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

CURSURI DE ENGLEZĂ - FEBRUARIE 2018

15%

reducere

până la data de 31 ianuarie
- ȋn limita locurilor disponibile -

ADULȚI 80h (32 ședințe) - 16 săptămâni
Structură modul
2,5 h de 2 ori/săptămână astfel:
predare 50 minute/oră
pauză 10 minute/oră
oră începere curs: 18:00
Grupă standard 6-9 cursanți

1.900* lei 1.615* lei

* prețul cursului include TVA

REDUCERI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
4% reducere pentru membrii aceleiaşi familii

Plata pentru grupa standard se poate face astfel:
INTEGRAL beneﬁciind de o reducere de 5%
2 RATE beneﬁciind de reducere de 3%
4 RATE, în avans la interval de 8 ședințe
rata 1
rata 2, 3
rata 4

595 lei
410 lei
200 lei

TERMENI ȘI CONDIȚII
Tariful este per cursant
Materialele de studiu sunt
incluse în preţul cursului
Sumele achitate
- nu se returnează
- nu se reportează între clienţi
Reducerile se cumulează şi se
acordă la ultima rată, la
achitarea ȋn totalitate a cursului

Ce vei învăța 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.
Să citești cu un accent ușor de înțeles pentru alți vorbitori de limbă engleză.
Să scrii corect (scrisori, mailuri, cereri, formulare, etc.)

Cum vor fi realizate cursurile?
Vei fi îndrumat de un cadru didactic competent.
Vei utiliza un set de manuale Oxford University Press, conținând carte, caiet de activități
(pentru teme) și CD-ROM.
O parte din fiecare ședință va fi alocată conversației, indiferent de nivel. Aceasta va fi
realizată prin joc de rol, simulări de situații reale, board games, carduri de conversație,
ș.a.m.d.
Cadrul didactic îți va oferi fișe de lucru suplimentare conținând vocabular, texte de
interes general, exerciții și vei asculta înregistrări audio.
La fiecare 8 ședințe vei susține un test pentru verificarea cunoștințelor, iar la sfârșitul
cursului vei primi o diplomă FOLLOWME.
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.
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