
Certificat de garantie

EKA - 

garanția 

succesului 

la engleză

La English Kids Academy de la International House îți oferim garanția calității 
cursurilor de limba engleză pentru copii, indiferent de formatul de curs pe care îl 

urmează – față în față, hibrid sau online!

Îți rambursăm 100% din prețul cursului pe ultimul an dacă la finalul unui ciclu 
educațional, copilul tău nu promovează examenul Cambridge recomandat! 

Ce oferim pentru a asigura succesul fiecărui cursant: 

- Evaluare de nivel pentru plasarea copilului în grupa potrivită

- Cursuri cu profesori instruiți de experți internaționali

- Expertiza unei rețele internaționale cu sediul la Londra de peste 67 ani și de peste 18 
ani în România

- Certificarea calității proceselor educaționale și de management din partea Evaluation 
and Accreditation of Quality Language Services (EAQUALS) și IHWO, din Marea Britanie



Condiții pentru acordarea garanției:

Profesorul face recomandarea (în scris) în favoarea susținerii examenului Cambridge pe baza 

următoarelor criterii:

EKA - 

garanția 

succesului 

la engleză

- prezența la curs de minimum 80% (prezența la cursuri atunci când elevul este online se traduce prin participarea la întreaga 

sesiune cu camera video pornită și microfonul funcțional)

- elevul participă activ la lecții, prin intervenții la obiect și implicare în activități alături de colegi

- elevul își îndeplinește sarcinile de lucru oferite de profesor în întregime în timpul lecțiilor și în proporție de minimum 80% 

acasă

- elevul a fost prezent la cel puțin jumătate din simulările de examen din curs

- elevul obține punctaj de trecere la toate simulările pentru examenul pe care își dorește să îl susțină și punctajul se încadrează 

cel puțin în jumătatea superioară a ultimului interval de promovare (Grade C)

English Kids Academy nu acordă garanția pentru nepromovarea* examenelelor Cambridge în cazul în care elevii se 

înscriu la acestea fără recomandarea scrisă a profesorului EKA

Din rațiuni ce țin de dificultatatea noțiunilor lingvistice ce trebuie deprinse, pregătirea pentru examenele Cambridge 

A1 Movers, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced se face, în principiu, într-un ciclu academic de 2 ani școlari

*Nepromovarea este definită drept un rezultat sub 12 steme la Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers) sau un punctaj 

insuficient pentru calificativul Pass la KET, PET, FCE, CAE.
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