Cennik kursów Educo KIDS
Educo KIDS to naturalna metoda nauczania języka angielskiego, odpowiednia dla każdego dziecka. Wszystkie nasze kursy zapewniają lekcje w
grupach rówieśniczych od 5 do 8 dzieci. W przypadku najmłodszych dzieci – kursy Educo Little Explorers oraz Educo Big Adventures - mówimy do nich
tylko i wyłącznie w języku obcym, (metoda naturalna) - zajęcia przypominają jeden wielki „plac zabaw”, gdzie wszystko odbywa się w języku angielskim
(metoda TPR). Gramatyka jest wprowadzana od najmłodszych lat, ale tylko podświadomie - w formie gier i zabaw. Dodatkowo od samego początku
oswajamy dzieci z wyglądem graficznym danego słowa, tak że dzieci nie znając liter potrafią odczytywać niektóre wyrazy z ich wyglądu. (Global Reading).
Wszystkie nasze zajęcia charakteryzuje praca z dziećmi polegająca na wprowadzaniu zasad pozytywnego wzmocnienia. Kursy zapewniają ciągły kontakt z
językiem angielskim. Praca domowa też jest samą przyjemnością, gdyż polega na biernym słuchaniu płyt CD odtwarzanych w domu min. 2 razy dziennie,
codziennie lub graniu w gry komputerowe ze słownictwem i gramatyką wprowadzoną na zajęciach. Dzieciom szkolnym – kursy Educo Direct Kids /
Teens - zaczynamy wprowadzać gramatykę w sposób tradycyjny metoda gramatyczno-tłumaczeniową oraz metodą komunikacyjną. Dzieci do tej pory są
po kilku latach „nasiąkania” gramatyką i dlatego chwytają „w lot” każdą nową regułkę. Dodatkowo uczymy jak czytać po angielsku ucząc połączeń
pomiędzy literami, a dźwiękami jakie dane litery reprezentują (Phonics). Końcowe klasy szkoły podstawowej, to najbardziej efektowny moment gdyż
zarówno rodzic, jak i nauczyciel może z ogromną przyjemnością oglądać efekty kilkuletniej pracy, gdyż dzieci są na tyle zaawansowane, że mogą mieć
regularne zajęcia z „mówienia” w języku angielskim (Metoda Komunikacyjna – Direct), dzieci w tym wieku mogą również uczyć się w grupach 2-3
osobowych lub w formie indywidualnej.

Pułtusk ul. Mickiewicza 35B, tel. 511 933 020, pultusk@educo.pl (zajęcia pon. - sob. 7.00 – 22.00)
biuro szkoły otwarte po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – rekrutację prowadzi biuro z Olsztyna
Wszystkie powyżej opisane metody i techniki w połączeniu z rozpoczęciem nauki w wieku około 3 lat stają się gwarancją wysokich wyników na
egzaminach szkolnych i międzynarodowych, jak i są najprostszą i najprzyjemniejszą droga do osiągnięcia wysokich poziomów biegłości językowej w życiu
dorosłym. W ramach wpłaty za kurs otrzymują Państwo: roczny koszt nauki, materiały do nauki dla dzieci (płyty CD lub z grami, podręczniki, książki,
informacje dla rodziców po każdym zakończonym etapie nauki), wszelkie niezbędne materiały dodatkowe na zajęcia przygotowywane przez nauczyciela,
dyplom, prezent na zakończenie kursu oraz gwarancję miejsca w grupie do końca kursu. W przypadku rezygnacji obowiązuje miesięczny okres
wypowiedzenia rozpoczynający się od końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja, w tym okresie płatności pozostają bez zmian.

Kursy dla dzieci od 3 do 8 lat w grupach 5-8 osobowych - Little Explorers nr. 1-3 oraz Educo Big Adventures nr. 4-6.
Kurs składa się z 35h zajęć w ciągu roku szkolnego, 1 lekcja w tygodniu po 45 min.

