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

EGYÉNI
NYÁRI INTENZÍV
TRÉNINGEK
Hogy a szeptember csúcsformában kezdődjön!
A Képességforrásban a tanév végétől a heti rendszerű tréningek helyét átveszi a nyári intenzív tréning. Ebben a konstrukcióban a
gyerek hétfőtől-péntekig minden nap egy foglalkozáson vesz részt. Az intenzív tréning célja a hatékony segítségnyújtás egy adott
témakörben. Ha rendszerezni kellene a tanév során összekuszálódott tananyagot, ha pótolni kellene az online oktatásból fakadó
lassúságot és tudáshiányt, ha erősíteni kellene a következő tanév megkezdése előtt, ha készül a gyerek a jövő évi felvételire, akkor
érdemes választani a nyári intenzív tréninget.
Kifejezetten ajánljuk azoknak, akik felvételire készülnek és év közben járnak a Felvételi Tudás Tréningre, illetve azoknak,
akik Egyéni Fejlesztő Programra járnak. Számukra elengedhetetlen, hogy ne maradjon ki 2,5 hónap a
felkészülésből/fejlesztésből.
NYÁRI INTENZÍV TRÉNING formában elérhető tréningek:
•
•
•
•
•

Tudásszervíz magyar / matek : azoknak a leendő 4-11. osztályos gyerekeknek ajánljuk, akik év közben hiányosan
sajátították el a tananyagot magyarból és/vagy matematikából, illetve azoknak, akik ismétléssel és rendszerezéssel
szeretnék kezdeni az új tanévet.
Felvételi magyar / matek: azoknak a 3., 5. vagy 7. osztályt végzett gyerekeknek különösen ajánljuk, akik év közben a
Képességforrásban kezdték el a felkészülést, hogy ne maradjon ki 2,5 hónap a felkészülési folyamatból. Azokat az 5. és
7. osztályt végzett gyerekeket is várjuk, akiknek nincs komoly lemaradása és nyáron kezdenék el a felkészülést.
Menő Matek: azoknak a leendő 4-11. osztályos gyerekeknek javasoljuk, akiknek 'mumus' a matek és nyáron (kicsit
kipihentebben) játékos formában szeretnék felfedezni, hogy a matek igenis szerethető!
Egyéni Fejlesztő Program: középső csoportos kortól a felső tagozat végéig javasoljuk azoknak a gyerekeknek, akik év
közben a Képességforrásban járnak fejlesztésre, illetve azoknak is, akik intézményi keretek között a nyár folyamán
hosszabb ideig nem jutnak fejlesztéshez.
Szöveg Tréning: olyan leendő leendő 6-11. osztályos gyerekeknek javasoljuk, akik intenzív formában szeretnék javítani
a szövegértési- és szövegalkotási (fogalmazás) technikájukat, hogy a felső tagozatos és a gimnáziumi éveket
megkönnyítsék.

NYÁRI INTENZÍV TRÉNING keretei:
•
•
•

5 alkalom a választott héten (hétfőtől-péntekig)
minden nap egy foglalkozás ugyanabban az időpontban (foglalkozás típusától függően 45 vagy 90 perc)
A nyári intenzív tréning csak egyben foglalható (5 alkalom = 1 tréning) és a kihagyott alkalmak pótlására nincs
lehetőség.

NYÁRI INTENZÍV TRÉNING díja:
•

Egyéni Fejlesztő Program
34.500 Ft / 5 alkalom (45 perc/alkalom)

•

Tudásszervíz, Felvételi Tréning, Menő Matek, Szöveg Tréning
49.500 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom)

•

MESTER tréning (a vezető trénerrel, Vadász Ágnessel):
59.500 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom)

Érdeklődés és bejelentkezés: 30/549-4645 (H-P 12:00-16:00) vagy info@kepessegforras.hu

