2.3 Cursuri pentru pregatirea examenelor Cambridge: pentru copiii claselor
primare, de gimnaziu sau liceu
2.3.1 Informatii generale

2.3.2 Cambridge Young Learners English Tests
2.3.3 Cambridge English Tests

2.3.1. Informatii generale
Cursurile sunt prevazute pentru 1 - 2 sedinte pe saptamana cu durata de 120 - 150 minute
fiecare.
Se poate opta pentru participarea la cursuri o singura data sau de doua ori pe saptamana.
Pentru sporirea eficientei in acumularea de cunostinte recomandam frecventarea a doua sedinte
pe saptamana.
Pentru eficientizarea predarii si asimilarii de cunostinte, grupele sunt alcatuite din maxim 6 copii.
Copiii care doresc sa se pregateasca pentru sustinerea examenelor Cambridge la sfarsitul anului
scolar vor realiza in cadrul cursurilor desfasurate la KCC activitati care includ exercitii complexe
si variate. Astfel, vor rezolva exercitii ce vizeaza imbogatirea si activizarea vocabularului, vor
explica si aplica reguli şi notiuni gramaticale necesare utilizarii limbii engleze intr-o maniera
corecta si actuala. Vor invata tehnici si “trucuri”necesare pentru audierea unor texte din diferite
registre ale limbii engleze vorbite, vor exersa tehnici de redactare a unor texte scrise si orale
(dialoguri, scrisori, descrieri, rezumate, povestiri ).
Toate tipurile de exerciţii care se lucreaza tintesc pregatirea pentru unul dintre examenele
Cambridge YLE sau ESOL. Astfel, se alternează activitatile specifice fiecarei secţiuni: ReadingComprehension, Writing, Listening, Speaking, Use of English.
Predarea notiunilor se realizeaza conform unei planificari calendaristice atent intocmite, pe baza
continuturilor lingvistice preluate din Cadrul Comun European de Referinta (CEFR).
Astfel, la sfarsitul anului scolar copilul va inregistra un progres masurabil in ceea ce priveste
competentele lingvistice dobandite, conform grupei de nivel din care face parte.
Inainte de aplicarea pentru examenele Cambridge, copiii vor sustine simulari de teste cu exercitii
asemanatoare celor de la examen, astfel incat se va stabili nivelul de cunostinte pe care se poate
baza candidatul la examen.
Periodic, pe tot parcursul anului scolar, după incheierea unei unitati de învatare, copiii vor fi
evaluati, iar rezultatele se inregistreza si se discuta cu parintii fiecarui copil.
Cursurile se desfasoara intr-o atmosfera calda, prieteneasca, intr-un ritm dinamic, cu activitati
variate, în care rolul principal il au copiii.
Notiunile se vor acumula prin metode diversificate, menite sa intampine si sa stimuleze
potentialul fiecarui copil, conform teoriei inteligentelor multiple.
In ceea ce priveste mijloacele curriculare, utilizam mijloace interactive, moderne (materiale

