OFERTA SPECIALA 9L - 40% DISCOUNT - AN SCOLAR 2020-2021
Valabilitate oferta: 15 iunie - 30 august 2020
Perioada valabilitate sedinte achizitionate: 15 septembrie 2020 - 15 iunie 2021 (9 luni)
Conditii prelungire beneficii: la finalizarea pachetului din oferta se vor achita in avans toate sedintele suplimentare necesare pana in data de
15 iunie 2020
Rambursare contravaloare sesiuni de pregatire: Contravaloarea sesiunilor de pregatire neefectuate nu se ramburseaza
Tarife
PACHET
EDUCATIONAL

Numar sedinte
pachet educational
standard

Numar minim sedinte
pachet educational
OFERTA SPECIALA

Pret/sedinta
lei

BAZA
OPTIM
MAXI

4
8
12

32
64
96

65
60
55

Pret/pachet
OFERTA SPECIALA
lei
2,080
3,840
5,280

Individual Temporar- 130 lei / sedinta
Individual - 200 lei / sedinta
Testare initiala - 100 lei, se achita inainte de desfasurarea testarii si aceasta suma se deduce din factura primului pachet educational achizitionat
Simulare cursant intern - 80 lei/simulare
Servicii incluse
1-3 sedinte/saptamana, pentru aceeasi materie sau materii diferite. Fiecare sedinta dureaza 2 ore.
In clasa si online, simultan. Pentru a asigura accesul si continuitatea pregatirii elevilor, sesiunile de pregatire se desfasoara in centrele VictoriaEdu, in grupe de maxim 5 elevi si
elevii care nu pot participa fizic la sesiunile de pregatire organizate in centrele VictoriaEdu deoarece au domiciliul in alte localitati, se afla temporar in alte localitati (sunt plecati
in vacanta cu parintii sau in vacanta la bunici), conditiile meteo sunt nefavorabile sau au probleme de sanatate, pot participa la sesiunile de pregatire folosind platforma online a
centrului VictoriaEdu.
Raport sesiune de pregatire - contine informatii privind: subiectele abordare si gradul de dificultate al acestora, nivelul de cunostinte al elevului pentru fiecare subiect abordat,
rezolvarea temelor si temele pentru sedinta urmatoare, comportamentul elevului pe durata sesiunii de pregatire si recomandarile profesorului pentru efcientizarea procesului de
invatare.
Raport lunar - centralizeaza toate informatiile transmise in rapoartele sesiunilor de pregatire desfasurate pe perioada raportului: subiectele abordare si gradul de dificultate al
acestora, nivelul de cunostinte al elevului, rezolvarea temelor si temele pentru sedintele urmatoare, recomandarile profesorului pentru efcientizarea procesului de invatare
transmise la fiecare sesiune de pregatire, evolutia comportamentelor elevului pe parcursul sesiunilor de pregatire si recomandarile Coordonatorilor si ale psihopedagogilor
centrelor VictoriaEdu.
Informare vocationala pentru copii, se organizeaza la fiecare 3 luni daca exista minim 5 solicitari din partea elevilor sau din partea parintilor acestora.
Consiliere psihopedagogica permanenta pentru copii si parinti. In colaborare cu elevii si parintii acestora coordonatorii si psihopedagogii centrelor programeaza si desfasoara
intalniri individuale pentru a identifica blocajele procesului de invatare si stabilirea in vederea implementarii unui plan necesar eficientizarii acestuia. Printre cele mai des
intalnite situatii mentionam: lipsa de motivatie, frica de examene, lipsa planificarii si organizarii timpului, refuzul de a colabora cu parintii, specific perioadei adolescentei.
Gratuit
Evaluare initiala cunostinte, se achita inainte de desfasurarea testarii si se deduce contravaloarea din factura primului pachet educational achizitionat.
Evaluare initiala stil invatare
Evaluare initiala personalitate
Licenta individuala aplicatii mobile Microsoft Office 365. Licenta este necesara pentru utilizarea programelor Word, Excel, Power Point si aplicatiei Microsoft Teams. Aceste
programe si aplicatii vor fi folosite exclusiv pe durata participariii la cursurile organizate de centrele VictoriaEdu si elevii se vor familiariza cu folosirea acestora fiind incurajati sa
le foloseasca si pentru realizarea proiectelor scolare. Aplicatiile sunt identice cu cele folosite in mediile de business sau organizatiilor neguvernamentale si institutiilor publice la
nivel mondial.
Informare vocationala pentru parinti, se organizeaza la fiecare 3 luni, daca exista minim 5 solicitari din partea parintilor.
Discount – Meditatii Pachet Optim (intre 15% si 65%) pentru:
Simularile examenelor de Evaluare Nationala si BAC
Cursul de Orientare Vocationala
Cursul de Managementul Invatarii
Cursul de Leadership
Concursurile de Matematica – MatPractik si MatExpert
Alte informatii:
Pentru a asigura accesul si continuitatea pregatirii elevilor, sesiunile de pregatire se desfasoara in centrele VictoriaEdu, in grupe de maxim 5 elevi si elevii care nu pot participa
fizic la sesiunile de pregatire organizate in centrele VictoriaEdu deoarece au domiciliul in alte localitati, se afla temporar in alte localitati (sunt plecati in vacanta cu parintii sau in
vacanta la bunici), conditiile meteo sunt nefavorabile sau au probleme de sanatate, pot participa la sesiunile de pregatire folosind platforma online a centrului VictoriaEdu, in
consecinta:
- Sesiunile de pregatire planificate nu se reprogrameaza
- Absentele nu se motiveaza sau recupereaza
Pentru detalii suplimentare va rugam sa contactati centrele VictoriaEdu: www.meditatiicursuri.ro/contact

