
 

Cursuri gratuite de limba engleză* 

 

Durata: 12 săptămâni de studiu (12 ședințe a câte 1.5 h fiecare) 

Perioada:  

Înscrieri: 5 decembrie 2015 – 15 ianuarie 2016 

Testare și formare grupe: 18 – 29 ianuarie 2016 

Cursuri: 1 februarie – 20 mai 2016 

Susținere examen: 21 - 22 mai 2016 

Nivelul: B2 - ECCE ( Cambridge Michigan Language Assessment ) 

Județe: Argeș, Alba, București, Buzău, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Prahova, 

Sibiu, Teleorman, Vâlcea. 

Structură cursuri: 

 Testare inițială  

 Orele de curs 

 Simulare gratuită a examenului final 

 Examenul final - ECCE ( Cambridge Michigan Language Assessment ) 

Despre examenul internațional de certificare lingvistică în limba engleză ECCE, dezvoltat de  

(Cambridge Michigan Language Assessment) (CaMLA) 

 Echivalează proba de limba engleză din cadrul examenului de Bacalaureat 

(cf. OMEN 4932/2013); 

 Echivalează cu nota 10 la examenul de admitere în clasa a IX-a la clasele cu profil bilingv 

(cf. OMEN 4432/2014); 

 Valabilitate nelimitată (life-time validity); 

 Structură multiple – choice (tip grilă); 

 Testează cunoștințele de limbă engleză folosind real life language – nu se încurajează 

memorarea de structuri și expresii care în contextul vieții de zi cu zi sunt folosite foarte puțin 

sau deloc; 

 Nu testează literatură. 
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Beneficii ELEVI  

- Accesul la cursuri gratuite de pregătire pentru examenul internațional de limba engleză pentru 

nivelul B2 – ECCE, dezvoltat de Cambridge Michigan Language Assessment (CaMLA); 

- Înscrierea la concursul internațional de eseuri organizat anual de către American European 

Alliance for Education (AEAfE), partener Center for International Training and Examinations (CITE) în 

România; 

- Posibilitatea obținerii certificatului internațional de limba engleză ECCE, dezvoltat de Cambridge 

Michigan Language Assessment; 

- Posibilitatea echivalării probei de limba engleză din cadrul examenului de Bacalaureat; 

- Posibilitatea echivalării admiterii în clasa a IX-a la clasele cu profil bilingv engleză. 

Beneficii PROFESORI 

- Posibilitatea de a deveni examinator pentru examenele internaționale Cambridge Michigan 

Language Assessment (CaMLA); 

- Accesul gratuit la cursurile și seminariile de specialitate susținute de traineri internaționali și 

organizate de American European Alliance for Education (AEAfE), partener Center for International 

Training and Examinations (CITE) în România; 

- Posibilitatea de a participa la proiecte internaționale și de a accesa burse de studii la universitățile 

partenere AEAfE; 

- Accesul gratuit la materiale de pregătire pentru examenele internaționale de limba engleză 

administrate de AEAfE în România. 

Beneficii ȘCOLI 

- Posibilitatea de a deveni centru autorizat de pregătire și examinare pentru examenele 

internaționale Cambridge Michigan Language Assessment (CaMLA); 

- Posibilitatea de a deveni instituție parteneră American European Alliance for Education (AEAfE), 

ceea ce implică următoarele beneficii: 

- Organizarea de cursuri și seminarii metodice pentru profesorii din școală, susținute de traineri 

internaționali; 

- Organizarea de prezentări și seminarii pentru elevi, susținute de traineri și specialiști naționali și 

internaționali; 

- Posibilitatea de a înscrie elevi la concursurile internaționale organizate de AEAfE. 

 

*Aceste cursuri de limba engleză presupun susținerea examenului internațional de certificare 

lingvistică de nivel B2 - ECCE, dezvoltat de Cambridge Michigan Language Assessment (CaMLA). 
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