
MOTIVARE PRIN EXAMENE CAMBRIDGE 

 

Cambridge English Qualifications for Schools au fost create special pentru copii și 

adolescenți cu un conținut care corespunde intereselor și abilităților acestora. Cu Cambridge 

English, elevii își îmbunătățesc nivelul de engleză pas cu pas și rămân motivați datorită diplomelor 

care dovedesc progresul acestora pe tot parcursul anului școlar.  

Pregătirea pentru examenele Cambridge English este pe deplin compatibilă cu programa 

școlară din România, iar diplomele sunt recunoscute de către Ministerul Educației Naționale. 

Cambridge English Qualifications 

Aceste examenele ajută la structurarea programei școlare și oferă un parcurs bine definit și 

obiective clare pentru elevi. Cambridge English Scale detaliază la un nivel mai amănunțit 

competențele fiecărui candidat la toate nivelurile din Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi (CECRL), pentru fiecare examen. 

 

 



 

ÎNVĂȚAREA LIMBII ENGLEZE, PAS CU PAS 

 

Examenele Cambridge English au fost concepute astfel încât fiecare examen să se bazeze pe 

abilitățile obținute la nivelul anterior. Mai jos puteți vedea examenele care creează un parcurs bine 

definit și oferă o experiență eficientă de învățare. 

Cambridge Young Learners (YLE): Starters, Movers sau Flyers. 

Pre A1 Starters 

Acesta este primul dintr-o serie de trei examene pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani. 

Toate cele trei examene ajută copiii să facă primii paşi spre învățarea limbii engleze. Mai multe 

detalii aveți pe site în format PDF. 

 

A1 Movers 

Acesta este cel de-al doilea examen conceput special pentru copii. Acest certificat poate fi folosit 

pentru echivalarea probei de competenţă lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv 

de limba engleză. Mai multe detalii aveți pe site în format PDF. 

 

A2 Flyers 

Acesta este cel de-al treilea examen conceput special pentru copii. Aceste examene sporesc 

încrederea copiilor în propriile abilități şi formează o bază solidă pentru învățarea limbii engleze. 

Acest certificat poate fi folosit pentru echivalarea probei de competenţă lingvistică la admiterea în 

clasa a 5-a cu program intensiv de limba engleză. Mai multe detalii aveți pe site în format PDF. 

 

A2 Key for Schools 

Acest examen ajută elevii să îşi dezvolte competențele de scriere şi vorbire în limba engleză la 

nivel A2. Acest certificat poate echivala proba de competenţă lingvistică la admiterea în clasa a 9-

a cu program bilingv şi intensiv de limba engleză. 

 

B1 Preliminary for Schools 

Acesta este un examen de nivel intermediar pentru elevii care au deja cunoştințele de bază de limba 

engleză şi dețin abilitățile necesare de a utiliza engleza în viața de zi cu zi. Acest certificat poate 

echivala proba de competentă lingvistică la admiterea în clasa a 9-a cu program bilingv şi intensiv, 

cât și proba de competenţă lingvistică din cadrul examenului de bacalaureat. 

 


