
Status Preparation Centre 

Wprowadź szkołę na wyższy poziom
Wyróżnij swoją szkołę na rynku

Cambridge English Qualifications pozwalają zdobyć 
międzynarodowe i rozpoznawalne certyfikaty, które 
w sposób klarowny podają informację o poziomie 
językowym osiągniętym przez uczniów, co pozwala 
na rzetelne informowanie rodziców i uczniów o po-
stępach w nauce języka. Międzynarodowy certyfikat 
to również sposób na wzmocnienie marki szkoły, jak 
i jakości oferowanych w szkole form nauczania. Logo 
i certyfikat dla Preparation Centre, które otrzymuje 
szkoła rejestrująca swoich uczniów na sesje Cambridge 
English Qualifications, pozwalają szkole wyróżnić się 
na rynku, zachęcając kolejnych uczniów do rozpoczęcia 
nauki w szkole.

cambridgeenglish.org/pl/WyzszyPoziom

„Uzyskanie statusu Preparation Centre dla szkoły 
spowodowało wzrost zainteresowania naszą szko-
łą. Rodzice częściej pytają o naszą szkołę chcąc, aby 
ich pociechy miały jak najlepszą możliwość posze-
rzania kompetencji językowych, żeby w przyszłości 
mogły realizować swoje plany i marzenia.”

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk”,
Bielsko-Biała

Umiejętności językowe i plan nauki
Nauka angielskiego poprzez przygotowania
do Cambridge English Qualifications

Zadania egzaminacyjne oparte są na praktycznym, 
używanym na co dzień języku, dlatego już poprzez samo 
przygotowywanie (się) do testu lub egzaminu Cambridge 
English uczymy (się) praktycznego angielskiego.
Każdy z poziomów Cambridge English Qualifications 
wiąże się z opanowaniem danego zakresu umiejętności 
językowych, co pozwala dokładnie ułożyć plan nauczania 
przed rozpoczęciem przygotowań do testu lub egzami-
nu i tym samym zmotywować uczniów do osiągnięcia 
danego celu – poziomu językowego. Plan zajęć można 
przygotować w oparciu o wymagany zakres wiedzy do 
każdego z testów i egzaminów Cambridge English. 

cambridgeenglish.org/pl/CambridgeBooth

„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 umie-
jętności komunikacyjnych i osiąganiu kolejnych 
stopniów zaawansowania językowego.”

Złote Zgłoski,
Rodzinna Szkoła Języka Angielskiego, Warszawa

Cambridge English w Twojej szkole

dla każdego, na każdym etapie nauki

Nauka angielskiego poprzez 
przygotowania do testów 
i egzaminów Cambridge English
cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

Cambridge Assessment English
najważniejsze informacje: 

• 5.5 milona kandydatów rocznie 
• ponad 20 000 instytucji uznaje 

nasze certyfikaty 
• 2800 centrów egzaminacyjnych 

w 130 krajach 
• ponad 50 000 ośrodków przygo-

towujących
• egzaminy tworzone od 1913 roku

cambridgeenglish.org/PL

/CambridgeEnglishPL

/CambridgeEnglishTV

/CambridgeEng

Informacje aktualne na dzień oddania do druku – styczeń 2019.

Skontakuj się z nami Sięgnij po więcej

cambridgeenglish.org/pl/Chce-uzyskac-status-Preparation-Centre

Cambridge Assessment English,
Biuro w Polsce

telefon: 22 425 98 42
email: Poland@CambridgeEnglish.org

cambridgeenglish.org/pl/Kontakt

Autoryzowane centrum egzaminacyjne
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Cambridge English Qualifications są dostępne dla 
dzieci, nastolatków, studentów oraz dorosłych w języ-
ku ogólnym i biznesowym.

Testy i egzaminy Cambridge English pozwalają uczyć 
(się) języka angielskiego lepiej i bardziej efektywnie 
oraz w sposób czytelny ocenić poziom znajomości 
angielskiego w zakresie wszystkich sprawności języko-
wych, słuchania, czytania i pisania oraz mówienia.

Z certyfikatem Cambridge English uczniowie łatwiej 
osiągają swoje cele językowe i życiowe.

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

Więcej niż szkoła 
Szkoła Cambridge English
Ucząc angielskiego poprzez przygotowania do testów i egzaminów 
Cambridge English, a następnie rejestrując swoich uczniów na 
wybrane sesje Cambridge English Qualifications szkoła może dołą-
czyć do grona szkół współpracujących z Cambridge English i uzyskać 
status Preparation Centre dla szkoły.