audio-video: CD, DVD, CD- ROM, MP3, videoproiector, soft-uri educationale ), impreuna cu
cele traditionale: cursul - suport si cu caietul de lucru, carti de gramatica, fise de lucru, booklets.
2. 3. 2. Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Reprezinta seturi de 3 teste (Starters, Movers, and Flyers) care se adreseaza copiilor cu varste
curpinse intre 7 si 12 ani.
Pot fi sustinute atat de elevii claselor primare, cat si de cei de gimnaziu.
Testele reprezint un mod atractiv si amuzant, dar obiectiv, de evaluare a competentele ligvistice
dobandite de catre copii la un nivel introductiv (Starters), elementar (Movers) sau mediu (Flyers)
al limbii engleze scrise si vorbite.
Movers si Flyers sunt corespunzatoare nivelului A1, respectiv nivelului A2 din cadrul CEFR
(Cadrului Comun European de referinta pentru limbi straine al Consiliului Europei).
Totodata, reprezinta primul contact al copilului cu un examen international si o stimulare
pozitiva pentru imbogatirea cunostintelor de limba engleza.
Toti candidatii primesc diplome care certifică sustinerea testului respectiv, fiind incurajati sa
continue studiul limbii engleze pentru atestarea nivelului urmator si sa castige incredere in
propriile cunostinte.
Aceste teste sunt concepute sub forma de trei probe: Listening (ascultare), Reading- Writing
(citit- scris), Speaking (conversatie) si sunt organizate de Cambridge ESOL, un departament al
Universitătii Cambridge, iar in Romania se sustin la Consiliul Britanic.
2.3.3. Cambridge English Tests
2.3.3.a. KET
2.3.3.b. PET
2.3.3.c. FCE
2.3.3.d. CAE
2.3.3. a. KET
KET este primul nivel in ierarhia examenelor Cambridge.
Reprezinta certificarea faptului ca acel candidat care primeste diploma KET a dobandit
cunostinte de baza in ceea ce priveste studiul limbii engleze si poate comunica in situatii diverse,
utilizand un vocabular elementar, corespunzator nivelului A2 din cadrul CEFR (Cadrului Comun
European de referintă pentru limbi straine al Consiliului Europei).
Testul este conceput sub formă de 3 probe, create special pentru testarea urmatoarelor
competente lingvistice: citit-scris (Reading – Writing), ascultare (Listening) si conversatie
(Speaking).
Prin diploma pe care o primeste, candidatul face dovada urmatoarelor abilitati lingvistice:
•
•

poate prezenta in fraze scurte o situatie data pe subiecte extrem de cunoscute;
poate reda in cuvinte proprii un text scris sau auzit, fara a intra in detalii;

•

•
•

poate sa inteleaga fraze izolate si expresii frecvent folosite in domenii foarte uzuale
(informatii personale si familiale simple, cumparaturi, mediul inconjurator apropiat,
activitatea profesionala);
poate sa comunice in situatii simple si obisnuite, care nu solicita decat un schimb de
informatii simplu si direct, referitoare la subiecte familiare si obisnuite;
poate sa descrie cu mijloace simple formatia sa profesionala, mediul sau inconjurator
apropiat si sa evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.
Acest examen este organizat de Cambridge ESOL, un departament al Universităţii
Cambridge, iar în Romania se susţine la Consiliul Britanic.

2.3.3. b. PET
PET este al doilea test in ierarhia examenelor Cambridge si corespunde nivelului B1 al Cadrului
Comun European de referinţă pentru limbi straine al Consiliului Europei (CEFR).
PET este conceput sub formă de 4 probe create special pentru testarea urmatoarelor competente
lingvistice: citit (Reading), scris (Writing), ascultare (Listening) si conversatie (Speaking).
Sustinerea acestui examen reprezintă certificarea faptului că acel candidat care primeşte diploma
PET a dobândit cunoştinţe de limba engleză la un nivel intermediar. Dobândirea acestei diplome
recunoscute pe plan internaţional reprezintă calificarea deschizătoare de oportunităţi către studiu,
muncă şi călătorii dincolo de graniţele României.
Totodata, certificatul Cambridge PET echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul
Bacalaureatului.
Prin diploma pe care o primeste, candidatul face dovada urmatoarelor abilitati lingvistice:
•
•
•
•
•
•
•

poate sustine o conversatie libera si simpla pe teme foarte cunoscute ( o zi la serviciu,
ultimele stiri, hobby);
poate argumenta foarte simplu o parere si poate exprima o opinie legata de subiecte
diverse, uzuale;
poate intelege un text scris sau auzit, nu foarte lung si complicat, si poate reda ideile de
baza;
poate sa inteleaga elementele esentiale cand este folosit un limbaj standard clar pe teme
familiare, legate de munca, scoala, timpul liber etc;
poate sa se descurce in majoritatea situatiilor survenite in timpul unei calatorii intr-o tara
in care este vorbita limba engleza;
poate sa produca un discurs simplu si coerent pe teme familiare si din domeniile sale de
interes;
poate sa relateze un eveniment, o experienta sau un vis, sa descrie o speranta sau un scop
si sa expuna, pe scurt, argumentele sau explicatiile unui proiect sau ale unei idei.

