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Ce ne propunem: 

Prin intermediul acestui proiect ne propunem stabilirea unui STANDARD ÎNALT de 

predare a limbii engleze pentru preșcolari, DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE implicate (profesorii) și MENȚINEREA CALITĂȚII predării limbii engleze 

în grădinițe. Și toate acestea deoarece știm că expunerea timpurie la o limbă străină 

sprijină dezvoltarea cognitivă a copilului. 

 

Ce oferim: 

⚫ Teacher Traineri acreditați și cu experiență în predare la copii preșcolari. 

⚫ Training calitativ atât la nivel informațional cât si din perspectiva contextului 

educațional creat.   

⚫ Posibilitatea dobândirii unor competențe înalte și abilități necesare în predarea 

limbii engleze la preșcolari. 

⚫ Metodică de ultima generație în predarea limbii engleze. 

⚫ Analiză și consiliere în realizarea unei curicule personalizate și adaptate la planul 

educațional al gradiniței. 

⚫ Evaluare, feedback și suport oferit profesorilor, implicați în program, pe perioada 

unui an.  

⚫ Suport oferit centrului educational (gradiniță) în comunicarea cu părinții referitor 

la beneficiile învățării unei limbi străine de timpuriu. 

 

Motto English Kids Academy: 

Se poate spune că a preda engleza 

adulților înseamnă a pune accentul pe 

dezvoltarea cunoștințelor lingvistice ale 

studenților. În cazul claselor de copii însă, 

elevii se dezvoltă în același timp și CA 

OAMENI, așa încât profesorul nu le va 

preda doar o limbă străină, ci și un set 

valoros de cunoștințe de viață transmis 

prin intermediul limbii engleze. 
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Beneficiile centrului educațional (gradiniță): 

 

⚫ Ofertă de cursuri calitative de limba engleză pentru copii de la 1 la 6 ani. 

⚫ Avantaj concurențial în piață.  

⚫ Asociere de imagine cu cel mai bun centru de pregătire Cambridge din țară.  

⚫ Profesori pregătiți să predea la toate etapele de vârstă preșcolară. 

⚫ Curiculă personalizată și adaptată ofertei educaționale. 

⚫ Accesul timp de un an la traineri specializați în predarea limbii engleze la 

preșcolari. 

⚫ Workshop gratuit adresat clienților grădiniței cu subiectul “Cum învață copiii mici 

o limbă străină” cu specialiști în domeniu (psihologi / profesori). 

⚫ Acces gratuit la un workshop destinat profesorilor organizat de English Kids 

Academy. 

 

Cum ne propunem atingerea obiectivelor:  

1. Evaluarea profesorilor propuși de centrul educational (gradiniță). Nivelul minim de 

intrare în program fiind B2 - Upper-intermediate. Evaluarea constă în 30 min test scris 

online și 15 min test oral. 

2. Training inițial de 5 zile intensiv sau extensiv ce pune bazele metodei comunicative 

în predarea limbii engleze la preșcolari. 

3. Mentoring oferit profesorilor pe durata primei luni în redactarea a 4 planuri de lecții, 

prin feedback și sugestii. 

4. Observarea profesorilor în timpul predării la clasă, urmată de o întalnire de feedback.  

5. Analiza și consiliere în evaluarea curiculei. 

6. Organizarea unui workshop cu părinții (clienții centrului educațional) pentru 

prezentarea modului în care copiii învață o limbă străină.   

7. Posibilitatea participării profesorilor implicați în proiect la workshop-urile EKA 

destinate formării profesionale (un workshop gratuit). 

 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

Despre metodele folosite: 

În predarea unei limbi străine trebuie să înlături provocările cognitive pentru a obține 

activități care să fie pe înțelesul copiilor din punct de vedere lingvistic. Aceste  

 

activități însă sunt de cele mai multe ori, mult sub potențialul cognitiv al copilului și 

astfel eșuează în a-l provoca. 

Adăugând o provocare cognitivă în cursurile noastre de limba engleză, noi, la English 

Kids Academy, ne propunem să avem un nivel foarte ridicat de implicare și provocare a 

copiilor. Prin asta vom dezvolta abilități de viață mai ample cum ar fi: evaluarea unei 

informații noi, înțelegerea unei noi probleme de viață, găsirea unei modalități de 

abordare a unei astfel de probleme și, de ce nu, evaluarea succesului acesteia. 

 

Despre noi: 

⚫ Venim din Londra, existăm de 65 de ani în lume, de 16 ani în România  şi îi ajutăm 

pe copii să vorbească limba engleză corect, fluent şi convingător! 

⚫ 100% rata promovare la examenele Cambridge între anii 2010 – 2017 

⚫ Peste 90% dintre elevii EKA au obţinut PUNCTAJE MAXIME la probele orale de 

la examenele Cambridge Young Learners numite Starters, Movers şi Flyers, 

examene specifice vârstelor cuprinse între 8-9, 10-11 şi respectiv 11-12 ani 

⚫ Suntem SINGURUL centru de pregătire a profesorilor din România 

pentru predarea limbii engleze la copii şi adolescenţi oferind cursul de calificare la 

standard internaţional IHCTYL (IH Certificate in Teaching Young Learners and 

Teenagers), moderat de Cambridge English Language Assessment, University of 

Cambridge și CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other 

Languages)  

⚫ Suntem SINGURUL centru de limbi străine cu 11 puncte de excelenţă, din 

maximum 12, în inspecţia independentă de la Evaluation and Accreditation of 

Quality Language Services (EAQUALS), din Marea Britanie 

⚫ Suntem CEL MAI BUN centru de pregătire din România, premiu obținut în cadrul 

Preparation Centre Awards – competiție organizată de Cambridge Assessment 

English – la categoria “Step by Step” 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

 

Contact: Alina Porumboiu 

0723 671 799 

alinaporumboiu@ih.ro 

 

English Kids Academy 

www.englezacopii.ro 
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