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

2022

36 ședințe/72 ore

28 ședințe/56 ore

16 ședințe/32 ore

8 ședințe/16 ore

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

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

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 20
iunie – 1 septembrie sunt 44 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.
• După efectuarea celor 36, 28,16, 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 disponibilitatea, solicitările şi numărul cursanţilor.

JUNIORI ȘI SENIORI AVANSAŢI
Comunicare! 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 activităților-joc de pereche și de echipă desfășurate zilnic, cu teme diferite (care
să stimuleze astfel consolidarea cunoștințelor de vocabular și de gramatică).
Copiii vor avea de ghicit, de dedus împreună, de relocat diverse informații pentru a
construi o poveste sau un scenariu, asemenea pieselor de puzzle, de dezbătut, de
decis sau planificat, totul pornind de la indiciile sau task-urile oferite de profesor.
A doua oră a fiecărei ședințe de curs va fi dedicată
lecturii unui text/poveste interesantă și lucrului pe
baza ei, pentru a dezvolta abilitățile de înțelegere
(reală) a unui text.
Identificarea rapidă a sensului, a informațiilor de
interes, ulterior a capacității de sinteză și analiză
(rezumare, comentare a textului) este ceea ce
dorim să îmbunătățim.

www.followme.ro

