Zvýhodněná nabídka doučování

Platnost nabídky do: 30. 6. 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Výhody balíčků na maturitu
Efektivní studijní plán na celé období dle potřeb studenta.
Zásoba zadání slohových prací a didaktických testů.
Zpracování otázek pod dohledem odborníka na danou látku.
Nácvik projevu u ústní zkoušky, strategie pro zpracování písemné části.
Možnost vyzkoušet si maturitu “nanečisto”.
Doučujeme metodou jeden lektor na jednoho žáka.
Náš přístup je vždy individuální.
Naše vstupní testy odhalí nedostatky a pomohou nám nastavit plán.
Lektoři pro Vás chystají podklady pro domácí procvičování.
Motivace žáka je pro nás zásadní, vždy volíme přátelský přístup.
Náš tým koordinátorek je Vám neustále k dispozici.
Doučování probíhá v plně vybavených učebnách.

Proč se připravit na maturitu s námi?
Maturitní zkouška není pro většinu žáků snadná záležitost. První překážkou je její náročnost, protože
je nutno zvládnout naučit se v krátkém čase velký objem látky. Druhý problém je nutnost vyšší míry
samostatnosti při studiu a také schopnost umět věci interpretovat svými slovy, což se projeví zejména
na ústní zkoušce před komisí. Naši lektoři se s vámi do přípravy pustí hned a systematicky. Vy tak
budete mít spoustu času připravit se na slohové práce v polovině dubna, zároveň pilovat znalosti
na didaktické testy na začátku května a po celou dobu se také chystat na ústní zkoušky, na které dojde
řada ke konci května.

Nezapomeňte vyzkoušet maturitu nanečisto ve Škole Populo.
Naše maturita nanečisto sleduje skutečný průběh písemných zkoušek a dokonale studenty připraví
na reálný průběh. Klademe maximální péči na vyhodnocení testů a dáváme si záležet na tom, aby naše
doporučení byla opravdu přínosná a aby Vás posunula dál v přípravě na testy. Jen díky tomu dosahujeme
takových úspěchů a máme tak kladnou odezvu od rodičů i studentů. Nezanedbejte přípravu na maturitu
a využijte unikátní možnost, jak se dokonale připravit na reálné testy.

Příprava na maturitní zkoušku | 1 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

25
5

0 Kč
Ušetříte 2 22

Běžná cena

13 320 Kč

Průměrná cena za lekci

444 Kč

Zvýhodněná cena

11 100 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

370 Kč

Příprava na maturitní zkoušku | 2 lekce týdně
Počet lekcí

50

Počet lekcí zdarma

10

Běžná cena

24 840 Kč

Průměrná cena za lekci

414 Kč

Zvýhodněná cena

20 700 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

345 Kč

Ušetříte 4

Jedna lekce trvá 45 min. Cenová nabídka je platná do 30. 6. 2020.
Vybraný balíček platí vždy pro jeden předmět.

140 Kč

