Inštrukcije, priprave na maturo itd.

PREDSTAVITVENI PRIROČNIK
ZA STARŠE

www.center-memo.si

O CENTRU MEMO
Naše prostore najdete na Podmilščakovi 24, za Bežigradom, v Ljubljani. Smo ekipa pozitivno
naravnanih učiteljev in inštruktorjev. Naš cilj je, da učence motiviramo in krepimo njihovo
samozavest, jim pomagamo pri odkrivanju njihovih potencialov in jih naučimo, da je vse
mogoče doseči. Izvajamo inštrukcije za različne predmete, priprave na maturo in popravne
izpite ter tečaje tujih jezikov. Sledimo trendom in razvoju na področju izobraževanja in pri
svojem delu uporabljamo sodobne učne metode.
Z učenjem in novimi znanji vnašamo spremembe v vaše življenje.
Kako delamo:

¬

Pripravimo načrt.

¬

Določimo primernega inštruktorja.

¬

Izvajamo učne ure.

¬

Učencem nudimo individualno podporo in jim pomagamo pri premagovanju ovir in
izzivov na njihovi poti izobraževanja.

¬

Preverimo, če so zastavljeni cilji doseženi.

Naš pristop omogoča najti pravo rešitev, nudi optimalno podporo in pomoč tako staršem kot učencem.

Nagovor mag.Saše Perčič, ustanoviteljice in direktorice centra MEMO:
»Moja poslovna pot me je vodila od dela analitika v bonitetni hiši do vodenja trgovine Emporium,
nadaljevala se je z vodenjem maloprodaje v podjetju Merkur trgovina, ves čas pa sem v sebi nosila
željo po delu z otroki in mladimi, ki sem jo uresničila z odprtjem centra za male in velike. Verjamem, da
si mora človek postaviti visoke cilje, standarde in stremeti k temu, da jih doseže oz. upošteva. Že od
nekdaj sem zelo vestna, dosledna in predana stvari, ki jo počnem, bodisi šoli, družini, službi, športu.
To pričakujem tudi od svojih sodelavcev, saj brez predanosti delu, pozitivne energije in dobre volje ne
moremo dosegati pravih rezultatov.”

KAJ PONUJAMO?
¬

konec slabim ocenam

¬

dodatno izobraževanje za katerikoli tip šole in katerikoli razred

¬

organizirano učenje (individualno ali v majhnih skupinah)

¬

prilagojen urnik učencem

Inštrukcije
Priprave na maturo
Priprave na popravne izpite
Ostalo (jezikovni tečaji, počitniški tečaji, delavnice za starše in otroke)
ŠTIRJE KORAKI ZA BOLJŠE OCENE:
1.

Pogovor z učencem in s starši: definirajo se problemi in določijo se cilji.

2.

Sestava prilagojenega učnega načrta za izbrani predmet.

3.

Reden pregled trenutne šolske vsebine.

4.

Rezultat: vrzeli v znanju so zapolnjene, primanjkljaji učenca so sistematično
odpravljeni.

INŠTRUKCIJE TEKOM ŠOLSKEGA LETA:
Vedno več učencev se med šolanjem vsaj občasno odloči za inštrukcije.
Veliko učencev potrebuje samo kratkoročno pomoč.
Drugi potrebujejo dolgoročno strokovno podporo, ki jim pomaga izboljšati ocene.

PREDMETI:

Kemija

¬

¬

Tuji jeziki

Fizika

¬

¬

Slovenščina

¬

¬

Matematika

Dodatni predmeti po dogovoru

Cena 1 šolske ure inštrukcij (45 minut) - individualno: 17€
Cena 1 šolske ure inštrukcij (45 minut)- skupinsko: 12€

Kaj potrebuje vaš otrok?
A)

Redni trening / poučevanje kot dopolnitev rednemu šolskemu delu

Namenjeno učencem, ki želijo stalno dosegati višje ocene ali zapolniti vrzeli v znanju pri enem ali več
predmetih. Za vse ravni šolanja. Priporočamo vsaj 8 ur inštrukcij mesečno (4 po 2 uri).
NUDIMO:

¬

intenzivno poučevanje posameznih šolskih predmetov

¬

reševanje konkretnih problemov in nalog

¬

priprave na teste in preverjanje znanja

¬

priprave na nadaljnje šolanje

B)

SOS Trening / priprava na izpit ali test

Primeren za vse učence, ki se želijo hitro in učinkovito pripraviti na prihajajoči preizkus znanja.
Ne izgubljajmo časa! Hitra pomoč za preizkus znanja. Za vse ravni znanja. Priporočamo vsaj 4 ure
inštrukcij.
NUDIMO:

¬

zbrano ter hitro obdelovanje snovi v kratkem časovnem obdobju

¬

sistematičen pristop pri izvajanju vaj in treningih za preizkus znanja

¬

opravi se trening-test - popolna priprava na preizkus znanja

Zakupite paket inštrukcij in si s tem zagotovite ugodnejšo ceno:
INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE
PAKET

ŠT.UR

REDNA CENA

CENA PAKETA

% POPUSTA

TRAJANJE

SMALL

10

€ 170,00

€ 165,00

3

1-2 meseca

MEDIUM

20

€ 340,00

€ 323,00

5

2-3 meseci

LARGE

30

€ 510,00

€ 480,00

6

3 - 4 meseci

X LARGE

50

€ 850,00

€ 790,00

7

6 mesecev

XX LARGE

70

€ 1.190,00

€ 1.095,00

8

šolsko leto

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
PAKET

ŠT.UR

REDNA CENA

CENA PAKETA

% POPUSTA

TRAJANJE

SMALL

10

€ 120,00

€ 115,00

4

1-2 meseca

MEDIUM

20

€ 240,00

€ 225,00

6

2-3 meseci

LARGE

30

€ 360,00

€ 330,00

8

3 - 4 meseci

X LARGE

50

€ 600,00

€ 540,00

10

6 mesecev

XX LARGE

70

€ 840,00

€ 750,00

11

šolsko leto

Svetujemo vam, da pokličete v center Memo ali nam pošljete elektronsko sporočilo in se dogovorite
za brezplačen svetovalni pogovor, kjer bomo odgovorili na vaša vprašanja in vam pripravili individualni
učni načrt.

Pridi v Memo!

KONTAKT
Center MEMO,
Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana
sasa@center-memo.si
051 335 546
www.center-memo.si