Cena kursu:

a) wpłata jednorazowa – 1400 zł/rok (35 zł/45min. zajęć + podręczniki i materiały dodatkowe w cenie kursu)
b) wpłaty ratalne: ○ 1 wariant 3 raty po 500zł = 1500 zł/rok

○ 2 wariant 10 rat, 1 rata 260zł, kolejne 9 po 140zł = 1520zł/rok

* Małe grupy i lekcje indywidualne (ceny za 1 godz./os.): solo - 85 zł, duet – 45zł, trio – 40zł, kwartet – 37zł
1. Educo Little Explorers - 1 (45 min) – roczny naturalny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat wraz z rodzicami, którzy biorą w nich aktywny
udział – kurs zapewnia aktywności potrzebne do wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwija umiejętności poznawcze, zaspokaja emocjonalne i psychiczne
potrzeby dziecka, uczy porozumiewania się w języku angielskim. Jego bohaterką jest zabawna pacynka - małpka Cheeky, która wraz ze swoimi
przyjaciółmi: słoniem Tomem, Ellie i lwem Rorym przeżywa mnóstwo fascynujących przygód. Materiał kursu składa się z sześciu rozdziałów, każdy
rozdział wypełniony jest zajmującymi ćwiczeniami. Kolorowe naklejki oraz wycinanki, które dzieci używają jako pacynki i maski wspomagają regularne
powtarzanie materiału językowego. Kurs wprowadza ok. 250 angielskich słów poprzez 9 piosenek - które umilają naukę i sprawiają, że mali uczniowie
bardziej angażują się w zajęcia, materiał zawiera także rymowanki i wyliczanki. Kurs zacieśnia więź między dzieckiem a rodzicem, sprzyja radosnemu
poznawaniu otaczającego świata.

2. Educo Little Explorers - 2 (45 min) - roczny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 4 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę
języka angielskiego. W świat anglojęzycznej przygody dziecko wprowadzą przygody zabawnej pacynki - małpki Cheeky, która wraz ze swoimi przyjaciółmi:
słoniem Tomem, Ellie i lwem Rorym przeżywa mnóstwo dalszych fascynujących przygód. Materiał kursu składa się z sześciu rozdziałów, każdy rozdział
wypełniony jest zajmującymi ćwiczeniami. Scenki i dialogi bohaterów będą przykładem użycia całych wyrażeń, bardzo chętnie przez nie naśladowanych.
W trakcie kursu dziecko pozna ok. 280 słów, wiele rymowanek, wierszyków i 11 łatwo wpadających w ucho piosenek, stworzonych z myślą o tym by uczyć
i utrwalać poznawane słownictwo. Gry i zabawy wpłyną na rozwój zdolnści poznawczych i społecznych dziecka oraz sprawią, że polubi język angielski.

3. Educo Little Explorers - 3 (45 min) - roczny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę
języka angielskiego – kurs rozszerzy słownictwo dziecka o ok. 330 słów. Przygody małpki Cheeky która wraz ze swoimi przyjaciółmi: słoniem Tomem, Ellie
i lwem Rorym wchodzą w kolejny etap na dobre przeniosą dziecko w świat angielskiej przygody. Scenki i dialogi bohaterów są przykładem użycia całych
wyrażeń, bardzo chętnie przez nie naśladowanych. Dziecko pozna nowe rymowanki i wierszyki oraz 11 nowych piosenek. Kurs ten przyczyni się do
dalszego rozwoju zdolności poznawczych i umiejętności społecznych dziecka.

4. Educo Big Adventures - 1 (45 min) - roczny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 6-7 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę
języka angielskiego, w trakcie kursu dziecko zacznie aktywnie posługiwać się zdaniami po angielsku, pozna: ok. 550 nowych słów ujętych w formie
rymowanek, wierszyków i 12 piosenek, zacznie tworzyć zdania w języku angielskim. Gry i zabawy sprawią że polubi język angielski, zajęcia przyczynią się
do rozwoju zdolności poznawczych i społecznych dziecka, które sprzyjają bezproblemowemu rozpoczęciu nauki (nie tylko języka angielskiego) w szkole
publicznej. Kurs może być startem w przygotowywaniu dzieci do międzynarodowych egzaminów językowych.

5. Educo Big Adventures - 2 (45 min) – roczny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 7-8 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę
języka angielskiego, w trakcie kursu dziecko prócz rozbudowanego słownictwa pozna z życia wzięte dialogi oraz przystępne adaptacje bajek brytyjskich,
całość uzupełniają rymowanki i piosenki, nauka języka idzie tutaj w parze z poznawaniem kultury anglojęzycznej oraz ciekawym źródłem wiedzy o
świecie, dziecko poznaje na nim ok. 600 nowych słów i 11 nowych angielskich piosenek. Gry i zabawy sprawią że polubi język angielski, zajęcia przyczynią
się do rozwoju zdolności poznawczych i społecznych dziecka, które sprzyjają bezproblemowemu rozpoczęciu nauki (nie tylko języka angielskiego) w szkole
publicznej. Kurs może być startem w przygotowywaniu dzieci do międzynarodowych egzaminów językowych.

