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OFERTA EDUCAȚIONALĂ CAMBRIDGE CENTRE 
 

CAMBRIDGE CENTRE™ organizează cursuri de limba engleză pentru obținerea 
Atestatelor Cambridge (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE), 
IELTS și TOEFL. 

CAMBRIDGE CENTRE este formator autorizat de Cambridge English Assessment 
pentru pregătire în scopul obținerii Certificatelor Cambridge™.  
 
Oferta noastră educațională cuprinde pregătirea la limba engleză pentru obținerea 
Atestatelor Cambridge (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE), 
IELTS, TOEFL pe trei categorii: 
 

 ENGLEZĂ ON-LINE 
 ENGLEZĂ PENTRU ELEVI 
 ENGLEZĂ PENTRU ADULȚI 

 

ENGLEZĂ ON-LINE 

✓ Metodă interactivă, bazată pe joc, socializare și comunicare. 
✓ Lectori specializați. 
✓ Manuale de la cele mai de prestigiu edituri din domeniul limbilor străine, 

Oxford și Cambridge University Press. 
✓ Ședințe de 2 ore, de două ori pe săptămână. 
✓ Pregătire progresivă pentru examenele Cambridge, IELTS sau TOEFL. 
✓ Un mediu prietenos și deschis, în care cursanții se simt în largul lor și în care 

nevoile lor sunt mereu în centrul atenției. 
✓ Testare internă pentru verificarea progresului la finalizarea fiecărui modul de 

20 de ore, obținerea unei diplome de absolvire pentru fiecare modul. 

Lecțiile sunt 100% live, din fața unui calculator, în direct cu un lector calificat și se 
desfășoară prin intermediul unei platforme specializate. 
Activitățile interactive au rolul de a oferi participanților încredere atunci când comunică în 
limba engleză, iar materialele video și audio au rolul de a ajuta la acumularea eficientă a 
noțiunilor de vocabular noi. 
  
Programul de engleză interactivă online se desfășoară urmând o serie de pași: 

Pasul 1 - Susținerea testului de plasare online, 
Pasul 2 - Plasarea într-o grupă de studiu potrivit cunoștințelor de limba engleză, 
Pasul 3 - Stabilirea programului și a suporturilor educaționale, 
Pasul 4 - După parcurgerea unui modul, se va da un test final în urma căruia se va 

obține o diplomă de absolvire a unui modul. 
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ENGLEZĂ PENTRU ELEVI 
 

✓ Metode complexe, bazate pe joc, socializare și comunicare. 
✓ Lectori specializați în lucrul cu copiii de clase primare, gimnaziale și liceale. 
✓ Manuale de la cele mai de prestigiu edituri din domeniul limbilor străine, 

Oxford și Cambridge University Press. 
✓ Ședințe de 60 de minute (pentru copiii de clasa pregătitoare), respectiv 90 de 

minute (pentru copiii de clasa I și mai mari), de două ori pe săptămână. 
✓ Pregătire progresivă pentru examenele Cambridge, IELTS sau TOEFL. 
✓ Un spațiu prietenos și deschis, în care copiii se simt în largul lor și în care 

nevoile lor sunt mereu în centrul atenției. 
✓ Testare internă pentru verificarea progresului la finalizarea fiecărui modul de 

20 de ore, obținerea unei diplome de absolvire pentru fiecare modul. 

Ședințele de limba engleză pentru elevi sunt dinamice și adaptate cursanților. Metodele 
și atmosfera de lucru sunt gândite să sporească interesul și curiozitatea. 

Cel mai important aspect cu privire la aceste activități este că ele au parte de o 
metodologie complexă centrată pe nevoile educaționale aferente vârstei copiilor. Cu cât 
copiii sunt mai mici cu atât activitățile sunt mai centrate pe joc, cântec, desen, fără a 
sacrifică însă conținutul teoretic transmis, pentru a asigura un mediu educațional cât mai 
natural pentru elevi. Astfel, aceștia nu sunt tratați precum în învățământul clasic în care se 
așteaptă de la ei să fie atenți și să ia notițe timp de 2 ore. Activitățile integrează aspecte care 
să facă din învățarea limbii engleze o activitate plăcută pentru copii. 
  
Programul de inițiere sau perfecționare la limba engleză pentru elevi se desfășoară urmând 
o serie de pași: 

Pasul 1 - Sesiune de testare, 
Pasul 2 - Plasarea în grupa de studiu potrivit nivelului de cunoștințe de limba 

engleză și vârstă, 
Pasul 3 - Stabilirea programului pe module de câte 20 ore în grupe de 8-10 elevi, 
Pasul 4 - Achiziționarea materialelor de lucru de la Cambridge University Press, 
Pasul 5 - Derularea programelor în locațiile stabilite, 
Pasul 6 - Testarea internă pentru verificarea progresului la finalizarea fiecărui 

modul de 20 ore, obținerea unei Diplome de absolvire pentru fiecare modul. 
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ENGLEZĂ PENTRU ADULȚI 

 
✓ Metodă complexă, bazată pe socializare și comunicare. 
✓ Lectori specializați în lucrul cu adulții. 
✓ Manuale de la cele mai de prestigiu edituri din domeniul limbilor străine, 

Oxford și Cambridge University Press. 
✓ Cursuri de 2 ore, de două ori pe săptămâna. 
✓ Pregătire progresivă pentru examenele Cambridge, IELTS sau TOEFL. 
✓ Un spațiu prietenos și deschis. 
✓ Testare internă pentru verificarea progresului la finalizarea fiecărui modul de 

20 de ore, obținerea unei diplome de absolvire pentru fiecare modul.  

Programul de inițiere sau perfecționare la limba engleză pentru adulți se desfășoară 
urmând o serie de pași: 

Pasul 1 - Sesiune de testare, 
Pasul 2 - Plasarea în grupa de studiu potrivit nivelului de cunoștințe de limba 

engleză, 
Pasul 3 - Stabilirea programului pe module de câte 20 ore în grupe de 8-12 cursanți, 
Pasul 4 - Achiziționarea materialelor de lucru de la Cambridge University Press, 
Pasul 5 - Derularea programelor în locațiile stabilite, 
Pasul 6 - Testarea internă pentru verificarea progresului la finalizarea fiecărui 

modul de 20 ore, obținerea unei Diplome de absolvire pentru fiecare modul. 
 
 

Examenele de KET echivalează proba de admitere la clasa a VIII-a, la liceu cu profil 
Engleză! 

Examenele de PET echivalează proba de Limba Engleză de la Bacalaureat! 
Certificatele FCE, CAE, CPE, IELTS sunt recunoscute de angajatori din întreaga lume! 
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