FUNDACJA BRITISH COUNCIL
PROGRAM PARTNERSKI DLA SEKTORA EDUKACYJNEGO

W obecnym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracą z fundacją British Council.
Jest to brytyjska organizacja znana i działająca na całym świecie, której
zadaniem jest promowanie edukacji oraz wymiany kulturowej z nastawieniem na
naukę języka angielskiego.
Celem naszego nowego przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów naszej szkoły
do zdawania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, które
stanowić będą rzetelne potwierdzenie znajomości języka na wybranym poziomie.

www.britishcouncil.pl
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EGZAMINY CAMBRIDGE DLA
STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Uczniowie mogą przystępować do takich egzaminów jak:
• Cambridge English: First (FCE)- poziom znajomości języka- B2

• Cambridge English: Advanced (CAE)- poziom znajomości języka -C1
• International English Language Testing System (IELTS)– poziom
znajomości języka od A2 do C2 (w zależności od zdobytych punktów)

www.britishcouncil.pl
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CHARAKTERYSTYKA EGZAMINÓW
First Certificate in English (FCE), to kwalifikacje językowe na poziomie średnio
zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, iż uczeń potrafi posługiwać
się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym
w pracy lub w nauce.

Cambridge English: Advanced (CAE), to kwalifikacje językowe na poziomie
zaawansowanym.

International English Language Testing System (IELTS), najpopularniejszy
test z języka angielskiego na świecie służący do celów edukacyjnych i
emigracyjnych – rocznie zdaje go ponad 2,7 mln osób na całym świecie.
Przeznaczony dla starszej młodzieży i dorosłych.

www.britishcouncil.pl
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DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ
EGZAMINY CAMBRIDGE?
•Egzaminy Cambridge English uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na
całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i
instytucje rządowe. Ta liczba z roku na rok zwiększa się.
•Sama matura z języka obcego nie jest obecnie wystarczająca. Posiadanie
jednego z wyżej wymienionych certyfikatów jest przepustką do studiowania na
najlepszych uczelniach na świecie i znacząco zwiększa szansę na znalezienie
lepszej pracy w Polsce i za granicą (posiadanie certyfikatu sprawia, iż uczniowie
stają się bardziej konkurencji na zagranicznym i rodzimym rynku pracy).
•W kraju egzaminy Cambridge English uznają m.in. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Cywilna.
•Większość uczelni wyższych zwalnia posiadaczy certyfikatów Cambridge
English z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów z języka angielskiego (na
studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

•Udział w popularnym programie wymiany studenckiej Erasmus nie jest możliwy
bez posiadania jednego z wyżej wymienionych certyfikatów.
www.britishcouncil.pl
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZANIA
EGZAMINÓW NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY
Uczniowie:

•

zdają egzamin na terenie naszej szkoły, nie w placówce do tego
przeznaczonej dwa razy w roku,

• otrzymują pomoc dydaktyczną od nauczycieli języka angielskiego z naszej
szkoły,

• uzyskują rabaty na egzaminy:
FCE- 580 zł (cena regularna 610 zł)
CAE- 590 zł (cena regularna 630zł)

IELTS-740 zł
Ceny wynikają z trudności płynących z organizacji egzaminu
międzynarodowego oraz wartości jaką niesie zdany egzamin i nie są
podstawą zarobku dla fundacji British Council czy nauczycieli języka
angielskiego.
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PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW
NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY
•

mają dostęp do zestawów testów egzaminacyjnych z poprzednich lat,

• mają szanse przystępować do próbnych egzaminów, jako praktykę przez
zdawaniem oficjalnego egzaminu,
•

otrzymują :

-wskazówki i metody pomocne w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań
egzaminacyjnych,
-porady poświęcone poszczególnym częściom testu: Listening, Reading i Use of
English oraz Writing,
-możliwość analizy swoich odpowiedzi i uzyskania wskazówek jak poprawić
swoje rezultaty,
-porady jak dalej pracować nad swoim angielskim.
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Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z ofertą
możliwości
zdawania
międzynarodowych
egzaminów Cambridge w naszej szkole.

zespół nauczycieli języka angielskiego
XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi

