Egzaminy są ściśle skorelowane z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
(CEFR) dzięki czemu można dokładnie określić na jakim poziomie są umiejętności mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku angielskim uczniów, a nauczyciel dokładnie wie,
jak wysoko należy zawiesić poprzeczkę.
cambridgeenglish.org/pl/CEFR
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Zapytaj nas jak uzyskać status Preparation Centre dla Twojej szkoły.
Wyróżnij się i wprowadż szkołę na wyższy poziom z Cambridge English!
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Czy masz już swój podręcznik Cambridge English?

/CambridgeEnglishTV

cambridgeenglish.org/pl/PodrecznikiCambridge

Wprowadź szkołę
na wyższy poziom
z Cambridge English
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cambridgeenglish.org/PL
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Dołącz do nas
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BULATS

C1
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Cambridge Assessment English Biuro w Polsce
ul. Sienna 86/99
00-815 Warszawa
telefon: 22 425 98 42
email: Poland@CambridgeEnglish.org
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200

L e a r n e r s

cambridgeenglish.org/pl/Kontakt

210

Y o u n g

Skontaktuj się z nami

C2

180

INDEPENDENT

Certyfikaty Cambridge English otwierają drzwi do najlepszych uczelni i pomagają w zdobyciu dobrej pracy. Pracodawcy chętniej zapraszają na rozmowę kwalifikacyjną osoby
posiadające certyfikat językowy Cambridge English.
cambridgeenglish.org/pl/Rozpoznawalnosc

PROFICIENT

220

4.0

20

5 powodów, dla których warto
uzyskać status Cambridge English
Exam Preparation Centre dla szkoły

Poznaj 5 powodów, dla których warto uzyskać status
Cambridge English Exam Preparation Centre dla szkoły

• rzetelna informacja o osiągniętym przez uczniów poziomie językowym
• dostęp do wyników uczniów na koncie online dla Preparation Centre
cambridgeenglish.org/pl/Chce-uzyskac-status-Preparation-Centre

• klarowny cel edukacyjny i uatrakcyjnienie oferty szkoły
• sesja testu lub egzaminu Cambridge English w szkole
cambridgeenglish.org/pl/Informacje-dla-Preparation-Centres

• wyróżnienie szkoły na rynku i poprawienie rozpoznawalności
marki szkoły
• uzyskanie logo i/lub certyfikatu Cambridge English
dla Preparation Centre
cambridgeenglish.org/pl/WyzszyPoziom

• zakończenie danego etapu nauki
międzynarodowym certyfikatem językowym
• poradnik i materiały Cambridge
English do przeprowadzenia
ceremonii rozdania certyfikatów
w szkole

• nauka praktycznego angielskiego
podczas przygotowań do testu
lub egzaminu Cambridge
English
• dostęp do bezpłatnych
materiałów do lekcji

Cambridge English Qualifications to egzaminy
i testy, które pozwalają uczyć (się) angielskiego
lepiej i bardziej efektywnie.

Bezpłatne materiały dla nauczycieli

Bezpłatne materiały do nauki

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego

cambridgeenglish.org/pl/BezplatneMaterialy

Cambridge Assessment English pomaga
w nauce praktycznego języka oraz w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które
potwierdzają znajomość angielskiego.

Z myślą o nauczycielach przygotowujemy
bezpłatne materiały, które pomagają w tworzeniu motywujących oraz inspirująych lekcji, dzięki
którym uczniowie szybciej i efektywniej uczą się
języka.

Cambridge English Qualifications tworzone
z myślą o nauczeniu jak najbardziej praktycznego języka. Kurs przygotowujący do testów lub
egzaminów Cambridge English doskonale motywuje do nauki, a samo przygotowywanie (się) do
testu lub egzaminu pozwala krok po kroku uczyć
(się) angielskiego przy wsparciu bezpłatnych
materiałów do nauki dla uczniów, szkół, nauczycieli i rodziców.

Cambridge English Qualifications dla szkół:
• Poniżej A1 Starters • A1 Movers
• A2 Flyers • A2 Key for Schools
• B1 Preliminary for Schools
• B2 First for Schools
cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

•
•
•
•
•
•

plany lekcji
ćwiczenia dlu uczniów
przykładowe nagrania części Speaking
Handbooks do egzaminów
przykładowe testy
listy słówek

Cambridge English Qualifications dla
dorosłych, młodzieży i studentów:

• bezpłatne scenariusze lekcji
weekly.cambridgeenglish.org

• A2 Key
• B1 Preliminary
• B2 First
• C1 Advanced
• C2 Proficiency
cambridgeenglish.org/pl/EgzaminyOgolne

• nowe technologie w nauczaniu
thedigitalteacher.com
Egzaminy Cambridge English są dla nas idealną ramą do
budowania ścieżki edukacyjnej naszych uczniów. Dzięki
temu pozostają z nami na lata, a my możemy długofalowo
pomagać im w rozwoju umiejętności komunikacyjnych
i osiąganiu kolejnych stopniów zaawansowania językowego.
Złote Zgłoski, Rodzinna Szkoła Języka Angielskiego
Warszawa

• bezpłatne materiały
cambridgeenglish/pl/NaukaAngielskiego
• informacje dla kandydatów
cambridgeenglish/pl/WiecejNizEgzamin
• seria lekcji video z Mattem
cambridgeenglish.org/pl/UczSiezMattem
• informacje dla rodziców
cambridgeenglish/pl/Rodzice
• bezpłatne ćwiczenia dla dzieci
cambridgeenglish/pl/Dzieci
• informacje przed egzaminem
cambridgeenglish.org/p/SwiatJestCiekawszy
• sprawdź swój poziom angielskiego
cambridgeenglish.org/pl/TestyOnline

