Atelierul de Limba Germana

Ateliere de limba germana cu profesor nativ
Este cunoscut faptul ca o limba straina se invata mult mai usor in copilarie. De ce sa nu ii oferi
copilului tau sansa de a invata o limba straina cu ajutroul unui profesor nativ?

Il poti inscrie acum la Cursurile de limba germană organizate la Clubul Meu -Ateliere
Recreative Tei. Acestea sunt structurate în 2 module pentru nivelul incepator:
-

A1 – Nivel Introductiv (grupe prescolari si scolari mici)

La finalul cursului copiii vor putea folosi și înțelege expresii simple din limba germană, vor
putea sustine conversatii simple referitoare la descrieri de persoane, starea vremii, unde
locuiesc, etc)
-

A2 - Nivel Elementar (scolari 8-9 ani)

La finalul cursului copiii vor putea intelege in limba germana fraze si expresii frecvent utilizate
referitoare la descrieri de pesoane, locuri, meserii, etc.
Testarea pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe, pentru grupa de varsta 8-9 ani, este
gratuită.
Programa atelierelor inglobeaza subiecte interesante, jocuri pedagogice si activitati creative.
Toate acestea au scopul de a capta curiozitatea copiilor si a-i stimula, oferimd in acelasi timp
motivatia si placerea de a deascoperi o limba straina.
Atelierele vor fi sustinute de un pedagog, vorbitor nativ de limba germana, cu experinta in
predare in cadrul mai multor institutii de invatamant din Bucuresti. Combinand jocul de rol cu
activitati de lucru manual, experimente, povesti si cantece, copiii vor petrece timpul intr-un mod
interesant dar vor invata si lmba germana.
Cand: marti si joi, incepand din 10 septembrie (cu confirmarea, in avans, de formare a
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grupelor)
3 grupe, profesor nativ, 280 ron/ab 8 sedinte lunare:
-

14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50

Curs Limba Germana, profesor nativ (9-10 ani)
Curs Limba Germana, profesor nativ (8-9 ani)
Curs Limba Germana, profesor nativ (6-8 ani)
Curs Limba Germana, profesor nativ (4-6 ani)

Perioada: 10 septembrie 2019 - 25 iunie 2020
Cost: abonament 280 lei/8 sedinte, 40 lei/sedinta (Costul manualelor si al caietelor de
lucru nu este inclus)
Numar copii in grupa: min 6 - max 8

Inscrieri: art@atelierecreative.ro (locuri limitate). Ocuparea locurilor se va face exclusiv in
urma platii contravalorii primelor 8 sedinte (280 ron) , in ordinea confirmarilor primite.
Informatii suplimentare: 0723269274, 0724240067
Cont bancar pentru plata: SC ATELIERE RECREATIVE TEI SRL, CUI 29102017, Banca
Transilvania, Cont IBAN RO67BTRL04401202W94025XX.
Adresa: Bd Lacul Tei 65, Bucuresti, Sector 2.

Vă așteptăm, cu drag!

Echipa Clubul Meu - Ateliere Recreative Tei
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www.atelierecreative.ro
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