6. Educo Big Adventures - 3 (45 min) - roczny kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 8-9 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę
języka angielskiego, atrakcją tego kursu są odgrywane przez dzieci scenki teatralne, humorystyczne opowiadania, tradycyjne bajki oraz ogromna baza
wiedzy, zarówno ogólnej jak i przyrodniczej powodują, że dzieci bardzo chętnie przyswajają nowy materiał oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach. W
trakcie tego kursu dziecko wzbogaci angielskie słownictwo o ponad 700 nowych słów, utrwali podstwy gramatyki nauczy się nowych piosenek, gier i
zabaw. Zajęcia przyczynią się do rozwoju zdolności poznawczych i społecznych dziecka, które sprzyjają bezproblemowemu kontynuawaniu nauki języka
angielskiego w szkole publicznej. Kurs może być startem w przygotowywaniu dzieci do międzynarodowych egzaminów językowych.

Kursy dla dzieci od 8 do 13 lat w grupach 5-8 osobowych - Direct Kids nr. 7-9:
Kurs obejmuje 28h godzin zajęć w ciagu semestru, 1 spotkanie w tygodniu po 2h zajęć 45 minutowych.

Cena kursu:

a) wpłata jedorazowa – 980zł/semestr + podręcznik (35zł/h x 28h)
b) wpłata ratalna ○ 1 wariant 2 raty po 550zł = 1100zł/semestr + podr. ○ 2 wariant 4 raty po 290zł =1160zł/semestr+podr.

*Małe grupy i lekcje indywidualne (ceny za godz./os.): solo – 85zł, duet – 45zł, trio – 40zł, kwartet 37zł
7. Direct Kids 1 / Teens 1 (2x45 min)

- roczny kurs przeznaczony dla dzieci umiejących czytać i pisać w wieku
9 - 10 lat, z którym dziecko może rozpocząć lub kontynuować naukę języka angielskiego. Kurs ten to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób
naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka, wykorzystuje jego wrodzoną ciekawość i stymuluje do szukania odpowiedzi. Podstawowe
zagadnienia gramatyczne wprowadzane są w tekstach literackich. Dziecko pozna angielskie legendy, piosenki, rymowanki, a także elementy wiedzy
encyklopedycznej. Zajęcia wspomagają wiedzę nabytą w szkole publicznej. Kurs może być startem w przygotowaniu dzieci do międzynarodowych
egzaminów językowych.

8. Direct Kids 2 / Teens 2 (2x45 min) - roczny kurs przeznaczony dla młodzieży w wieku 10 - 11 lat umiejących czytać i pisać i znającej już podstwowe
zagadnienia gramatyczne. Kurs systematyzuje słownictwo związane z życiem codziennym, takie jak: części ciała, transport, rodzaje jedzenia itp.,
jednocześnie wzbogacając młodzież w wiedzę encyklopedyczną dotyczącą np. środowiska naturalnego. Kurs prezentuje różne typy teksów literackich
takich jak: poezja, sztuka teatralna, opowiadanie. Kurs motywuje młodych ludzi do posługiwania się językiem angielskim w mówieniu, aktywizuje
poznane wcześniej słownictwo. Na tym poziomie dążymy do płynności czytania, ćwiczymy pisanie. W nauce wykorzystywane są ćwiczenia gramatyczne
prace domowe i testy. Osiągany poziom wspomaga naukę w szkole publicznej.

9. Direct Kids 3 / Teens 3 (2x45 min) - roczny kurs przeznaczony dla młodzieży w wieku 11 - 13 lat, z którym można rozpocząć lub kontynuować
naukę języka angielskiego. Nasi uczniowie doskonalą umiejętności mówienia, rozumienia, czytania i pisania w języku angielskim w szerokim zakresie.
Młodzież nauczy się napisać m.in. artykuł, list czy rozprawkę z opinią. Wiedza z gramatyki jest systematycznie powtarzana oraz wzbogacana o nowe
zagadnienia często wprowadzane w tekstach literackich.Ponadto, uczniowie znajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania typu „Skąd pochodzi energia?”
czy „Jak wynalazki zmieniają świat?”. W nauce wykorzystywane są ćwiczenia gramatyczne prace domowe i testy. Osiągany poziom językowy wspomaga
naukę w szkole publicznej.

