S C H O O L O F E N G L I S H E ST

D

1998

CURSURI DE ENGLEZĂ
PENTRU COPII
Bazate pe joc și comunicare.
Cu multă voie bună, dar și un curriculum serios!
Alungă monotonia, vino la cursurile de vară! Socializează!

OFERTA DE VARĂ
2021
2 ore/ședinţă

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

PACHETE
FollowMe
FII CAMPION

FollowMe
NU TE OPRI

FollowMe
MERGI MAI
DEPARTE

FollowMe
START

Oricând în perioada
28 iunie - 2 septembrie

Oricând în perioada
28 iunie - 2 septembrie

36 ședințe/72 ore

28 ședințe/56 ore

Ședinţe consecutive
sau două tranșe a
câte două săptămâni

Două săptămâni
consecutive,
de luni până joi

1.200 lei

1.000 lei

(TVA inclus)

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

(TVA inclus)

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

16 ședințe/32 ore

8 ședințe/16 ore

650 lei

360 lei

(TVA inclus)

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

(TVA inclus)

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 FII CAMPION / FOLLOWME NU TE OPRI cele 36,
respectiv 28 de ședinţe se pot efectua oricând, PE TOATĂ PERIOADA VERII (între 28
iunie – 2 septembrie sunt 40 ședinţe).
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE pot fi efectuate
consecutiv sau în două tranșe a câte două săptămâni, în perioade** anunţate la
înscriere.
• Ședinţele din pachetul FOLLOWME START pot fi efectuate în două săptămâni
consecutive, anunţate la înscriere.
• În cazul în care aţi ales pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE sau FOLLOWME
START, după efectuarea celor 16, respectiv 8 ședinţe, puteţi achiziţiona pachete de 4
ședinţe, valoarea sedinţei fiind la valoarea pachetului achiziţionat iniţial (TVA inclus).
* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita locurilor
disponibile.
Cursurile se vor desfăşura fizic sau online în funcţie de măsurile impuse de autorităţi în perioada (28.06 02.09.2021), numărul de cursanţi din grupă şi solicitările acestora.

JUNIORI ŞI SENIORI AVANSAȚI

Talk a lot! Asta ne propunem în această vară, să dăm frâu liber dorinței copiilor de
vorbă multă, de socializare și joc. Cursul de engleză de comunicare este centrat în
jurul unei teme săptămânale de discuție (Health, The town, Family and friends,
Sports, Travel, etc).
Pe baza acestei teme vom face un brainstorming serios de vocabular, vom adăuga
la cunoștințele deja existente mulți termeni și concepte noi, apoi vom explora
împreună domeniul. Texte captivante citite și narate de copii, schimb de experiențe
personale, role-play și simulări de situații reale pe baza temei în discuție, toate îi vor
face pe cursanți să coopereze, să învețe și să se exprime liber în același timp.
La sfârșitul săptămânii, tema discutată va
fi deja aprofundată, vocabularul consolidat
și testat în mod repetat prin diverse activități,
iar copiii se vor simți mult mai pregătiți să
participe la discuții pe subiectul studiat.

www.followme.ro

