Bringing
English Closer
since 1998

SCHOOL OF ENGLISH ESTD 1998

CURSURI ENGLEZĂ
TOAMNĂ 2019
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JUNIORI 96 ore (64 ședințe) – 32 săptămâni
Structură modul
1,5 ore de 2 ori/săptămână astfel:
75 minute predare
15 minute pauză

Grupă standard 6-9 cursanți

3.600 lei

(TVA INCLUS)

REDUCERI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
•4% reducere pentru membrii aceleiași familii (rude gradul I)

Plata pentru grupa standard se poate face astfel:

TERMENI ȘI CONDIȚII

• Tariful este per cursant
• Setul de lucru și materialele auxiliare nu sunt incluse
în prețul cursului achitându-se separat
• Sumele achitate
- nu se returnează
- nu se reportează între clienți
• Reducerile se cumulează și se acordă la ultima rată,
la achitarea în totalitate a cursului, respectiv 64 de
ședințe, 96 de ore
• Taxa de înscriere se scade la ultima rată, la achitarea
în totalitate a cursului, respectiv 64 de ședințe, 96 de ore
CONDIȚIE DE RETURNARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE
• În cazul în care nu se formează grupă conform
nivelului stabilit prin testare.

FollowMe TITAN

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

INTEGRAL beneficiind de o reducere de 4%
• 2 RATE beneficiind de o reducere de 2%
• 8 RATE, în avans la interval de 8 ședințe
taxă înscriere
rata 1... - 7
rata 8

100 lei
450 lei
350 lei

IMPORTANT
• Vinerea este zi normală de curs cu orar conform programului FollowMe
• Grupa se poate desființa dacă rămân mai puțin de 6 cursanți/clasă

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

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

Juniori la FollowMe
Cum învățăm engleza? Prin joc, desigur. Totul este o provocare, o misiune la capătul
căreia ne așteaptă mici recompense (abțibilduri, ștampiluțe).
Într-un ritm dinamic, cu activități variate, în care nu profesorul are rolul principal, ci cei
mici!
Urmăm o programă și o planificare pe toată
durata celor 8 luni de curs, astfel încât să ne
asigurăm că îndeplinim anumite obiective an de
an în ceea ce privește cunoștințele de gramatică
și de vocabular, dar și abilitățile elevilor de a se
descurca în diferite situații de comunicare.
Nu este suficient, de exemplu, să poți folosi prezentul simplu corect – la fel de
important este să știi să ceri ceva de care ai nevoie, să ceri explicații sau permisiunea
de a face ceva, să te scuzi sau să dai la rândul tău sfaturi...
De asemenea, deoarece conversația implică... cel puțin 2 persoane, copiii trebuie să
aibă exercițiul ascultării și să poată înțelege ceea ce li se spune la o viteză proprie
vorbirii.
Exercițiile de ascultare, cele de citire, de scriere, de gramatică sunt organizate sub
formă de concursuri sau jocuri între echipe – pentru ca nimic să nu fie plictisitor,
învățarea să nu se transforme într-o rutină, ci într-un proces palpitant!

Succesiunea activităților în
învățarea limbilor străine:

Ascultare
Vorbire
Citire
Scriere
Pentru a avea un control cât mai bun asupra evoluției copiilor, fiecare grupă susține
câte un test la fiecare opt ședințe. Testele ne arată în ce măsurã și-au însușit
cunoștințele predate, unde mai trebuie să lucrăm sau dacă trebuie să mărim ritmul
și sunt și o modalitate prin care Dvs. puteți monitoriza procesul de învățare. În
același scop, profesorii FollowMe vă stau la dispoziție pentru întrebări atât la sediile
noastre, cât și prin mail.

www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

