„Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek,
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar

FELVÉTELI TUDÁS
TRÉNING
MAGYAR
A Felvételi Tudás Tréning a gimnáziumi felvételihez szükséges tudásmozgósítási képességet
javítja, ezáltal növeli a gyerek hatékonyságát. Hozzájárul ahhoz, hogy a felvételi időpontjában
és a következő gimnáziumi években a tőle telhető legjobb teljesítményt tudja kihozni magából.
Az írásbeli technikáról, a tudásbeli hiányosságok pótlásásról és az önbizalom építéséről szól.
Nem halat adunk, megtanítjuk halászni!
FELVÉTELI TUDÁS TRÉNING tartalma:
- Tréningkezdő szintfelmérés után a központi magyar felvételihez szükséges
grammatikai, irodalomelméleti tudásszint, valamint a szövegalkotási készségszint
fejlesztése, szókincs bővítés és kreatív feladatok gyakoroltatása.
- A tréningen történő módszer-gyakorlás után otthoni feladatok segítségével a szükséges
alapképességek erősítése.
- Speciális gyakorlóanyagok és versenyfeladatok megoldása a szóalkotási készség,
nyelvi kreativitás fejlesztésére.
- Az írásbeli felvételihez szükséges egyéni technika kialakítása és gyakoroltatása.
FELVÉTELI TUDÁS TRÉNNG ajánlott életkor:
- A felvételit megelőző tanév második félévében olyan 3., 5. illetve 7. osztályos
gyerekeknek tartjuk, akik a következő tanévben felvételiznek és elmélyült tudásra
vágynak, egyenletesebb ütemben szeretnének készülni a felvételi vizsgára és a
gimnáziumi évekre.
- A felvételi félévében olyan 4., 6. illetve 8. osztályos gyerkek számára tartjuk, akiknek
nincs komolyabb tudásbeli hiányossága és rövid, intenzív folyamat során szeretnének
felkészülni a felvételi vizsgára.
FELVÉTELI TUDÁS TRÉNING felépítése:
- A tréning 8 alkalmas bérlet rendszerben működik év közben, és intenzív tréning
formában nyáron. (90 perc/alkalom).
- Ajánlott ütemezés:
• 1-2 bérlet a felvételit megelőző tanév második félévében (8-16 alkalom)
• 1-2 Nyári Intenzív Tréning (1-2 hét)
• 2 bérlet a felvételi félévében (16 alkalom)
• szóbeli felkészítő (4 alkalom)
FELVÉTELI TUDÁS TRÉNING díja:
- 8 alkalmas bérlet egy összegben fizetve: 71.200 Ft
- 8 alkalmas bérlet két részletben fizetve: 2x 39.200 Ft
- 8 alkalmas MESTER tréning (a vezető trénerrel: Vadász Ágnessel): 87.200 Ft
Érdeklődés és bejelentkezés:
061/371-0012 és 0630/549-4645 (hétköznap 14-19 óra között)

