
2. Cursuri de limba engleza

2.1 Informatii generale  2.2 Grupele de studiu

2.3 Cursuri pentru pregatirea examenelor Cambridge

2.1 Informaţii generale:

Grupele de studiu la KCC se alcatuiesc in functie de varsta copilului si de nivelul sau de 
cunostinte.

Organizam cursuri de pregatire pentru sustinerea examenelor Cambridge de catre copiii claselor 
primare, din gimnaziu sau liceu.

Inainte de inscrierea la cursuri, copilul va fi testat printr-un interviu, pentru a fi plasat in grupa 
corespunzatoare nivelului sau de cunostinte.

In functie de numarul de locuri disponibil, inscrierile se pot face pe tot parcursul anului scolar.

La cerere, parintii pot opta pentru participarea copiilor 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.

Materialele-suport pentru curs (manuale, caiete de exercitii) se platesc independent de taxa 
pentru frecventarea cursurilor.

Testarea este gratuit.

Prima sedintă de curs este gratuita.

Pentru copiii inscrisi la after school limba engleza se studiaza zilnic, gratuit.

2.2 Grupele de studiu 

2.2.1 Hippo and Friends Group (3–6 ani) 
2.2.2 Magic Box Group (6–11ani ) 
2.2.3 Solutions Discoverers (11–16 ani)       

http://www.dnl.ro/proiecte1/kcc/pagina/servicii.html#solutions_discoverers
http://www.dnl.ro/proiecte1/kcc/pagina/servicii.html#magic_box_group
http://www.dnl.ro/proiecte1/kcc/pagina/servicii.html#hippo_friends_group


2.2.1 Hippo and Friends Group (3 – 6 ani) – pentru copiii de varsta prescolara 
Hippo and Friends Starter ( 3–4 ani) grupa mica
Hippo and Friends 1 ( 4–5 ani) grupa mijlocie
Hippo and Friends 2 ( 5–6 ani) grupa mare/pregatitoare

Cursul este prevazut pentru 2 sedinte pe saptamana cu durata de 60 minute fiecare.
Pentru eficientizarea predarii si asimilarii de cunostinte, grupele sunt alcatuite din maxim 6 -8 
copii.
La cerere, parintii pot opta pentru participarea copiilor la cursuri o singura data pe saptamana.
Pentru sporirea eficientei in achizitia de cunostinte, recomandam frecventarea a doua sedinte pe 
saptamana.
Copiii din grupa intitulata „Hippo and Friends" se vor familiariza cu primele notiuni in limba 
engleza: vocabular de baza, comenzi simple, structuri gramaticale uzuale. 
Predarea acestor notiuni se realizeaza conform unei planificari calendaristice atent intocmite, 
astfel incat la sfarsitul anului scolar copilul sa inregistreze un progres masurabil in ceea ce 
priveste competentele lingvistice dobandite conform grupei de nivel din care face parte.  
Periodic, dupa incheierea unei unitati de invatare, 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, in 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. De aceea, fiecare sedinta de 
curs cuprinde activitati muzicale, rime, activitati de miscare sau vizuale, dramatizari (jocuri de 
rol), precum si activitati de exersare a creativitătii si îndemanarii. De asemenea, copiii au ocazia 
sa isi exerseze abilitatile de socializare prin lucrul in pereche si /sau in grup (prin intermediul 
jocurilor: respectarea regulilor, impartirea sarcinilor intre coechipieri, ne bucuram cand castigam, 
ii felicitam pe invingatori, invatam din propriile greseli).
In ceea ce priveste mijloacele curriculare, utilizam mijloacele interactive, moderne (materiale 
audio-video: CD, DVD, CD- ROM, MP3, videopreoiector) impreună cu cele traditionale: cursul 
- suport si cu caietul de lucru, fise de lucru, booklets)

2.2.2 Magic Box Group (6  - 11 ani) –  pentru copiii care frecventeaza clasele primare
Magic Box 1 ( 6–7 ani) clasa 0
Magic Box 2 ( 7–8 ani) clasa I
Magic Box 3 ( 8–9 ani) clasa a II a
Magic Box 4 ( 9–10 ani) clasa a III a
Magic Box 5 ( 10–11 ani) clasa a IV a

Cursul este prevazut pentru 2 sedinte pe saptamana cu durata de 90 minute fiecare.
Pentru eficientizarea predarii şi asimilarii de cunostinte, grupele sunt alcatuite din maxim 6 -8 
copii.



