Cambridge English Young Learners

Ce este Cambridge English Young Learners?
Cambridge English Young Learners cunoscut si sub numele de Young
Learners English (YLE), reprezinta o serie de teste de limba engleza
atractive si motivante concepute special pentru copii.
Cursuri de limba engleza Cambridge-Young Learners( Starters, Movers,
Flyers) se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, in
vederea obtinerii certificatelor administrate de British Council.
Puteti vedea cu exactitate care este nivelul de limba engleza al copilului
dumneavoastra si ii puteti monitoriza progresul, testele fiind aliniate la
Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Moderne,
documentul international care descrie competentele lingvistice.

La aceste cursuri copiii vor invata limba engleza primind in acelasi timp
toata atentia individuala si oportunitatile necesare pentru a se exprima

intr-o atmosfera relaxanta si stimulanta. Cu ajutorul cursurilor Cambridge
copilul este introdus intr-un mediu pozitiv si distractiv unde poate invata
limba engleza cu incredere.
Beneficii pentru copilul dumneavoastra:
Un mod excelent de a motiva copilul sa invete limba engleza
Ofera o baza solida pentru invatarea limbii engleze.
Recompenseaza progresul copilului dumneavoastra.
O buna pregatire pentru examenele Cambridge English de niveluri
superioare.
- Recunoastrerea si echivalarea examenelor internationale de limba
engleza la admiterea in clasa a V-a.
Probele de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a
cu predare in regim intensiv pot fi echivalate cu certificatele
obtinute la examenele de limbi straine cu recunoastrere
internationala, in conformitate cu adresa oficiala catre inspectorate
nr 40029/19.05.2015 emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Stiintifice.
-

Cursul este sustinut Alina Ciuperca, profesor de limba engleza si
germana cu experienta in domeniu de 20 de ani.
Cursurile se vor desfasura in zilele de marti si joi incepand cu orele
16.30.
Costul unui modul este 200 lei pe luna.
Kitul de lucru,care cuprinde caietul si cartea dupa care se lucreaza pe tot
parcursul anului, costa 100 lei si se achizitioneaza la inceputul modulului.