JAK TO DZIAŁA?
W trakcie lekcji i kursów przygotowujących do testów i egzaminów Cambridge 
English w szkole uczniowie rozwijają sprawności językowe i uczą się praktyczne-
go angielskiego.

cambridgeenglish.org/pl/CambridgeBooth   

Dzięki bezpłatnym testom online nauczyciele mogą zadecydować, do którego 
testu lub egzaminu Cambridge English uczniowie powinni się przygotowywać.

cambridgeenglish.org/pl/TestyOnline      

Nauczyciele korzystają z gotowych materiałów 
Cambridge English do lekcji.

cambridgeenglish.org/pl/BezplatneMaterialy   

Lekcje są przygotowywane w oparciu o porady 
i wskazówki dla nauczycieli.

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego   

Uczniowie mają dostęp do bezpłatnych i interaktywnych 
ćwiczeń Cambridge English przygotowanych na wszystkich 
poziomach językowych.

cambridgeenglish.org/pl/NaukaAngielskiego   

Rodzice korzystają z bezpłatnych ćwiczeń i gier dla najmłodszych, które 
pozwalają wspierać dzieci w nauce angielskiego i wyznaczać kolejne cele nauki.

cambridgeenglish.org/pl/WspolnaNaukaAngielskiego

W momencie kiedy uczeń lub grupa uczniów są przygotowani do wybranych 
Cambridge English Qualifications szkoła rejestruje kandydatów na wybrane 
sesje, w ten sposób uzyskując status Preparation Centre dla szkoły.

cambridgeenglish.org/WyzszyPoziom         

Status Preparation Centre pozwala szkole dołączyć do grona szkół Preparation 
Centres na całym świecie i wyróżnić się na lokalnym rynku. Szkoła otrzymuje, 
zgodnie z ustalonym regulaminem, Logo dla Preparation Centre lub Certyfikat 
potwierdzający status Preparation Centre.

cambridgeenglish.org/pl/Chce-uzyskac-status-Preparation-Centre

Jako Preparation Centre szkoła ma dostęp do portalu Preparation Centre 
Results Online prezentującego statystyki i wyniki uczniów, którzy zostali zgło-
szeni poprzez szkołę na sesje Cambridge English Qualifications, jak również 
może korzystać ze specjalnie przygotowanych materiałów marketingowych.

cambridgeenglish.org/pl/Informacje-dla-Preparation-Centres

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 
JĘZYKOWE
Testy i egzaminy Cambridge English sprawdzają 
wszystkie cztery sprawności językowe – czytanie, 
słuchanie, pisanie i mówienie. Ucząc się do Cambridge 
English Qualifications podczas lekcji, uczniowie tym 
samym jednocześnie rozwijają umiejętności językowe, 
które potem mogą wykorzystywać w codziennym 
życiu, komunikując się po angielsku.

cambridgeenglish.org/pl/NaukaJezyka

EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKA

Egzaminy pomagają zarówno w jasnym określeniu 
celów językowych, jak i w stworzeniu planu ich osią-
gnięcia. Szczegółowa skala kompetencji językowych 
(Cambridge English Scale), precyzyjnie określa poziom, 
na jakim uczeń się znajduje. Egzaminy i testy są ściśle 
skorelowane z Europejskim Systemem Opisu Kształce-
nia Językowego (CEFR).

cambridgeenglish.org/pl/CEFR

CERTYFIKATY UZNAWANE 
NA CAŁYM ŚWIECIE
Cambridge English Qualifications otwierają drzwi do 
najlepszych uczelni i pomagają w zdobyciu dobrej 
pracy. Kandydaci posiadający certyfikat językowy 
Cambridge English są chętniej zapraszani na rozmowę 
kwalifikacyjną. Międzynarodowe certyfikaty 
Cambridge English Qualifications są uznawane przez 
ponad 20.000 instytucji na całym świecie.

cambridgeenglish.org/pl/Rozpoznawalnosc

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Cambridge i poma-
gamy w nauce praktycznego języka oraz w zdobyciu 
międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają 
znajomość angielskiego. Dla nas nauka angielskiego to 
rozwijanie sprawności językowch i nabieranie pewno-
ści w praktycznym posługiwaniu się językiem obcym.

cambridgeenglish.org/pl/KwalifikacjeJezykowe

Angielski dopasowany do potrzeb uczniów
Doskonałe rozwiązanie na każdym etapie nauki
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