Bringing
English Closer
since 1998

SCHOOL OF ENGLISH ESTD 1998

CURSURI ENGLEZĂ
Februarie - Iunie 2019
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CLASA I 48 ore (32 ședinț e) – 16 săptămâni
Structură curs (modul)
75 minute predare
15 minute pauză

1,5 ore de 2 ori/săptămână astfel:

Grupă standard 6-9 cursanți

1.740 lei

(TVA INCLUS)

MODALITATE DE PLATĂ
Plata pentru grupa standard se poate face astfel:
• 4 RATE, în avans la interval de 8 ședințe
rata 1
rata 2...4

FollowMe TITAN

Str. Prisaca Dornei 2E, sector 3
Tel: 031 408 50 53
0745 300 457
oﬃce.t@followme.ro

540 lei
400 lei

FollowMe DRUMUL TABEREI
Bd. Timișoara 35, sector 6
Tel: 031 411 09 08
0745 205 734
oﬃce.drt@followme.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII

• Tariful cursului este per cursant
• Setul de lucru și materialele auxiliare
sunt incluse în preţul cursului
• Sumele achitate:
- nu se returnează
- nu se reportează între clienţi

FollowMe VITAN

Calea Vitan 119, sector 3
Tel: 031 418 67 68
0757 571 175
oﬃce.v@followme.ro

FollowMe GHENCEA

Bd. Ghencea 43B, etaj 4
(Ghencea Business Center), sector 6
Tel: 031 438 05 12 / 0757 571 171
oﬃce.g@followme.ro

Clasa I la FollowMe
Atâtea lucruri noi de învățat, o lume nouă plină
de litere, cifre și cunoștințe despre natură...
Cum reușim să mai adaugăm la această listă și
limbile străine? Hrănind încrederea în sine a
copiilor, recompensându-i pentru fiecare
reușită și fiecare efort și cultivând satisfacția de
a ști în fiecare zi mai multe lucruri!

Cum învățăm engleză ?
1. Învățăm în fiecare oră câteva cuvinte și expresii noi. La început lucrăm cu
vocabularul de bază – obiecte și ființe din lumea copiilor, dragi lor: membrii familiei,
animale, culori și numere, jucării și obiecte din clasă, mâncare și hăinuțe, casa, etc.
2. Apoi învățăm să legăm aceste cuvinte pentru a comunica: recunoaștem
persoanele, aflăm câteva verbe de legatură (to be, have got) și adjective pentru a
descrie obiecte, persoane sau poze.
3. Învățăm să vorbim despre abilitățile noastre și acțiunile pe care le facem, în
dialoguri scurte.
4. În același timp, ascultăm povestioare scurte (care pot fi urmărite de copii și cu
ajutorul ilustrațiilor în manual) și cântecele pentru a ne obișnui cu accentul
vorbitorilor nativi și a avea exercițiul înțelegerii.

Să nu uităm de litere...
În clasa I alfabetizarea este foarte importantă,
chiar și în studiul unei limbi străine.
Asta pentru că engleza scrisă nu seamãnã
aproape deloc cu cea vorbită – trebuie să aibă
cunoștinţe din ambele pentru a putea face
conexiuni, a citi și a învăţa singuri folosindu-și
memoria vizuală.
Dacă le este stârnită curiozitatea la această
vârstă, dorinţa de cunoaștere îi va însoţi mereu!

www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

