Cursuri de limba engleză iniţiere – Beginner (A1)
Descrierea şi scopul cursului
La acest tip de curs participanţii vor asimila conceptele şi noţiunile de baza în vederea
utilizării corecte şi coerente a limbii engleze la nivel minim.
Adresabilitate
Cursul se adreseaza persoanelor care nu au studiat limba engleza în şcoală sau care au
cunoştinţe vagi şi nesistematizate de limba engleză.
Durata cursului
40 de ore în 10 săptămânii ( 2 ore x 2 zile/săpt.).
Materialele de bază pentru curs
Curs de limba engleză pentru iniţiere ales de tutor în funcţie de particularităţile grupei.
Portal de învăţare FreshStart accesat cu parolă.
Finalitatea cursului
Certificat European din proiectul FreshStart.
Costuri
1 curs /grupă de 8-10 persoane = 500 lei
1 curs /grupă de 5- 7 persoane = 800 lei
Modalităţi de plată
Vezi regulamentul financiar.

Cursuri de limba engleză nivel începători (A1-A2)
Descrierea şi scopul cursului
Cursul se adresează tinerilor şi adulţilor deopotrivă. Cursanţii pot fi cei care au absolvit în
prealabil un curs de bază (Beginners) sau „False Beginners”, respectiv cursanţi care
anterior au studiat limba engleză, dar au anumite probleme în utilizarea limbii deoarece
nu au mai exersat o perioadă de timp.
Structura flexibilă a materialului cursului permite parcurgerea lui şi în mod intensiv adică
pe parcursul a 60 de ore de curs.
Cursul urmăreşte să sporească abilităţile cursanţilor de a comunica în limba engleză
furnizând următoarele:
- cunoştinţe de vocabular axate pe o anumită topică (familie, ţări şi naţionalităţi,
haine, culori, mobilier, corpul uman şi sănătatea, alimente şi băuturi, activităţi,
muzică şi divertisment) împreună cu un suport fonetic şi exerciţii de pronunţie;
- la sfârşitul cursului cursanţii vor putea citi fără mari dificultăţi de pronunţie şi
înţelegere un articol de ziar în limba engleză sau un text literar accesibil. Întreg

-

suportul de curs este presărat cu texte extrase din presa britanică, texte accesibile
şi interesante;
în ceea ce priveşte scrisul, orice cursant va putea în final să redacteze în limba
engleză o scrisoare cu caracter formal sau informal şi chiar un text descriptiv sau
narativ;
cunoştinţele de gramatică din acest curs vizează: timpurile verbale (prezentul
simplu, prezentul continuu, trecutul simplu, prezentul perfect şi viitorul);
comparaţia adjectivelor şi adverbelor, pluralul substantivelor, verbe modale: can,
can’t ; have to, don’t have to, etc.).

Durata cursului
60 de ore în 12 săptămâni ( 2,5 ore x 2 zile/săpt.) sau în 15 săptămâni ( 2 ore x 2
zile/săpt.)
Finalitatea cursului
Atestate/Certificate eliberate de MEC prin Universiatea din Bucureşti obţinute în urma
susţinerii unui examen de absolvire şi depunerii unui dosar de absolvire.
Costuri
1 curs /grupă de 8-10 persoane = 750 lei
1 curs /grupă de 5- 7 persoane = 875 lei
Modalităţi de plată
Vezi regulamentul financiar.

Cursuri de limba engleză nivel mediu (A2-B1 )
Descrierea şi scopul cursului
Cursul de limba engleză mediu nivel II se adresează cursanţilor care au parcurs nivelul
User Basic (iniţiere /Beginner şi începători/ Elementary) în studiul limbii engleze.
Aşadar, cursanţii au număr apreciabil de cunoştinţe de limba engleză, dar doresc să se
perfecţioneze.

„use it or lose it”.

De aceea principiul călăuzitor al acestui curs va fi
Pe parcursul cursului cursanţilor li se vor oferi cunoştinţe noi de gramatică şi vocabular
pe care le vor putea utiliza în activităţi de comunicare într-un mod lejer, fără implicarea
sau ghidajul permanent al tutorelui. În acest fel cursanţii vor fi pregătiţi pentru utilizarea
limbii în situaţii reale de viaţă.
Structura flexibilă a materialului cursului permite parcurgerea lui şi în mod intensiv adică
pe parcursul a 60 de ore de curs.
Cursul urmăreşte să sporească abilităţile cursanţilor de a comunica în limba engleză:
- cunoştinţele de vocabular sunt foarte importante şi motivante la acest nivel şi de
aceea au prioritate în acest curs. Pe lângă cuvintele şi expresiile noi învăţate, cursanţii
vor dobândi abilitatea de a deduce sensul cuvintelor noi din context; vor putea folosi
dicţionarele monolingvistice în mod eficient şi cu mai multă încredere;

- în ceea ce priveşte scrisul, cursanţii vor face progrese la nivel lingvistic (o mai mare
siguranţă în scrierea corectă a cuvintelor, greşelile gramaticale se vor diminua) şi
organizaţional (frazele vor dobândi amploare, iar respectarea ordinii cuvintelor în
propoziţie nu va mai reprezenta o problemă);
- la nivel gramatical cursul oferă pe lângă aprofundarea regulilor gramaticale din
cursul anterior şi noi noţiuni de gramatică / timpurile verbale studiate comparativ:
Present Simple vs. Present Continuous, Past Simple vs. Past Continuous, Present
Perfect vs. Past Simple ; propoziţia condiţională, etc.
Cursanţii acestui nivel vor dobândi o mai mare siguranţă în citirea / reproducerea şi
înţelegerea atât a textelor scrise cât şi a celor audio. În ceea ce priveşte comunicarea, dar
şi toate celelalte abilităţi, mesajul iniţial şi scopul final al acestui curs se poate sintetiza în
sintagma “You

can do it !”

Durata cursului
60 de ore în 12 săpt. ( 2,5 ore x 2 zile/săpt.) sau în 15 săpt. ( 2 ore x 2 zile/săpt.).
Finalitatea cursului

Atestate/Certificate eliberate de MEC prin Universiatea din Bucureşti obţinute în urma
susţinerii unui examen de absolvire şi depunerii unui dosar de absolvire.
Costuri
1 curs /grupă de 8-10 persoane = 750 lei
1 curs /grupă de 5- 7 persoane = 975 lei
Modalităţi de plată
Vezi regulamentul financiar.

