CURSURI ENGLEZ

JUNIORI 96 ore (64 ședinţe) – 32 săptămâni
1,5

Grupă standard 6-9 cursanţi

3.840* lei

(TVA INCLUS)

REDUCERI ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ
•

4% reducere pentru membrii aceleiași familii (rude gradul I)

TERMENI ȘI CONDIȚII

Plata pentru grupa standard se poate face astfel:
INTEGRAL beneficiind de o reducere de 4%
2 RATE beneficiind de o reducere de 2%
8 RATE, în avans la interval de 8 ședinţe
taxă înscriere
rata 1... - 7
rata 8

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

100 lei
480 lei
380 lei

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

Cum învăţăm engleza? Prin joc, desigur. Totul este o provocare, o misiune la
capătul căreia ne așteaptă mici recompense (abţibilduri, ștampiluţe).
Într-un ritm dinamic, cu activităţi variate, în care nu profesorul are rolul principal, ci
cei mici!
Urmăm o programă și o planificare pe
toată durata celor 8 luni de curs, astfel încât
să ne asigurăm că îndeplinim anumite
obiective an de an în ceea ce privește
cunoștinţele de gramatică și de vocabular,
dar și abilităţile elevilor de a se descurca în
diferite situaţii de comunicare.
Nu este suficient, de exemplu, să poţi folosi prezentul simplu corect – la fel de
important este să știi să ceri ceva de care ai nevoie, să ceri explicaţii sau
permisiunea de a face ceva, să te scuzi sau să dai la rândul tău sfaturi...
De asemenea, deoarece conversaţia implică... cel puţin 2 persoane, copiii trebuie
să aibă exerciţiul ascultării și să poată înţelege ceea ce li se spune la o viteză
proprie vorbirii.
Exerciţiile de ascultare, cele de citire, de scriere, de gramatică sunt organizate sub
formă de concursuri sau jocuri între echipe – pentru ca nimic să nu fie plictisitor,
învăţarea să nu se transforme într-o rutină, ci într-un proces palpitant!

Succesiunea activităţilor în
învăţarea limbilor străine:

Ascultare
Vorbire
Citire
Scriere
Pentru a avea un control cât mai bun asupra evoluţiei copiilor, fiecare grupă
susţine teste periodic. Testele ne arată în ce măsură și-au însușit
cunoștinţele predate, unde mai trebuie să lucrăm sau dacă trebuie să mărim
ritmul și sunt și o modalitate prin care Dvs. puteţi monitoriza procesul de
învăţare. În același scop, profesorii FollowMe vă stau la dispoziţie pentru
întrebări atât la sediile noastre, cât și prin mail.
www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

