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Experiența susținerii unui examen internațional e utilă pentru copii. Adesea, e prima dintr-o  

serie de teste importante care le punctează trecerea prin școală. Candidații Cambridge  

povestesc ulterior despre examen într-o notă foarte pozitivă. Susținut cu succes, acesta conferă 

încredere în sine copilului și motivează pentru a continua învățarea în anii următori. Dar pentru 

a trece cu bine și cu cât mai puține emoții peste acest eveniment, e importantă pregătirea din 

mai multe puncte de vedere: 
 

✓ Copiii trebuie să fie familiarizați cu structura examenului, lungimea probelor și ce presupun. 

✓ E important să învețe să abordeze corect fiecare probă în parte. Mulți copii bine pregătiți la 

engleză au un număr însemnat de greșeli, de exemplu, la partea de Reading. Acest lucru se 

întâmplă deoarece nu dau atenție cerințelor și nu au construit strategii de autoverificare și 

citire cu atenție la detalii.  

✓ La proba de Listening, copiii trebuie să dezvolte abilitatea de multitasking pentru a asculta, 

interpreta și completa informația simultan. 

✓ În ceea ce privește probele de producție, Writing și Speaking, chiar dacă au rezultate 

deosebite la engleză, e de preferat ca elevii să cunoască așteptările examinatorilor. Regulile 

pentru texte scrise și producție orală sunt foarte stricte și diferite decât cele de la Limba 

Română. 
 

     Cursurile de vară de pregătire pentru Cambridge își propun să răspundă tuturor acestor nevoi,      

parcurgând pas cu pas subiecte autentice de examen, pe care copiii învață să le lucreze eficient 

și cu încadrare perfectă în timp. 
 

 PLATA 

• La înscriere se achită o taxă în valoare de 100 lei. 

• La prima ședinţă se plătește diferenţa de preţ pentru achitarea pachetului*. 

• Dacă  alegeţi  pachetul   FOLLOWME  CAMBRIDGE SUCCESS,  cele  12 şedinte se pot efectua 
oricând în perioada pregătirii pentru examene (între 28 iunie – 14 august sunt 14 sedinţe). 

• Ședinţele din pachetul FOLLOWME CAMBRIDGE ADVENTURE pot fi efectuate în 

patru săptămâni consecutive sau fracţionat în perioade** anunţate la înscriere. 

• Ședinţele din pachetul FOLLOWME CAMBRIDGE REMINDER pot fi efectuate în două săptămâni 
consecutive, anunţate la înscriere.  

• În cazul în care aţi ales pachetul FOLLOWME CAMBRIDGE ADVENTURE sau  

FOLLOWME CAMBRIDGE REMINDER, după efectuarea celor 8, respectiv 4 ședinţe, puteţi achiziţiona 
pachete de 2 ședinţe, valoarea sedinţei fiind la valoarea pachetului achiziţionat iniţial (TVA inclus). 

* sumele achitate nu se returnează. 

** perioadele alese pot fi modificate cu minimum două săptămâni înainte și doar în limita locurilor 

disponibile.  
Cursurile se vor desfăşura fizic sau online în funcţie de măsurile impuse de autorităţi în perioada pregatirii 

pentru examene (28.06 - 14.08.2021), numărul de cursanţi din grupă şi solicitările acestora. 
 

 

 

                                                                          Are you ready? 
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