Acest examen este organizat de Cambridge ESOL, un departament al Universitatii Cambridge,
iar in Romania se sustine la Consiliul Britanic.

2.3.3. c. FCE
FCE (First Certificate in English) este al treilea test in ierarhia examenelor Cambridge si
corespunde nivelului –B2 pe Scala Comuna Europeana de Referinta pentru limbi straine a
Consiliului Europei.

Diploma care certifica sustinerea examenului First certificate in English (FCE) demonstreaza ca
acel candidat a dobandit priceperi si deprinderi pentru utilizarea limbii engleze la un nivel
superior celui intermediar si ii da posibilitatea de a studia sau munci intr-o tara straina.

Examenul FCE este conceput sub formă de 5 probe create special pentru testarea urmatoarelor
competente lingvistice: citit (Reading), scris (Writing), ascultare (Listening), gramatica (Use of
English) si conversatie (Speaking).
Obtinerea certificatului FCE echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul
Bacalaureatului.
Prin diploma pe care o primeşte, candidatul face dovada dobandirii urmatoarelor competente
lingvistice:
•
•
•
•
•
•

•

poate parcurge cu usurinta un text scris si poate rezuma ideile acestuia;
poate face o prezentare scurta a unei informari scrise sau orale intr-un timp dat;
poate analiza pe larg situatia aflata in discutie, folosind un vocabular bogat;
poate participa la teme propuse pentru discutii in mod spontan;
poate sa inteleaga ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte,
inclusiv in discutii tehnice din specialitatea sa;
poate sa comunice cu un anumit grad de spontaneitate si de fluenta,astfel incat
conversatia cu un vorbitor nativ sa nu presupuna efort pentru nici unul dintre
interlocutori;
poate sa se exprime clar si detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate sa-si expuna
opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentand avantajele si dezavantajele alegerii
diferitelor posibilitati;

Acest examen este organizat de Cambridge ESOL, un departament al Universităţii Cambridge,
iar în Romania se susţine la Consiliul Britanic.

2.3.3. d. CAE
CAE (Certficate in Advanced English) reprezinta al patrulea nivel al examenelor Cambridge,
corespunzator nivelului C1 al Cadrului Comun European de Referinta pentru limbi straine al
Consiliului Europei (nivelul avansat).
Certificatul international obtinut ca urmare a sustinerii acestui examen da posibilitatea tinerilor
care poseda cunostinte de limba engleza la un nivel avansat sa isi continue studiile intr-o
universitate dintr- o tara straina. Asemenea certificatelor PET si FCE, certificatul Cambridge
CAE echivaleaza proba de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului.
Este cel mai popular examen Cambridge, util pentru angajare sau pentru studiu in intreaga lume,
fiind valabil toata viata.
Examenul CAE este conceput sub formă de 5 probe create special pentru testarea urmatoarelor
competente lingvistice: citit (Reading), scris (Writing), gramatica (Use of English), ascultare
(Listening) si conversatie (Speaking).
Prin diploma pe care o primeşte, candidatul face dovada dobandirii urmatoarelor competente
lingvistice:
•
•
•
•

poate sa inteleaga o gama larga de texte lungi si complicate si sa sesizeze semnificatiile
implicite;
poate sa se exprime spontan si fluent, fara a fi obligat aparent sa-si caute cuvintele;
poate sa utilizeze limba cu eficacitate si cu suplete in viata sociala, profesionala sau
academica;
poate sa se exprime in scris pe teme complexe, intr-un mod clar si bine structurat,
demonstrand ca stapaneste instrumentele de organizare, de structurare si de coeziune ale
discursului.

Acest examen este organizat de Cambridge ESOL, un departament al Universităţii Cambridge,
iar în Romania se susţine la Consiliul Britanic.

