Cursuri generale de limba engleza pentru copii
• Cursul de bază ajută copilul să intre în contact cu limba engleză într-un alt mod
decât prin intermediul calculatorului sau al televizorului. Progresiv, el va fi ajutat
să înŃeleagă structurile verbale şi gramaticale specifice limbii engleze, iar apoi să
le reproducă, ajungând astfel să se exprime în această limbă.
• Copiii au oportunitatea să înceapă studiul limbii engleze încă de la vârste foarte
mici (4-5 ani), atenŃia la aceste vârste fiind axată pe abilităŃile de comunicare.
Chiar şi la nivelul de începători se poate realiza comunicarea în limba engleză în
mod natural, efectiv şi corect, profesorii fiind preocupaŃi să încurajeze atât
acurateŃea şi corectitudinea exprimării, dar şi fluenŃa în exprimare.
La vârste mici copiii fac progrese rapide şi semnificative în ceea ce priveşte
învăŃarea unei limbi străine, fapt care are un efect încurajator şi îi stimulează în
eforturile lor de învăŃare.
• ActivităŃile captivante, antrenante şi instructive îi determină până şi pe cei mai
timizi dintre copii să ia parte activă la desfăşurarea cursurilor şi să capete
încredere în posibilităŃile lor de a învăŃa limba engleză.
• Personaje diverse, o topică adecvată vârstei, întâmplări amuzante şi instructive îi
ajută să-şi dezvolte imaginaŃia, creativitatea şi pasiunea pentru această limbă.
• Vocabularul, pronunŃia, conversaŃia, ascultarea, cititul şi scrierea în limba
engleză (abilităŃile de bază /principale) sunt integrate unor teme de larg interes
pentru copii, fapt ce le suscită atenŃia şi colaborarea.
• Problemele de gramatică sunt practicate şi exersate în contexte de comunicare,
fiind astfel însuşite cu uşurinŃă şi în mod firesc de către copii.
• Studiul în afara orelor de curs este încurajat prin intermediul caietelor de lucru
(work-books) pe care copiii le pot folosi şi acasă.
• Progresul copiilor este evaluat sistematic, prin folosirea unor teste antrenante şi a
unor materiale fotocopiabile atractive. Astfel, copiii percep evaluarea ca pe o
sarcină firească şi nu ca pe un test care să-i supună stresului.

