
CURSURI DE ENGLEZĂ
PENTRU COPII

S C H O O L  O F  E N G L I S H  E S T D 1 9 9 8

Dăruiți copiilor un curs interesant de limba engleză. 
Oferiți-le posibilitatea să afle povești și jocuri noi, să facă 

mișcare și să învețe alături de prieteni noi.

36 ședințe/72 ore

Oricând în perioada
24 iunie - 6 septembrie

FollowMe
FII CAMPION

1.000 lei
(TVA inclus)

28 ședințe/56 ore

Oricând în perioada
24 iunie - 6 septembrie

FollowMe
NU TE OPRI

900 lei
(TVA inclus)

16 ședințe/32 ore

Ședințe consecutive
sau două tranșe a

câte două săptămâni

FollowMe
MERGI MAI
DEPARTE

600 lei
(TVA inclus)

8 ședințe/16 ore

Două săptămâni
consecutive, 

de luni până joi

FollowMe
START

330 lei
(TVA inclus)

- 4 ședințe de curs pe săptămână
- de Luni până Joi

2 ore/ședință

OFERTA DE VARĂ
2019

de la

13,88
lei/oră

(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

PACHETE



PLATA

•  La înscriere se achită o taxă în valoare de 100 lei.
•  La prima ședință se plătește diferența de preț pentru achitarea pachetului*.
•  Dacă alegeți pachetul FOLLOWME FII CAMPION / FOLLOWME NU TE OPRI cele 36, 
respectiv 28 de ședințe se pot efectua oricând, PE TOATĂ PERIOADA VERII (între 24 
iunie – 6 septembrie sunt 44 ședințe).
•  Ședințele din pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE pot fi efectuate 
consecutiv sau în două tranșe a câte două săptămâni, în perioade** anunțate la 
înscriere.
•  Ședințele din pachetul FOLLOWME START pot fi efectuate în două săptămâni 
consecutive, anunțate la înscriere.
•  În cazul în care ați ales pachetul FOLLOWME MERGI MAI DEPARTE sau FOLLOWME 
START, după efectuarea celor 16, respectiv 8 ședințe, puteți achiziționa pachete de 4 
ședințe, în valoare de 185 lei (TVA inclus).
•  La achiziționarea unui pachet de 36 sau 28 sedințe, se acordă o reducere de 
2% din valoarea cursului de an școlar 2019 - 2020.

* sumele achitate nu se returnează.
** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita locurilor 
disponibile.

PREȘCOLARI ȘI CLASA I AVANSAȚI

Pe durata verii învăţăm să vorbim despre universul apropiat copiilor, abordând o tematică 
diferită în fiecare săptămână (animale şi insecte, mâncare şi băuturi, haine şi anotimpuri, 
vremea, locuri din oraş şi indicaţii pe stradă, etc). Pe lângă elementele de vocabular, vom 
fixa şi structuri simple care vor constitui baza conversaţiei, vom realiza jocuri de rol, 
activităţi în perechi şi echipe care să integreze obiecte auxiliare (minge, puzzle, jucării) şi 
să stimuleze mişcarea.

La fiecare temă abordată încercăm să dezvoltăm şi latura artistică a celor mici: învăţăm 
un cântecel pe care îl cântăm şi dansăm împreună şi realizăm un proiect de îndemânare, 

una dintre activităţile preferate ale copiilor. Ne jucăm şi lucrăm 
împreună pentru a învăţa în primul rând ce este colaborarea şi 
în mai mică măsură competiţia! Atmosfera este în orice 
moment una prietenoasă, de siguranţă, în care fiecare copil e 
încurajat să participe şi i se acordă un timp egal de răspuns cu 
al tuturor celorlalţi. 

Părinţii au control asupra a ceea ce se studiază în clasă, tot 
vocabularul nou fiind adăugat la începutul fiecărei săptămâni în 
caietele elevilor.

www.facebook.com/followme.ro                                                         www.followme.ro

Să vorbim despre lumea care ne înconjoară


