INFORMAȚII DESFASURARE ACTIVITATE
Orar
Cursurile sunt organizate în module și se țin în sesiuni săptămânale de câte 1 ora pe toată durata
anului școlar, iar pentru adulti 1 ora si 30 de minute pe parcursul a 10 luni.
Opțiunile de orar sunt prezentate în formularul de înregistrare, de mai jos:
•

În zilele săptămânii: 4:15 pm, 6:00 pm
•

Sâmbătă: 10:00 am, 11:45 am

Grupe: Oferim cursuri atat pentru copii cat si pentru adulti.
Grupele sunt formate pe segmente de vârstă: clasele III - V; clasele VI - VIII; clasele IX – XII,
facultate si adulti.
Cursurile se țin în grupe restrânse, în funcție de vârstă (aceastea se pot modificat in functie de
contextele de sanatate prevazute de lege).

Prețuri: prețul cursurilor desfășurate la sediul poate fi plătit astfel:
-

în tranșe: rate egale pe parcursul anului scolar pentru elevi; pentru adulti durata difera
pe module: modulele variaza in numar de ore incepand de la 4 intalniri – 200 lei
pe sesiune: 50 lei/ sesiune

Cursurile online: prețul cursurilor desfășurate online poate fi plătit in acelasi mod ca si cel de la
sediu.
Prețul integral pentru un semestru pentru anul I si II este 875 RON, iar pentru anul III pretul este
1050 RON - pentru cursurile la sediu; 787 RON respective 945 RON pentru cursurile online.
Bineinteles ca nu am uitat de reduceri, asa ca este important sa stii ca poti beneficia de:
Reducere achitare integral: 20%
Reducere prieten/coleg: 10% reducere pentru tine și prietenul tău/colegul tau
Reducere frați: 10%
Reducerile nu se cumuleaza.
Skills 4 Future incepe activitatea in: săptămâna 22 FEB 2021
Detalii
§
§

începem cursurile pentru toate grupele de vârstă, atât grupe la sediu, cât și grupe în online;
alegerea între învățământul online și cel la sediu (pe toată durata semestrului cât timp
școlile din învățământul formal sunt deschise) se face la începutul anului școlar;

§

sesiunile se țin săptămânal, câte 1h pentru grupa de elevi din clasele III – V, respectic 1h si 30
min pe săptămână pentru celelalte grupe, pe toată durata programului;

RESPECTAREA MĂSURILOR DE PREVENȚIE COVID-19 ÎN SEDIU
Acordăm o importanță specială măsurilor de prevenție și igienă în clase:
§
§
§
§
§

oferim cursuri doar pentru grupe restrânse, de maxim 8 persoane per grupa;
purtarea măștii și măsurarea zilnică a temperaturii sunt obligatorii atât pentru participanti cât
și pentru personal;
în timpul cursurilor luăm măsuri de igienizare frecventă a echipamentelor și a spațiului,
spălarea frecventă a mâinilor și utilizarea de soluții igienizante;
fiecare participant va primi indicații adecvate vârstei pentru respectarea regulilor de prevenție
în spațiul cursurilor;
accesul părinților în spațiul educativ va fi limitat.

CURSURI ONLINE
§
§
§

formăm grupe cu predare online pe toată durata anului, la cerere;
în sesiuni săptămânale live grupele sunt intre 5-12 participanti;
prețul anual al cursurilor online se poate plati si în tranșe lunare, calculat in functie de modul
ul ales.

CURSURI LA SEDIU
§ cursurile noastre se tin la sediu pentru toate grupele de vârstă, respectand normele de
prevenție;
§ prețul anual al cursurilor la sediu se poate plăti si în trei transe egale, pentru anul de curs.
FORMAREA GRUPELOR
§
§

va rugam sa alegeti cat mai multe variante orare din formularul de înregistrare, pentru a ne
ajuta la formarea flexibilă a grupelor;
în funcție de opțiunile exprimate, grupele finale se vor forma în săptămâna anterioară începerii
cursurilor. Un email cu toate informațiile legate de începerea cursurilor va fi trimis
fiecărui părinte.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Raluca Nagy-Hera & Georgeta Pasculescu
Telefon: 0735353123, Email: future4skills@gmail.com.