Zniżki:

Dotyczą tylko zajęć grupowych 5 – 8 os. w grupie oraz nie sumują się !!!

a) Dla Rodzeństwa – ostatnia rata pomniejszona o 50zł dla każego z dzieci,
b) Za kontynuację – ostatnia rata pomniejszona: po pierwszym roku nauki – o 50zł, po drugim roku nauki – o 60zł, po trzecim roku
nauki – o 70zł, po czwartym roku nauki – o 80zł o piątym i kolejnych latach nauki

Aktywne Półkolonie / Półziomowiska z językiem angielskim Educo KIDS:
- 10 dni (8h/dzień) cena: 1600zł/turnus (z wyżywieniem) lub - 10 dni (4h/dzień) cena: 800zł/turnus (zniżka rodzinna -50zł)
- 5 dni (8h/dzień) cena: 920zł/turnus (z wyżywieniem) lub - 5 dni (4h/dzień) cena: 550zł/turnus (zniżka rodzinna -50zł)
dwutygodniowy intensywny kurs w okresie ferii zimowych lub wakacji przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, z którym dziecko może rozpocząć
lub kontynuować naukę języka angielskiego, atrakcją tego kursu są odgrywane przez dzieci scenki teatralne i przedstawienia, humorystyczne opowiadania,
tradycyjne bajki w nowoczesnej formie. Dzieci przyswajają nowy materiał oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach a podsumowaniem kursu jest
przedstawienie teatralne dla rodziców. W trakcie kursu dziecko wzbogaci angielskie słownictwo, utrwali podstawy gramatyki, nauczy się nowych piosenek,
gier i zabaw. Prócz zajęć językowych mnóstwo zabaw ruchowych (na świeżym powietrzu), zajęcia plastyczne, logopedyczne i muzyczne. Materiały do zajęc,
ubezpieczenie NNW i wyżywienie w cenie kursu (dotyczy kursu całodniowego).

Metoda Educo KIDS :-) w 13 punktach:
1. angielski metodą naturalną
Uczymy języka angielskiego w taki sam sposób, jaki dziecko uczy się języka ojczystego: najpierw słucha, potem rozumie i reaguje na nasze polecenia, dalej
odpowiada jednym słowem, następnie tworzy zdania, w wieku 6/7 lat uczy się pisać i czytać tak, aby od wieku 9/10 lat zacząć poznawać zasady gramatyczne.
Wykorzystujemy dokładnie ten sam proces w naszym podejściu do nauki języka angielskiego dla dzieci od lat 3 do lat 12.

2. angielski przez zabawę
Od 3 do 8 roku życia (2 klasa szkoły podstawowej) zajęcia są prowadzone w formie gier i zabaw komunikacyjnych z dużą ilością ruchu. Słownictwo i
gramatyka są wprowadzane w sposób bezpośredni, bez tłumaczenia na język polski, dlatego zajęcia są pełne różnych pomocy naukowych, które mają ułatwić
dziecku zrozumienie i zapamiętanie nowego materiału (gry ruchowe, gry planszowe, puzzle, gry karciane, zabawa wodą, piaskiem, światłem, filmy, prezentacje,
multimedia, rękodzieło artystyczne, zabawa w teatr, muzyka, praca z książką itp. )

3. zajęcia tylko w języku angielskim
Celem zajęć jest otoczenie dziecka językiem angielskim (słuchanie płyty w domu + nauczyciel mówiący tylko i wyłącznie w języku angielskim) tak aby,
wykorzystując potencjał jaki drzemie w młodym umyśle, od samego początku uczyć je najtrudniejszej sprawności językowej jaką jest mówienie.

4. słuchanie płyt w domu
Zasadniczym elementem metody Educo KIDS jest słuchanie płyt towarzyszących książce. Dzieci w domu, w sposób bierny (bez koncentrowania swojej
uwagi na nagraniu) słuchają rymowanek, wierszyków, teksów, dialogów i piosenek tylko i wyłącznie w języku angielskim. Mimo, że nie rozumieją wszystkiego –
zapamiętują dźwięki, słowa, sformułowania, zdania... . Na lekcji, przy użyciu gier i zabaw komunikacyjnych lektor nadaje tym dźwiękom znaczenie.

