
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. 

 

PREŞCOLARI ŞI CLASA I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.followme.ro 

Ne propunem să învățăm să vorbim în engleză. Cum vom face asta? Studiind, timp de o oră în 

fiecare zi, vocabular pe diverse teme (fructe, legume, hăinuțe, jucării, animale, obiecte din 

casă, obiecte școlare, etc). Introducerea și consolidarea cuvintelor se face cu multe jocuri 

bazate pe flashcards atrăgătoare și colorate, astfel încât în fiecare zi procesul de învățare să 

fie captivant.  

Vocabularul odată învățat, îl folosim apoi pentru scurte jocuri de rol în limba engleză. Dialoguri 

care ne învață să ne descurcăm la cumpărături, la medic, la școală puse în scenă în perechi și 

echipe, repetate, personalizate și cu elemente comice sau dramatice introduse de profesor vor 

da viață lecțiilor de engleză.                                              

O altă oră din cadrul aceleiași ședințe va fi rezervată descrierii unei poze sau a unui desen  

atrăgător. Copiii învață să formuleze propoziții pentru  

a prezenta obiectele și acțiunile din imagine și să  

răspundă la întrebări pe baza acestora.  

 

În dosarul de curs de vară, cei mici primesc atât 

fișa cu vocabularul nou învățat, sub formă de 

ilustrații, cât și planșa pe baza căreia dialogăm. 

Astfel, părinţii sau bunicii pot lansa provocarea 

ca cei mici să detalieze și acasă ce au studiat. 

 

http://www.followme.ro/

