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CAMPIONUL
cursurilor online!

CONTINUĂM,
nimic nu ne oprește!

PRIETENI
la distanţă!

5 săptămâni în perioada
29 iunie – 31 iulie

3 săptămâni consecutiv
între 29 iunie – 31 iulie

2 săptămâni consecutiv
între 29 iunie – 31 iulie

10 ședinţe/15 ore

6 ședinţe/9 ore

4 ședinţe/6 ore

210 lei

150 lei

(TVA inclus)

(TVA inclus)

300 lei
(TVA inclus)

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

FollowMe DRUMUL TABEREI

FollowMe VITAN

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

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

PLATA
• La înscriere se achită o taxă în valoare de 100 lei.
• La prima ședinţă se plătește diferenţa de preţ pentru achitarea pachetului*.
• Dacă alegeţi pachetul FOLLOWME CAMPIONUL cursurilor ONLINE! cele 10
ședinţe se pot efectua între 29 iunie – 31 iulie.
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME CONTINUÃM, nimic nu ne oprește!
pot fi efectuate în trei săptămâni consecutive, anunţate la înscriere.
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME PRIETENI la distanţă! pot fi efectuate
în două săptămâni consecutive, anunţate la înscriere.
* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita
locurilor disponibile.

Hoinari prin lumea poveştilor
CLASA I
Studiem engleza cu ajutorul poveștilor celebre de la Disney, folosind materiale atractive
pentru cei mici, înregistrare audio autentică, flashcards și fișe de lucru. Citim o poveste pe
săptămâna - copiilor li se va vorbi majoritar în limba engleză și vor învăța mai întâi să înțeleagă
textul iar apoi să răspundă la întrebări. Fiecare poveste va avea o tematică diferită în fiecare
săptămână și un subiect ce va fi discutat cu cei mici.
În fiecare a doua ședință din săptămâna vom avea și un cântecel pe care îl vom
asculta și cânta împreună. Jocurile și activitățile de pe durata cursului
le vor stimula gândirea critică (Critical thinking), colaborarea
(Collaboration), comunicarea (Communication) precum
și creativitatea (Creativity), astfel vor avea activități în timpul
lecturii, la finalul acesteia cât și o verificare a înțelegerii
poveștii folosind cele 4 abilități ale secolului 21
(The 4 C's of 21st Century Skills). Abilitățile de scris vor fi și ele
exersate, adaptându-le la nivelul și nevoile fiecărui cursant.
Pe lângă elementele de vocabular, vom fixa şi structuri care vor constitui baza
conversaţiei, vom realiza jocuri de rol, mici dialoguri, simulări ale unor situații reale,
activităţi în perechi şi echipe care se pretează predării online.
www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