5. słownictwo
Aby posługiwać się biegle językiem angielskim potrzebna jest znajomość około 6000 słów! Nasze kursy są tak rozplanowane aby, rozpoczynając naukę
jako małe dziecko, dotrzeć do najwyższych poziomów znajomości języka angielskiego w wieku młodzieńczym poprzez systematyczne zwiększanie zasobu słownictwa.
Od 4 klasy szkoły podstawowej wprowadzamy tzw. „wejściówki ze słówek” - test na początku zajęć składający się z 20- 50 słówek:)

6. gramatyka
W przedziale wiekowym 3 – 8 lat gramatyka jest wprowadzana w sposób intuicyjny: dziecko na podstawie tego, co słyszy i widzi na lekcji przyswaja sobie
gramatykę w naturalnym kontekście. W przedziale wiekowym 9 – 12 lat gramatykę wprowadzamy w sposób tradycyjny: nauczyciel podaje nazwy struktur
gramatycznych, ich formę i użycie. Te dwie różne metody nauczania gramatyki są ściśle związane z rozwojem dziecka i jego sposobu rozumowania.

7. zajęcia w małych grupach
Zajęcia prowadzimy tylko w małych grupach 5-8 osób. Daje to każdemu dziecku czas na to, by doskonalić umiejętność mówienia w języku angielskim
zarówno z nauczycielem, jak i rówieśnikami.

8. pisanie i czytanie
W przedziale wiekowym 3-6 lat skupiamy się głównie na „mówionym” angielskim. Dodatkowo stosujemy metodę GLOBAL READING. Jest to metoda nauki
czytania dla kilkuletnich dzieci polegająca na nauce odczytywania znaczenia danego wyrazu nie po tym z jakich liter się składa, ale po jego całkowitym wyglądzie
graficznym! Od 6 lub 7 roku życia (zależy od indywidualnych różnic rozwojowych danego dziecka) wprowadzamy na naszych zajęciach elementy pisania w języku
angielskim. Oprócz stosowania tradycyjnych ćwiczeń, uczących pisania liter i całych wyrazów, stosujemy metodę PHONICS. Metoda ta uczy jak czytać po angielsku
pokazując połączenia między literami, a dźwiękami jakie te litery reprezentują.

9. praca domowa
W przedziale wiekowym 3-12 pracą domową jest regularne słuchanie płyt towarzyszących książce ucznia. W przedziale 6-8 dodatkowo łagodnie
wprowadzamy dla chętnych niewielką pracę do wykonania w zeszytach ćwiczeń. Od 9 roku życia, natomiast, praca domowa ma charakter obowiązkowy.

10. testy
W przedziale wiekowym 3-6 testy mają charakter nieformalny i są wykonywanie przez nauczyciela w sposób ciągły podczas zajęć w taki sposób, że dziecko
nie wie, że jest testowane;) Dzieje się tak, dlatego, gdyż początkowy etap edukacyjny ma na celu wyrobienie w dziecku pozytywnego stosunku do języka angielskiego
i powinien być pozbawiony jakiegokolwiek stresu. Ma to ogromne wpływ na motywację do nauki w latach późniejszych. Poczynając od 7 roku życia dzieci maja test
na zakończenie każdego rozdziału książki. Daje to Państwu bieżący wgląd w postępy dziecka.

11. przygotowanie do egzaminów szkolnych
Wczesne rozpoczęcie edukacji językowej ma również za zadanie przygotowanie naszych studentów do Egzaminu Szóstoklasisty, Gimnazjalnego i
Maturalnego z języka angielskiego w sposób możliwie najpełniejszy. Większość naszych studentów osiąga poziom danego egzaminu o kilka lat wcześniej niż wymaga
tego podstawa programowa w szkole państwowej. Jednakże, pełne przygotowanie do któregokolwiek z powyższych egzaminów wymaga dużego wkładu własnego
w postaci sumiennej pracy na lekcji, jak i w domu.

12. przygotowanie do egzaminów międzynarodowych
Nasi studenci są przygotowywani do zdawania Międzynarodowych Egzaminów Dziecięcych z języka angielskiego Cambridge Young Learners Exams.
Egzaminy są organizowane przez British Council – instytucję promująca kulturę i język angielski (www.britishcouncil.pl). Są trzy poziomy powyższych Egzaminów:
STARTERS, MOVERS (A1-podstawowy) i FLYERS (A2-niżej średnio zaawansowany). Koszt egzaminu to 230zł. Egzaminy odbywają się w naszej placówce pod
warunkiem zebrania 10 chętnych na dany poziom. Powyższe egzaminy są łagodnym wejściem w świat, tak poważnych certyfikatów językowych jak FCE (popularny
First) czy CAE (popularny Advanced), które są honorowane na całym świecie przez ponad 13500 instytucji!

13. regularne sprawdzanie poziomu językowego dziecka
Od 3 klasy szkoły podstawowej dwa razy do roku robimy dzieciom testy poziomujące, aby sprawdzić postępy dziecka.