În functie de numărul de locuri disponibil, inscrierile se pot face pe tot parcursul anului scolar.
La cerere, parintii pot opta pentru participarea copiilor la cursuri o singură data pe saptamana.
Pentru sporirea eficientei în achizitia de cunostinte recomandam frecventarea a două sedinte pe 
saptamana.
Copiii din grupa intitulată Magic Box  isi vor îmbogati vocabularul de baza acumulat in etapa 
anterioara, vor utiliza achizitiile in contexte diferite (de la alcatuirea de propozitii simple, pana la 
relizarea unor descrieri, dialoguri, scurte povestiri) atat la nivel conversational, cat si la cel scris. 
Astfel, activitatile propuse de profesori în cadrul desfasurarii cursurilor cuprind sarcini ce 
vizează întelegerea textelor vorbite si a celor scrise, utilizarea fireasca si corecta a notiunilor 
gramaticale dobandite.
Predarea notiunilor se realizează conform unei planificari calendaristice atent intocmite, astfel 
incat la sfarsitul anului scolar copilul sa inregistreze un progres masurabil in ceea ce priveste 
competentele  lingvistice dobandite conform grupei de nivel din care face parte. 
Periodic, după incheierea unei unitati de invatare, copiii vor fi evaluati, iar rezultatele se 
inregistreză si se discuta cu parintii fiecarui copil.
Cursurile se desfasoara intr-o atmosfera calda, prieteneasca,  familiara, intr-un ritm dinamic, cu 
activitati variate, in 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. De aceea, fiecare sedinta de 
curs cuprinde activitati muzicale, rime, activitati de miscare sau vizuale, dramatizari (jocuri de 
rol), precum si activitati de exersare a creativitatii si indemanarii. De asemenea, copiii au ocazia 
sa isi exerseze abilitatile de socializare prin lucrul in pereche si /sau in grup (prin intermediul 
jocurilor: respectarea regulilor, impartirea sarcinilor intre coechipieri, ne bucuram cand castigam, 
ii felicitam pe invingatori, invatam din propriile greseli).
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 caietul de lucru, fise de lucru, booklets).

2.2.3. Solutions Discoverers  – pentru elevii de gimnaziu si liceu 
Solutions 1 (11–12 ani) – Elementary A1/A2
Solutions 2 (12–13 ani) – Pre-intermediate A2
Solutions  3 (13–14 ani) – Intermediate B1
Solutions  4 (14–15 ani) – Upper-intermediate B1/ B2
Solutions 5 (15–16/17/18 ani) – Advanced C1

Cursul este prevazut pentru 2 sedinte pe saptamana cu durata de 120 minute fiecare.
Pentru eficientizarea predarii si asimilarii de cunostinte, grupele sunt alcatuite din maxim 6 copii.
In functie de numarul de locuri disponibil, inscrierile se pot face pe tot parcursul anului scolar.
La cerere, parintii pot opta pentru participarea copiilor la cursuri o singura data pe saptaman.
Pentru sporirea eficientei in acumularea de cunostinte, recomandam frecventarea a două sedinte 
pe saptamana.



Copiii din aceasta grupa vor realiza in cadrul cursurilor de la KCC activitati care includ exercitii 
complexe si variate. Astfel,  vor rezolva exercitii ce vizeaza imbogatirea si activizarea 
vocabularului,  vor explica si aplica reguli si notiuni gramaticale necesare utilizarii limbii 
engleze intr-o maniera corecta şi actuala. Vor invata tehnici şi “trucuri”necesare pentru audierea 
unor texte din diferite registre ale limbii engleze vorbite, vor exersa tehnici de redactare a unor 
texte scrise şi orale (dialoguri, scrisori, descrieri, rezumate, povestiri ). 
Toate tipurile de exercitii care se lucreaza tintesc pregatirea pentru unul dintre examenele 
Cambridge YLE sau ESOL. Astfel se alterneaza activitatile specifice fiecarei sectiuni: Reading-
Comprehension, Writing, Listening, Speaking, Use of English.
Predarea notiunilor se realizează conform unei planificari calendaristice atent intocmite, pe baza 
continuturilor lingvistice preluate din Cadrul European Comun 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 inscrierea pentru sustinerea testelor Cambridge, copiii vor sustine simulari de teste cu 
exercitii asemănătoare 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, dupa incheierea unei unitati de invatare, copiii vor fi 
evaluati, iar rezultatele se inregistreza si se discuta cu parintii fiecarui copil.
Cursurile se desfasoară intr-o atmosfera calda, prieteneasca, intr-un ritm dinamic, cu activitati 
variate, in 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. 
Totodată, copiii au ocazia sa isi exerseze abilitatile de socializare prin lucrul in pereche si /sau in 
grup (prin intermediul jocurilor: respectarea regulilor, impartirea sarcinilor intre coechipieri,  
invatam din propriile greseli, ne autocorectam etc).
În 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 şi caietul de lucru, fise de lucru, booklets)


