęcia prowadzone metodą Teddy Eddie odbywają się dwa razy w tygodniu po 35 minut dla dzieci
w wieku 3-4 lat oraz dwa razy w tygodniu 45 minut dla dzieci w wieku 5-6 lat.
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny obejmuje pełne 30 tygodni zajęć i trwa od 8.10.2018 do 3.06.2019.
KURS Teddy Eddie OBEJMUJE:
Dla dzieci 3-4 lat:
• Dwie lekcje 35 minutowe w tygodniu
• Lekcje prowadzi certyfikowany lektor polski
• Komplet materiałów( podręcznik, płyta CD oraz poradnik
dla rodziców
• nieograniczony dostęp do platformy internetowej
• do powtórek i zabaw w rodzicami
• Zajęcia w grupie do 8 osób
• Stały nadzór metodyczny i konsultacje z nauczycielem

Dla dzieci 5-6 lat:
• Dwie lekcje 45 minutowe w tygodniu
• Lekcje prowadzi certyfikowany lektor polski
• Komplet materiałów( podręcznik, płyta CD oraz
poradnik dla rodziców
• Nieograniczony dostęp do platformy internetowej
• do powtórek i zabaw z rodzicami
• Zajęcia w grupie do 8 osób
• Stały nadzór metodyczny i konsultacje z nauczycielem

Promocyjna cena kursu:

Promocyjna cena kursu:

1250 zł za rok (płatne w 2 ratach: 700zł + 550zł)
lub
płatne w 8 ratach: pierwsza rata 340zł + 7 rat po
130zł

1320 zł za rok (płatne w 2 ratach: 700zł + 620zł)
lub
płatne w 8 ratach: pierwsza rata 340zł + 7 rat po
140zł

TERMINY PŁATNOŚCI:
płatności wnoszone w dwóch ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 19.01.2019

płatności wnoszone w ośmiu ratach
I rata – płatna przy zapisie
Raty od II do VIII – płatne do 5 każdego miesiąca zaczynając
od listopada 2018r.

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.
Zapraszamy we wrześniu 2018 na lekcje pokazowe. Miejsce i godziny spotkań dostępne na stronie internetowej www.programbell.edu.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/angielskiprogram.poznan/

