
Rok szkolny z Cambridge English

PRZYGOTOWANIA DO TESTÓW 

I EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH W SZKOLE

Każda szkoła może rozpocząć współpracę z Cambridge English w bardzo prosty sposób.

Wystarczy zarejestrować uczniów szkoły na wybrane przez nich testy i/lub egzaminy

Cambridge English do autoryzowanego centrum egzaminacyjnego Cambridge English

 i w ten sposób uzyskać status Preparation Centre. 

/EgzaminyJezykowe /TestyOnline

04
Rozdaj ulotki rodzicom 

w szkole i omów szczegółowo

wybrane Cambridge English

Qualifications.

/UlotkiDlaSzkol

05
Sprawdź rekomedowane

podręczniki Cambridge

Experts Together.

/PodrecznikiCambridge

06
Korzystaj z bezpłatnych

materiałów Cambridge

English do lekcji dla

nauczycieli.

/BezplatneMaterialy

07
Przeprowadź testy próbne

przed sesjami

egzaminacyjnymi Twoich

uczniów.

/PrzykladoweTesty

08
Omów z uczniami i rodzicami

wyniki przeprowadzonych

Sample Tests. Wyjaśnij, co

oznaczają poziomy certyfikatów.

/SkalaDlaNauczycieli

09
Zarejestruj uczniów szkoły

na wybrane sesje 

do autoryzowanego

centrum egzaminacyjnego.

/CentraEgzaminacyjne

10 11 12
Zorganizuj w szkole

ceremonię wręczenia

certyfikatów i wyślij do

nas relację z wydarzenia.

Twoja szkoła rejestruje już swoich uczniów na testy i/lub egzaminy Cambridge English?

Sprawdź czy korzystasz ze wszystkich dostępnych materiałów Cambridge English dla

Preparation Centre. Upewnij się czy masz dostęp do Preparation Centre Results Online,

bezpłatnego portalu dla szkół Preparation Centres, do którego link dostępowy

wygenerowywany jest przez autoryzowane centrum egzaminacyjne Cambridge English.

Logo dla Preparation Centre?

Jest to logo przyznawane szkołom Preparation Centres 

przez Cambridge Assessment English.

 

Planujesz rejestrować swoich uczniów na testy i/lub egzaminy Cambridge English?

Już teraz skontaktuj się z lokalnym centrum egzaminacyjnym i zapytaj kiedy oraz jak,

po rozpoczęciu rejestracji swoich uczniów na testy i/lub egzaminy Cambridge English,

Twoja szkoła będzie mogła uzyskać Logo dla Preparation Centre.

 

Już rejestrujesz uczniów swojej szkoły na testy lub egzaminy Cambridge English?

Skontaktuj się ze swoim lokalnym centrum egzaminacyjnym i zapytaj o warunki

uzyskania Logo dla Preparation Centre dla Twojej szkoły.
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SZKOŁA PREPARATION CENTRE - JAK TO DZIAŁA?

01
Dowiedz się więcej na temat

Cambridge English

Qualifications, czyli testów 

i egzaminów Cambridge English.

/EgzaminyJezykowe

02
Korzystając z naszych testów

online wybierz dla uczniów

odpowiedni poziom egzaminu

Cambridge English.

/TestyOnline

03
Skontaktuj się z wybranym

centrum egzaminacyjnym

 i zapytaj o ulotki 

oraz materiały dla szkół.

/CentraEgzaminacyjne

04
Rozdaj ulotki rodzicom 

w szkole i omów szczegółowo

wybrane Cambridge English

Qualifications.

/UlotkiDlaSzkol

05
Sprawdź rekomedowane

podręczniki Cambridge

Experts Together.

/PodrecznikiCambridge

06
Korzystaj z bezpłatnych

materiałów Cambridge

English do lekcji dla

nauczycieli.

/BezplatneMaterialy

07
Przeprowadź testy próbne

przed sesjami

egzaminacyjnymi Twoich

uczniów.

/PrzykladoweTesty

08
Omów z uczniami i rodzicami

wyniki przeprowadzonych

Sample Tests. Wyjaśnij, co

oznaczają poziomy certyfikatów.

/SkalaDlaNauczycieli

09
Zarejestruj uczniów szkoły

na wybrane sesje 

do autoryzowanego

centrum egzaminacyjnego.

/CentraEgzaminacyjne

10
Odbierz Preparation Centre

Number potwierdzający

status Preparation Centre

dla Twojej szkoły.

/StatusPreparationCentre

11
Zapytaj centrum

egzaminacyjne o możliwość

uzyskania logo i/lub

certyfikatu Preparation Centre.

/WyzszyPoziom

12
Zorganizuj w szkole

ceremonię wręczenia

certyfikatów i wyślij do

nas relację z wydarzenia.

/CeremoniaCertyfikatow
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