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Toate unitafile de lnvafamant liceal 

Va anuntam ca Grupul EDUCATIVA organizeaza pretestare gratuiti'i IELTS, pe 13 

aprilie 2016, la Craiova. 

Detaliile referitoare la aceasta pretestare se gasesc In anexa. 

Inspector ~colar, 

Prof. Mona-Daniela Burche~in 
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Pretestare gratuita IELTS in Craiova -13 aprilie 2016 

EDMUNDO, programul gratuit de consiliere pentru elevii care l~i doresc sa 

studieze in strainatate, organizeaza, in colaborare cu British Council, in Craiova pe 13 

aprilie 2016 o sesiune de pretestare IELTS a nivelului de limba engleza, sectiunile 

Reading ~i Listening. 

Toti elevii de clasa a XI-a, a X-a ~i a XII-a din judetul Dolj sunt invitati sa 

participe. Persoanele interesate sunt rugate sa se adreseze profesorului colaborator 

EDMUNDO din liceu sau pot suna la numarul de telefon +40.753.055.532 (Daniel 

Cojocaru). Participarea la pretestarea IELTS este gratuita. 

Cum ii ajutii pretestarea IEL TS pe elevi? 

1. Afla la timp nivelul !or de engleza 

Pretestarea IELTS le permite elevilor sa-§i determine nivelul de limba engleza §i 

sa inceapa sa se pregateasca mai intens pentru a ajunge la nivelul de care au nevoie 

pentru a fi acceptati la o universitate din strainatate sau pentru a obµne punctajul dorit 

la unul dintre testele recunoscute international. 

2. Evita o investitie prea timpurie intr-un test de engleza mai costisitor 

in cazul in care intentioneaza sa dea teste de engleza mai costisitoare, precum 

TOEFL, IELTS sau Cambridge, pretestarea e o cale rapida de a afla daca sunt pregatiti 

pentru un asemenea test - §i de a evita sa plateasca pentru un test inainte sa fie siguri 

ca 11 pot trece cu succes. 

3. Ca§tiga timp pentru a lucra la alte aspeete ale aplicatiei lor 

Odata depa§it pragul testului de limba engleza, elevii pot profita de timpul riimas 

pana la deschiderea perioadei de aplicare pentru a lucra la alte aspecte importante ale 

dosarului lor de aplicatie, cum ar fi scrisorile de recomandare §i eseul personal, ceea 

ce le va permite sa aiba o aplicatie cu §anse mai mari, mai repede. 
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4. Primesc ghidaj personalizat de la un consilier EDMUNDO 

Consilierul EDMUNDO Ii poate ajuta pe elevi sa interpreteze rezultatele testului 

~i le poate da indicatii personalizate asupra directiilor 1n care ar trebui sa se 

pregateasca 1n continuare pentru a ajunge la nivelul de engleza dorit. 

Care sunt pa~ii de urmat daca elevii vor sa participe: 

1. Comunica profesorului colaborator EDMUNDO din liceu acest lucru sau 

suna la numarul de telefon notat mai SUS (+4 0753.055.532). 

2. Completeaza formularul de participare (de la profesorul colaborator sau 
direct pe acest link: htt_ps://form.jotform.com/60902767189971). 

3. Primesc confirmarea participarii la pretestarea IELTS. 

Ce se intampli inainte ~i dupa prestestare? 

Pretestarea va avea loc pe 13 aprilie 2016 m Craiova. In cursul zilei de marp., 12 

aprilie, elevii participanti la pretestarea IELTS vor primi informatii cu privire la ora 

lnceperii si locul desfa~urih'ii activitaµi. 

Apoi, 1n decurs de zece zile elevii vor afla care este punctajul obtinut ?i nivelul 

de limba engleza aferent. 

Va a?teptam! Pentru orice nelamuriri sau mtrebih'i ne puteµ contacta la 

urmatoarele date: Daniel Cojocaru 

+40.753.055.532 

daniel.cojocaru@eclucativa.ro 
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