• Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesine destek olacak haberler
ve etkinlikler için ücretsiz aile haber bültenimize abone
olabilirsiniz.
www.cambridgeenglish.org/tr/parents
• Çocuğunuz için Cambridge English: Young Learners testine
başvurabilirsiniz.
• Pek çok örnek içeren resmi Cambridge English sınav hazırlık
materyallerini aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/younglearnersenglish

Bize Ulaşın

Cambridge English Language Assessment
Türkiye İrtibat Bürosu Harbiye, İstanbul
T +90 212 250 1004
E-posta : infoturkey@cambridgeenglish.org

Yetkili Sınav Merkezleri
3H Eğitim Danışmanlık, Pasaport, İzmir
Tel: +90 232 425 0030 | E-posta: emel.celikbas@gmail.com

Artı Yabancı Dil Kursları, Antalya
Tel: +90 242 243 2125 | E-posta: info@artidilkursu.com

Dünya çapında

British Side, Beşiktaş, İstanbul
Tel: +90 212 327 2701 | E-posta: exams@britishside.com

Cambridge English
sınavlarına güveniyor
Çocuğunuz Young Learners sınavına
nasıl katılabilir?
Çocuğunuzun İngilizce öğretmeniyle konuşun.
Binlerce okul, öğrencilerini bu yüksek kaliteli sınavlara
hazırlıyor. Bu nedenle çocuğunuz
Cambridge English: Young Learners sınavına kendi
okulunda da katılabilir.

Yetkili sınav merkezinizle iletişime geçin.
Sınav tarihleri, ücretler, sınava hazırlık aşaması ve
başvuru detaylarını yerel Cambridge sınav
merkezlerinden öğrenebilirsiniz. Size en yakın sınav
merkezini aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/centres

Aileler için kısa kılavuz

Address Education Center, Çankaya, İzmir
Tel: +90 232 483 9393 | E-posta: info@addressenglish.com

• Aşağıdaki web sitesinde çocuğunuz için eğlenceli, interaktif
oyunlar ve kendiniz için sosyal iletişim fırsatları bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/games

‘den fazla
kuruluş
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Çocuğunuzun İngilizce eğitimini
nasıl destekleyebilirsiniz?

British Council, Esentepe, İstanbul
Tel: +90 212 355 5657 | E-posta: esol@britishcouncil.org.tr

Evrim Dil Kursu, Yenişehir, Mersin
Tel: +90 324 329 1662 | E-posta: evrimdilkursu@yahoo.com
SI-UK Education Council, Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 249 2878 | E-posta: cesol@studyin-uk.com
Türk – İngiliz Kültür Derneği, Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 419 1844 | E-posta: exams@tba.org.tr

www.cambridgeenglish.org/tr
facebook.com/CambridgeEnglishTurkey
facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV
Cambridge English Language Assesment, Cambridge Üniversitesi'nin bir
bölümüdür. Eğitimciler ve İngilizce öğrenenler için en değerli kalifikasyon
testlerini üretir ve geliştirir.
Her yıl 130’dan fazla ülkede 5 milyondan fazla aday Cambridge English
sınavlarına katılır. Dünya çapında 20.000’den fazla üniversite, işveren,
bakanlık ve diğer organizasyonlar adayların İngilizce dilindeki
yeterliliklerinin kanıtı olarak sertifikalarımızı kabul etmektedir.
Cambridge English Language Assessment kar amacı gütmeyen bir
kuruluştur.
Eylül 2015 tarihinde basılmıştır ve içerikteki tüm detaylar doğrudur.

Çocuğunuz İngilizce’ye iyi bir başlangıç yapsın

Çocuğunuzu İngilizce öğrenmeye
motive edin.
Cambridge English: Young Learners özellikle ilk ve ortaokul
düzeyindeki çocuklar için tasarlanmış olup motive etmeyi
amaçlayan, etkinliğe dayalı sınavlardan oluşur.
Dünya üzerinde binlerce aile, bu sınavları, çocuklarının
İngilizce eğitiminde bir hedef olarak belirler. Cambridge
English sınavları ile çocuğunuzun dil öğrenme gelişimini
uluslararası standartlara göre gözlemleme fırsatı bulursunuz.
Cambridge English: Young Learners bilgisayar tabanlı
Cambridge English: Young Learners, testleri, bilgisayar destekli
(computer-based), kağıt üzerinde (paper-based) ve tablet uyumlu
olarak çözebilme seçeneklerini sunar. Bilgisayar destekli sınavlarla
ilgili daha fazla bilgi almak için yerel Cambridge merkezleri ile
görüşünüz.

Günlük Konuşma Dili
Günlük hayatı öğrenmeyi sağlar.
YLE sınavları da günlük hayatın içinde var olan
ve çocuğunuzun ilgisini çekebilecek konuları
içerir.
Bu sınavlar, çocuğunuzun İngilizce
iletişim kurma becerisini geliştirmek üzere
tasarlanmış sınavlardır.

Sınavların düzeyi nedir?
Starters, Movers ve Flyers
olmak üzere 3 sınav vardır. Bu
sınavlar, çocuğunuza İngilizce
öğrenme süreci için net bir
yol haritası çizer.
YLE sınavları diğer Cambridge
English for Schools sınavları
için bir temel hazırlar ve
çocuğunuzun dil öğrenme
sürecindeki güvenini artırarak
adım adım ilerlemesine fırsat
verir.
Bu sınavlar, dil becerilerinin
tanımlanmasında
kullanılan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi'ne (CEFR) uygun
olarak hazırlanmıştır.

"Cambridge English: Young Learners
sınavlarından iki tanesine katıldım.
Bana çok katkısı oldu. İngilizcem gün
geçtikçe gelişti. Cambridge English'i
seviyorum!"
Huang Yaozu
2010 Çin YLE konuşma yarışması şampiyonu,
Movers, Dongguan Nancheng Mingshiyuan Eğitim Okulu,
Çin

Sınav içeriği nedir?
Sınavlar okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört
dil becerisini değerlendirir ve çocuğunuzu başarılı olmaya teşvik
edecek eğlenceli etkinlikler içerir.

Herkes için bir
Cambridge English sertifikası

Bu sınavlar, farklı ulus ve dillerden gelen öğrencilere adil olacak
şekilde tasarlanmış olup özel bir araştırma programıyla
desteklenmektedir.

Sınava giren her öğrenci Cambridge
English sertiﬁkası alır ve bu
sertiﬁka başarıyı ödüllendirmenin
en güzel yoludur.

Sınavlara başvuru süreci kolaydır ve talep üzerine okullara hizmet
verilir.

Cambridge English
Seviye Tespit Sınavı
Çocuğunuzun seviyesine uygun sınıfta yer alması için Cambridge
English Seviye Tespit Sınavı hızlı ve uygun bir çözümdür ve
çocuğunuzun dil öğrenme yolculuğu için en iyi fırsatı sunar.

www.cambridgeenglish.org/tr/younglearnersenglish

"Sınavlar gerçekten motive edici. Oğluma
küçük yaşta başarı duygusu kazandırdı.
Bu da İngilizce öğrenmeyi sevmesini ve
İngilizce konuşurken kendine güvenmesini
sağladı."
Liao Jianhong
Huang Yaozu'nun annesi

