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CURSURI ENGLEZĂ
VARĂ 2019

25%
REDUCERE

pentru ultimele

locuri

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

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

Bringing
CloserEnglish
since 1998

ADULȚI 80 ore (32 ședințe) – 16 săptămâni /modul

Structură curs (modul)              2,5 ore de 2 ori/săptămână astfel:
   predare 50 minute/oră
   pauză 10 minute/oră
   oră începere curs: 18:00

Grupă standard 6-9 cursanți          2.005 lei  1.503 lei* (TVA INCLUS)

* materialele de studiu sunt incluse în prețul cursului

REDUCERI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
  
Plata pentru grupa standard se poate face astfel:

  INTEGRAL beneficiind de o reducere de 4%

•   2 RATE beneficiind de o reducere de 2%

•   4 RATE, în avans la interval de 8 şedinţe

rata 1                  670 lei
rata 2                 445 lei

TERMENI ȘI CONDIȚII

rata 3                 388 lei

•   Tariful cursului este per cursant
•  Sumele achitate nu se returnează
•  Sumele achitate nu se reportează între 
clienţi
•  Reducerile se cumulează şi se aplică la 
ultima rată, la achitarea în totalitate a 
cursului, 32 şedinţe, 80 ore.
•  În ultimele 4 săptămâni ale modulului, 
frecvenţa la curs va fi de 3 şedinţe / 
săptămână, conform programului stabilit 
de FollowMe

FollowMe GHENCEA  
Bd. Ghencea 43B, etaj 4 

(Ghencea Business Center), sector 6, 
Tel: 031 438 05 12 / 0757 571 171

office.g@followme.ro



CE VEI ÎNVĂȚA LA FollowMe? 

Să te exprimi în limba engleză, corespunzător nivelului studiat

Să înţelegi ce spun alţi vorbitori de limbă engleză, chiar dacă folosesc cuvinte / 

structuri necunoscute

Să citeşti cu un accent uşor de înţeles pentru alţi vorbitori de limbă engleză

Să scrii corect (scrisori, mailuri, cereri, formulare, etc.)

SĂ PORNIM!

www.facebook.com/followme.ro                                                         www.followme.ro

Cum vor fi realizate cursurile?

C1

B2 - VANTAGE
INTERMEDIAR

AVANSAT

B1 - THRESHOLD

NIVEL INTERMEDIAR

A2 - WAYSTAGE

ELEMENTAR - PRE INTERMEDIAR

A1 - BREAKTHROUGH

NIVEL ELEMENTAR

BEGINNER

NIVEL ÎNCEPĂTOR

Vei fi îndrumat de un cadru didactic competent 
Vei utiliza un set de manuale Oxford University Press, conţinând carte, caiet de 
activităţi (pentru teme) şi CD-ROM
La curs vei exersa TOATE COMPETENŢELE LIMBII ENGLEZE (gramatică, vocabular, 
citit, scris, ascultat și vorbit) prin exerciţiile din setul de lucru, interacțiune în perechi 
și echipe, învățând să utilizezi limba corect
O parte din fiecare şedinţă va fi alocată conversaţiei, indiferent de nivel. Aceasta va 
fi realizată prin joc de rol, simulări de situaţii reale, board games, carduri de 
conversaţie, ş.a.m.d.
Cadrul didactic îţi va oferi fişe de lucru suplimentare conţinând vocabular, texte de 
interes general, exerciţii şi vei asculta înregistrări audio
Setul de lucru conține de asemenea un DVD interactiv pentru studiul suplimentar 
de acasă, cu exerciții de gramatică și vocabular, videoclipuri și audio pentru 
pronunție, toate complementare lecțiilor din manual

La fiecare 8 ședințe vei susține un test pentru verificarea cunoștințelor, iar la 
sfârșitul cursului vei primi o diplomă FOLLOWME.
Vei fi plasat într-o grupă în urma unui 
test de evaluare GRATUIT. 

Modulele FollowMe corespund 
nivelurilor descrise în Cadrul 
Comun de Referinţă 
European pentru limbi 
străine.


