CURSURI ENGLEZĂ
AN ȘCOLAR 2022 - 2023

CLASA I 102 ore (68 ședinţe) – 34 săptămâni
1,5

Grupă standard 6-9 cursanţi

4.240*lei

(TVA INCLUS)

REDUCERI ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ
•

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

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
68 de ședinţe, 102 de ore.
• Taxa de înscriere se scade la ultima rată, la
achitarea în totalitate a cursului, respectiv 68 de
ședinţe, 102 de ore.
• Cursurile se vor desfăşura fizic sau online în
funcţie de disponibilitatea şi solicitările cursanţilor.

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

100 lei

rata 1... - 7

530 lei

rata 8

430 lei

CONDIŢIE DE RETURNARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE
• În cazul în care nu se formează grupă

conform nivelului stabilit prin testare.
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Clasa I la FollowMe
Atâtea lucruri noi de învăţat, o lume
nouă plină de litere, cifre și cunoștinţe
despre natură...
Cum reușim să mai adăugăm la această
listă și limbile străine? Hrănind
încrederea în sine a copiilor,
recompensându-i pentru fiecare reuşită
și fiecare efort și cultivând satisfacţia de
a ști în fiecare zi mai multe lucruri!

Cum învăţăm engleză ?
1. Asimilăm treptat, de la simple cuvinte la succesiunea adjective - substantive
(ex. o mașină roșie, o rochiţă nouă), la exprimarea pluralului, apoi către
construcţia
de răspunsuri la întrebări simple sau propoziţii descriptive simple .
2. Folosim vocabularul de bază din domenii familiare copiilor
(mâncăruri,
jucării, animale, obiecte şcolare, părţile corpului, hăinuţe, etc.) și
gramatică de bază: persoane, verbul a fi, there is şi there are, have got,
can, like, imperativ și prezentul continuu.
3. Lucrăm pe baza scurtelor povești din manual, pe care le ascultăm,
discutăm, jucăm. Dar avem și alte activităţi de ascultare și rezolvare de
task-uri, de scriere și citire, identificare, jocuri de producţie lingvistică în
perechi și echipe. Şi jocuri de rol, mima sau simulări de situaţii reale.
4. Încurajăm creativitatea și exprimarea liberă în detrimentul memorizării
și redării enunţurilor, astfel încât cei mici să poată vorbi despre propriile
familii, obiecte, preferinţe, hobby-uri.

Să nu uităm de litere ...
În clasa I alfabetizarea este foarte importantă,
chiar și în studiul unei limbi străine.
Asta pentru că engleza scrisă nu seamănă
aproape deloc cu cea vorbită – trebuie să aibă
cunoștinţe din ambele pentru a putea face
conexiuni, a citi și a învăţa singuri folosindu-și
memoria vizuală.
Dacă le este stârnită curiozitatea la această vârstă, dorinţa de cunoaștere îi
va însoţi mereu!
www.facebook.com/followme.ro

www.followme.ro

