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

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

Dăruiți copiilor un curs interesant de limba engleză.
Oferiți-le posibilitatea să afle povești și jocuri noi, să facă
mișcare și să învețe alături de noi prieteni.
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CURSURI DE ENGLEZĂ
PENTRU COPII
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OFERTA DE VARĂ 2018
2 ore/ședință

- 4 ședințe de curs pe săptămână
- de Luni până Joi

ALEGE ÎNTRE PACHETELE:

FOLLOWME
FII CAMPION

FOLLOWME
NU TE OPRI

FOLLOWME
MERGI MAI
DEPARTE

FOLLOWME
START

Oricând în perioada
25 iunie - 7 septembrie

Oricând în perioada
25 iunie - 7 septembrie

Ședințe consecutive
sau două tranșe a
câte două săptămâni

Două săptămâni
consecutiv,
de luni până joi

36 ședințe/72 ore

28 ședințe/56 ore

16 ședințe/32 ore

8 ședințe/16 ore

990
lei
(TVA inclus)

860
lei
(TVA inclus)

550
lei
(TVA inclus)

300
lei
(TVA inclus)

PLATA
• La înscriere se achită un avans în valoare de 100 lei.
• La prima ședință se achită diferența de preț pentru achitarea pachetului*.
• Dacă alegeți pachetul FOLLOWME FII CAMPION / FOLLOWME NU TE OPRI cele 36,
respectiv 28 de ședințe se pot efectua oricând, PE TOATĂ PERIOADA VERII (între 25
iunie – 7 septembrie sunt 44 ședințe).
• Ședințele din pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE pot fi efectuate
consecutiv sau în două tranșe a câte două săptămâni, în perioade** anunțate la
înscriere.
• Ședințele din pachetul FOLLOWME START pot fi efectuate în două săptămâni
consecutiv, anunțate la înscriere.
• În cazul în care ați ales pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE sau FOLLOWME
START, după efectuarea celor 16, respectiv 8 ședințe, puteți achiziționa pachete de 4
ședințe, în valoare de 170 lei (TVA inclus).
* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita locurilor
disponibile.

HOINARI PRIN LUMEA POVEȘTILOR
PREȘCOLARI ȘI CLASA I ÎNCEPĂTORI
Studiem engleza cu ajutorul poveștilor bogat ilustrate din cărți uriașe, atractive pentru
cei mici, flashcards și fișe de lucru. Studiem o poveste pe săptămână - copiilor li se va
vorbi majoritar în limba engleză și vor învăța mai întâi să înțeleagă, apoi să răspundă la
întrebări. În fiecare joi vom crea împreună un craft interesant, care va spori îndemânarea
micuților.
Marionetele, jucăriile, puzzle-urile le vor menține viu interesul, în timp ce jocul didactic și
concursurile le vor stimula spiritul de competiție.
Fiecare ședință conține un minimum de 30 de
minute de jocuri de mișcare în limba engleză
(Total Physical Response), pentru a imprima un
ritm dinamic orei și pentru a ne cunoaște mai
bine corpul, a dezvolta echilibrul și motricitatea
fină.
După 50 de minute de curs se acordă o scurtă
pauză de recreere, astfel încât să obținem în a
doua parte a ședinței un randament maxim.
www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

