
 

CONCURSUL ȘCOLAR „ENGLISH WAY” 

Concursul „English Way” are o tradiție de 11 ani, timp în care peste 12.500 de 

elevi au participat în această competiție. Subiectele revistei pe baza căreia se 

desfășoară competiția sunt realizate de Centrul lingvistic „Twinkle Star”, centru de 

pregătire Cambridge. 

 

 

📅 Înscrieri Concurs ENGLISH WAY: 15 februarie – 4 aprilie 

📬 Profesorii se pot înscrie cu clasa aici: 

http://bit.ly/inscriere-concurs_EnglishWay 

📅Desfășurarea Concursului ENGLISH WAY în școli: 19 aprilie – 31 mai 

 

✅La înscriere copiii participanți primesc revistele, cu nivelul corespunzător 

achizițiilor limbii engleze (*preț / revistă /copil: 40 lei) iar profesorii primesc 

revista realizată pentru ei și baremul/instrucțiunile care vin în sprijinul lor 

pentru derularea concursului la clasă. 

✅Toți cei care participă la concursul „English Way” vor 

primi diplome, insigne sau brățări de silicon cu mesaje personalizate. 

 

✅Concursul „English Way” include și o tombolă la care fiecare elev 

participant în concurs trebuie să se înscrie individual, pe 

https://examenecambridge.us20.list-manage.com/track/click?u=425cd5e1ae5fe2aee4537945c&id=98e4f2c3e5&e=e540615eab


 

pagina: https://twinklestar.ro/english-way-concurs-de-limba-engleza-pentru-

copii-si-adolescenti/ 

 

PREMII TOMBOLĂ: 

Premiul I: Examen Cambridge English (*val. 320-510 lei, în funcție de nivel) 

Premiul al II-lea: Curs online Școala de Vară (*20 h, val. 300-500 lei, în 

funcție de nivel) 

Premiul al III-lea: Curs online Școala de Vară (*10 h, val. 150-250 lei, în 

funcție de nivel) 

Extragere tombolă: Câștigătorii premiilor de la tombola desfășurată cu 

ocazia concursului vor fi anunțați în data de 2 iunie 2021. 

 

 

Cui se adresează concursul „ENGLISH WAY”? 

English Way este un concurs creat de profesori cu experiență în examenele 

Cambridge Twinkle Star pentru copiii cu vârste între 5 și 15 ani și profesorii de 

limba engleză din România. 

Dezvoltat pe niveluri de dificultate diferite, English Way presupune două reviste – 

cea cu subiecte pentru candidați și cea pentru profesori. Acestea au un format 

prietenos și oferă ocazia unei evaluări corecte și a unei experiențe de testare 

plăcute. 

Primele două niveluri nu presupun scris, deci sunt ideale pentru copii de grădiniță 

cărora le place să lipească abțibilduri, să coloreze și să răspundă la întrebări 

scurte în limba engleză. Nivelurile 3 și 4 sunt potrivite pentru copii de clase 

primare, iar nivelurile 5 și 6 pentru gimnaziu. 

Concursul este organizat chiar în școala sau grădinița unde învață copiii, 

https://examenecambridge.us20.list-manage.com/track/click?u=425cd5e1ae5fe2aee4537945c&id=a05326aaa6&e=e540615eab
https://examenecambridge.us20.list-manage.com/track/click?u=425cd5e1ae5fe2aee4537945c&id=a05326aaa6&e=e540615eab


 

poate chiar în timpul orei de curs sau în cadrul unui eveniment separat, de 

către profesorul sau profesorii care doresc să îi înscrie. Coordonatorii 

proiectului promit să ofere informații, consiliere și materiale începând de la 

înscriere și până la final, când vine momentul mult-așteptat de copii – 

premierea tuturor candidaților. 

 

 

Avantajele copiilor de participare la concursul „ENGLISH WAY”: 

 obișnuirea copiilor cu evaluările obiective; evaluarea abilităților de receptare și 

comunicare a mesajelor în limba engleză; 

 acordarea importanței cuvenite limbii engleze și convingerea că aceasta poate 

fi utilizată și în alte contexte; 

 structură prietenoasă, antrenantă; 

 evaluarea se realizează chiar în școala/grădinița dvs., deci în mediul cu care 

copiii sunt obișnuiți; 

 aprecierea eforturilor copiilor, profesorilor și educatorilor prin acordarea de 

diplome, insigne sau brățări personalizate cu mesaje în limba engleză și 

posibilitatea de a câștiga premii la tombolă. 

Avantajele profesorului/educatorului: 

 evaluare susținută de fișe de evaluare și materiale adiționale incluse în set; 

 posibilitatea de a susține testul în ziua în care aveți deja programată ședința de 

limba engleză; 

 satisfacerea nevoii copiilor de a se evidenția și de a demonstra cunoștințele 

dobândite; 

 satisfacție profesională intrinsecă, dar și extrinsecă, cu rezultate concrete. 

Mai multe detalii și regulament concurs „English Way”  

 

Contact ENGLISH WAY : 

https://examenecambridge.us20.list-manage.com/track/click?u=425cd5e1ae5fe2aee4537945c&id=3e7ab26f42&e=e540615eab


 

Coordonator concurs teacher Tudor Frunză – 0738.135.265 

E-mail: tudor.frunza@twinklestar.ro 
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