VREI SA ITI ADAUGI O NOUA LINIE DE BUSINESS
VALOROASA?
.

Neuron English Romania face parte dintr-o mare rețea internationala de
predare a limbii engleze, care foloseste programe educationale inovatare.
Rețeaua este prezentă în întreaga lume, oferind educație de tip blendedlearning pentru copii, tineri și adulți.
Programul Neuron English prezinta o serie de avantaje care il fac unic in
paleta de programe de pe piata locala:
1. Metodologie inovatoare de evaluare, predare, monitorizare si raportare
a rezultatelor elevilor prin incorporarea platformei interactive de invatare
Myscilearn;
2. Actualizare permanenta a programelor si instrumentelor de invatare
3. Platforma simpla si eficienta de administrare a copiilor, claselor si
personalului;
4. Centru de resurse si platforma interactiva pentru profesori si manageri;
5. Acces la sistemul complet de construire a afacerii 3A Asset Building
System.
Principalele beneficii ale programului, pentru scoala si manageri sunt urmatoarele:
1.

Va veti creste prestigiul scolii prin rezultatele excelente in
invatarea limbii engleze – copiii invata engleza ca un nativ, de la
varste fragede;

2.

Veti creste productivitatea muncii profesorilor prin diagnosticul
precis, structurat și cuprinzător al nevoilor de învățare ale fiecărui
copil și monitorizarea performanței în învățare;

3.

Veti fi mereu cu un pas inaintea concurentei prin accesul la cele
mai inovative programe si metode de invatare a limbii engleze;
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4.

Veti castiga timp, reducand efortul necesar administrarii
copiilor, claselor si personalului;

5.

Veti avea cei mai bine pregatiti profesori prin accesul la un centru
de resurse actualizat periodic;

6.

Va veti crea un nou centru de profit – oferind cursuri de engleza
copiilor dar si adultilor

REZULTATELE DE PANA ACUM
Rezultatele din centrele care folosesc produsele Neuron English sunt
spectaculoase: prin sistemul clasic de invatare a unei limbi straine, elevii
pot obține o imbunatatire in ceea ce priveste abilitatile de citire intr-un
interval de la unu-la doi ani, insa folosind metoda noastra acestia pot obtine
rezultate mai rapide în citire în doar 6 luni!
La nivel international, peste 3.000.000 de utilizatori din peste 40 de tari au
invatat limba engleza cu ajutorul softurilor folosite in programul Neuron
English
In Romania, Neuron English este prezent din 2013, avand momentan
centre in Arad, Bucurest, Constanta, Sibiu, Timisoara si Targoviste. Peste
300 de copii au lucrat deja cu metodologia programului, avand rezultate
exceptionale la examenele Cambridge si in practicarea limbii engleze.
Mai multe informatii despre program si despre beneficiile si avantajele
sale,
puteti
afla
accesand:
www.neuronenglish.ro;
www.neuronlearning.com precum si pe pagina noastra de facebook.
Neuron English Romnaia – Invata engleza ca un natv
Ce v-ar putea reține să deveniți parteneri?
1. Piata nu este pregatita pentru asa ceva
-

Realitatea: Statisticile la nivel international arata ca prin incorporarea
metodelor inovative si a tehnologiei in invatare, performanetele elevilor
cresc in medie cu 20%. Rezultatele de pana acum ale programului
Neuron English, atat la nivel national cat si international arata ca elevii
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are au urmat metodologia noastra de invatare si-au
injumatatit timpul necesar pentru obtinerea performantelor la limba
engleza. In plus, din ce in ce mai multi copii, tineri si adulti, folosesc pe
scara larga tehnologia IT&C in vietile lor. Va invit sa vedeti mai multe
in
acest
sens
la
linkul
urmator:
https://www.youtube.com/watch?v=QsSUamFekwI
2. Programul este prea scump pentru piata locala
-

Realitatea: Studiile nationale arata ca, in medie, pretul unei ore de
meditatii la limba engleza variaza intre 30 si 50 de lei. Prin metodologia
sa, programul Neuron English permite invatarea limbii engleze intr-o
maniera atractiva, eficienta si cu rezultate durabile, la un pret de 20 lei
pe ora de curs.

3. Investitia initiala este prea mare
-

Realitatea: Prin trainingul intial oferit managerilor, acestia sunt
invatati cum sa isi recupereze investitia in cel mult doi ani de la data
inceperii operatiunilor. In plus, investitia va asigura accesul la un
centru de profit care va poate genera cash-flow constant si un profit
consistent.

4. Parintii sunt reticenti la astfel de metode care implica utilizarea
tehnologiei la varste mici
-Realitatea: Prin metodologia programului, parintii sunt imputerniciti
si detin controlul asupra procesului educational al copilului. Parintii
beneficiaza de rapoarte de progres detaliate si pot in orice moment sa
stie unde se afla copilul lor din punct de vedere al performantelor
5. Programul este greu de utilizat de catre profesori.
-

Realitatea: Studiile recente au aratat ca profesorii care incorporeza
tehnologia in activitatea de predare, obtin o mai mare participare la
cursuri, mai multa implicare din partea elevilor si performante mai
bune. In plus, Neuron English asigura un sistem S.U.P.O.R.T de
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pregatire continua a profesorilor si accesul la un centru
online de resurse bine documentat. Puteti gasi detalii despre beneficiile
programului din perspectiva profesorilor pe
https://www.youtube.com/watch?v=HPK3ylRfktk si
https://www.youtube.com/watch?v=zNtK78ZeLfk
6. Sistemul de administrare este greoi
-

Realitatea: Prin accesul la platforma Myscilearn, dobanditi pe deplin
controlul asupra gestiunii copiilor, claselor si profesorilor din scoala
dumneavoastra. Puteti de asemenea monitoriza atat performantele
copiilor cat si ale profesorilor si puteti decide rapid actiunile corective.
In plus, veti beneficia de sistemul nostru 3A Building Assst System, care
va va asista pas cu pas in gestiunea programului.

Programul Neuron English poate fi disponibil in orice oras cu o
populatie de peste 65.000 locuitori.
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