
FollowMe 
FII CAMPION 

FollowMe 

PACHETE 
FollowMe 

NU TE OPRI 
MERGI MAI 

DEPARTE 

FollowMe 
START 

Oricând în perioada 

28 iunie - 2 septembrie 

36 ședințe/72 ore 

Oricând în perioada 

28 iunie - 2 septembrie 

28 ședințe/56 ore 

Ședinţe consecutive 

sau două tranșe a 

câte două săptămâni 

16 ședințe/32 ore 

Două săptămâni 

consecutive, 

de luni până joi 

8 ședințe/16 ore 

360 lei 
(TVA inclus) 

650 lei 
(TVA inclus) 

1.200 lei 
(TVA inclus) 

 

 
SCH OOL  OF E N G L I S H  E ST D 1998  

 

CURSURI DE ENGLEZĂ 

PENTRU COPII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

1.000 lei 
       (TVA inclus) 

 

 

Bazate pe joc și comunicare.  

Cu multă voie bună, dar și un curriculum serios! 

Alungă monotonia, vino la cursurile de vară! Socializează! 

 

2 ore/ședinţă 
- 4 ședinţe de curs pe săptămână 
- de Luni până Joi 

 

OFERTA DE VARĂ 
2021 

mailto:oﬃce.t@followme.ro
mailto:oﬃce.drt@followme.ro
mailto:oﬃce.v@followme.ro
mailto: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  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.followme.ro 

Cursul reprezintă o inițiere în limba engleză, pe care o abordăm metodic, prin învățarea 

vocabularului de bază pe diferite teme: numere și culori, animale, obiecte din casă, 

obiecte școlare, mâncăruri și băuturi, haine, familia și prietenii, orașul, sporturi, mijloace 

de transport, părțile corpului, adjective, lumea înconjurătoare, etc. 

 

Vizionăm scurte povești, ascultăm și citim scurte texte, învățăm să legăm propoziții. 

Fiecare temă e susținută de jocuri interactive, de un cântec care reciclează cuvintele 

învățate, de fișe și jocuri de echipă menite să consolideze noțiunile. Încurajăm 

colaborarea dintre copii, cultivăm deschiderea de a lucra alături de orice coleg în 

vederea rezolvării unei sarcini de lucru. Într-o atmosferă de vară, căutăm să creștem, la 

fiecare dintre elevii noștri, motivația intrinsecă de a învăța.                                                                                                                                    


