- pentru ultimele locuri -

ADULŢI 80 ore (32 ședinţe) – 16 săptămâni /modul

Grupă standard 6-9 cursanţi

1.780 lei 1.513 lei

(TVA INCLUS)

REDUCERI ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ
TERMENI ȘI CONDIȚII
• Tariful este per cursant
• Setul de lucru și materialele auxiliare nu sunt incluse

în preţul cursului achitându-se separat
• Sumele achitate
- nu se returnează
- nu se reportează între clienţi
• Reducerile se cumulează și se acordă la ultima rată, la
achitarea în totalitate a cursului, respectiv 32 de ședinţe,
80 de ore
• Taxa de înscriere se scade la ultima rată, la achitarea în
totalitate a cursului, respectiv 32 de ședinţe, 80 de ore
• În ultimele 4 saptamâni ale modulului, frecvenţa la curs
va fi de 3 sedinţe /săptămână, conform programului stabilit
de FollowMe
• Cursurile se pot desfășura fizic sau online în funcţie de
măsurile impuse de autoritaţi, numărul de cursanţi din
grupa şi solicitările acestora
CONDIŢIE DE RETURNARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE
• În cazul în care nu se formează grupă conform

nivelului stabilit prin testare.

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

Plata pentru grupa standard se poate face astfel:
INTEGRAL beneficiind de o reducere de 4%
2 RATE beneficiind de o reducere de 2%
4 RATE, în avans la interval de 8 ședinţe
taxă înscriere
rata 1... - 3
rata 4

100 lei
445 lei
78 lei

IMPORTANT
• Vinerea este zi normala de curs cu orar conform programului FollowMe
• Grupa se poate desfiinţa dacă rămân mai puţin de 6 cursanţi/clasă

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

CE VEI ÎNVĂŢA LA FollowMe?
Să te exprimi în limba engleză, corespunzător nivelului studiat
Să înțelegi ce spun alți vorbitori de limbă engleză, chiar dacă folosesc cuvinte/structuri
necunoscute sau diferite accente
Să citeşti cu un accent uşor de înțeles pentru alți vorbitori de limbă engleză
Să îți organizezi ideile în scris și apoi în vorbire, folosind 21st Century Skills
( The 4 C’s - Critical thinking, Creativity, Collaboration and Communication)

Cum vor fi realizate cursurile?
✓ Vei fi îndrumat de un cadru didactic competent.
✓ Vei utiliza un manual atractiv care va aborda teme variate de discuţie şi vei consolida
cunoştinţele prin diferite activităţi potrivite nivelului.
✓ Atmosfera va fi întreținută prin joc de rol, simulări de situaţii reale, board games, carduri
de conversaţie, ş.a.m.d.
✓ Cadrul didactic ȋţi va oferi fişe de lucru suplimentare conţinând vocabular, texte de
interes general, exerciţii de gramatică şi vei asculta ȋnregistrări audio.
✓ Vei fi plasat într-o grupă în urma unui test de evaluare GRATUIT.
✓ Modulele FollowMe corespund nivelurilor descrise în Cadrul Comun de Referință
European pentru limbi străine.
✓ La sfârşitul cursului vei primi o diplomă FollowMe în format electronic.

www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

