OFERTĂ EasyBe | pentru FNAP-IP
SAGI MANAGING SOLUTIONS vă oferă platforma de e-learning pentru elevii care
urmează să dea examenul de BACALAUREAT.
Platforma de e-learning EasyBe disponibilă pe www.easybe.ro, este un proiect unic,
inovator, care prezintă un mod de învățare complet nou, accesibil, modern și comod, la cele
mai bune prețuri.
Lecțiile, care pot fi accesate de pe desktop, laptop, notebook pot fi totodată ascultate pe
aceste dispozitive, inclusiv pe smartphone, sunt concepute în conformitate cu programa
de Bacalaureat a MECS, pregătite de profesori ai căror elevi promovează an de an
examenul de Bacalaureat, cu note mari. Materiile sunt actualizate permanent, în timp real,
în funcție de modificările programei.
Materiile de pe site sunt disponibile în doua variante:
- VARIANTA AUDIO + TEXT, bine organizată, astfel încât să fie cât mai ușor de învățat și
de reținut, putând fi și ascultată în același timp;
- VARIANTA AUDIO, care este de fapt înregistrarea variantei text, pentru a face materiile
accesibile și în alte împrejurări decât în cele în care elevii învață de obicei și anume: la
plimbare, alergare, la sport, în sală sau în natură, în călătorii cu trenul sau mașina, în
mijloacele de transport, înainte de culcare, chiar și cu ochii închiși, informația de cea mai
bună calitate devine astfel mult mai accesibilă.
Materiile disponibile pe site sunt:
- LIMBA și LITERATURA ROMÂNĂ, separat pentru profil UMAN și profil REAL;
- ISTORIE;
- BIOLOGIE, separat clasele IX-X și clasele XI-XII;
- GEOGRAFIE.
Având în vedere numărul mare de părinți și elevi care pot accesa site-ul www.easybe.ro, și
implicit numărul mare de persoane care pot achizitțona materiile de pe site, vă oferim o
reducere de 15%, care poate fi accesată prin introducerea pe site a unui cupon, numit
fnapip15%, în momentul în care acesta dorește să facă o achiziție, indiferent de numărul
de materii achiziționate. Reducerea se aplică la total achiziții.
Suntem
prezenți
în
online
pe
www.facebook.com/EasyBeRomania
și
pe
www.youtube.com/watch?v=IVRTsfi0Cn4
Cu respect,
Schvartz Nachman
C.E.O.

