Pas cu pas spre învățarea
limbii engleze
Cambridge English Qualifications sunt examene
complexe, care fac din învățarea limbii engleze un
parcurs atractiv, eficient şi plin de satisfacții.
Abordarea noastră unică încurajează progresul
continuu cu un parcurs bine definit către
îmbunătățirea cunoştințelor de limba engleză.
Fiecare examen este aliniat la Cadrul European
Comun de Referință pentru Limbi (CECRL),
astfel încât elevii îşi pot dezvolta şi consolida
competențele de vorbire, scriere, citire şi ascultare.
Examenele au la bază cercetare riguroasă în
domeniul predării şi învăţării limbii engleze. Sunt
concepute pentru a motiva oameni de toate vârstele
să învețe limba engleză şi să îşi dezvolte abilități
practice pentru viața de zi cu zi.
Certificatele noastre sunt dovada faptului că elevii
sau adulții dețin abilitățile de limba engleză necesare
pentru a avea succes, fie că plănuiesc să trăiască, să
muncească sau să studieze în ţară sau în afara ei.

De ce să alegem
Cambridge English
Qualifications?

Cine suntem
Suntem Cambridge Assessment English.
Facem parte din Universitatea din Cambridge şi
ajutăm milioane de oameni să învețe limba engleză
şi să dovedească tuturor ceea ce ştiu.
Pentru noi, învăţarea limbii engleze înseamnă mai
mult decât examene şi note. Înseamnă a căpăta
încrederea de a comunica şi a accesa oportunități de
dezvoltare pe tot parcursul vieții.

Un parcurs bine definit
Examenele noastre oferă elevilor un mod structurat
de a-şi îmbunătăți cunoştințele de limba engleză şi
oferă obiective clare în procesul de învățare. Elevii
capătă încredere în pregătirea pentru examene, iar
profesorii îi pot îndruma pe tot acest parcurs.

Câteva date despre noi:
• 5,5 milioane de teste susținute în fiecare an

Acceptate la nivel internațional

• Acceptate de peste 20.000 de organizații din
întreaga lume

Cambridge English Qualifications sunt recunoscute
de către mii de organizații din întreaga lume.
Certificatele noastre sunt o marcă a excelenței,
deschid calea către învăţământul superior şi creează
oportunități de studii şi carieră.

• Peste 50.000 de centre de pregătire în 130 de țări
• Evaluări de limba engleză începând cu anul 1913
Oferim Cambridge English Qualifications pentru
şcoli, de engleză generală şi studii superioare şi
pentru mediul de afaceri.

Recunoscute de către Ministerul Educației
Naționale
Certificatele noastre sunt recunoscute de către
Ministerul Educației Naționale din România şi pot fi
folosite pentru echivalarea probelor de competență
lingvistică de la bacalaureat sau pentru admiterea
la clase cu program intensiv sau bilingv de limba
engleză, la nivel gimnazial sau liceal.

Suport pentru profesori
Oferim o gamă largă de resurse pentru profesori,
materiale de pregătire şi resurse gratuite care ajută
şcolile şi profesorii să susțină elevii în procesul de
învățare a limbii engleze.

Pentru mai multe informaţii:

Alături de fiecare elev,
în fiecare
etapă de învăţare

Vizitaţi website-ul nostru în limba română:
www.cambridgeenglish.org/ro/schools
Accesaţi resursele noastre de pregătire:
www.cambridgeenglish.org/learning-english
Pentru alte întrebări, vă rugăm să completaţi
formularul online de mai jos:
www.cambridgeenglish.org/ro/contact
Toate informațiile sunt valabile la momentul publicării în octombrie 2017.
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Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers
Aceste examene concepute pentru copii cu vârste
cuprinse între 6 și 12 ani sunt structurate pe trei
niveluri. Certificatele A1 Movers și A2 Flyers pot fi
folosite pentru echivalarea probei de competență
lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program
intensiv de limba engleză.
Pre A1
Starters

A1
Movers

A2
Flyers

Pre A1

A1

A2

3

3

3

Durata totală a
examenului

43-45
min

60-62
min

72-74
min

Citire şi scriere

20 min

30 min

30 min

Ascultare

20 min

25 min

25 min

Vorbire

3-5 min

5-7 min

7-9 min

Nivelul CECRL
Numărul de probe

Cărţi
recomandate
pentru pregătire

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

B2 First for Schools

C1 Advanced

C2 Proficiency

Acest certificat ajută elevii să îşi dezvolte
competențele de comunicare în limba engleză la
nivel A2 și poate echivala proba de competență
lingvistică la admiterea în clasa a 9-a cu program
bilingv şi intensiv de limba engleză.

Acest examen de nivel intermediar poate echivala
proba de competență lingvistică la admiterea în
clasa a 9-a cu program bilingv şi intensiv, cât și proba
de competență lingvistică din cadrul examenului de
bacalaureat.

Acest examen dovedeşte abilitatea de a comunica
cu încredere într-un mediu vorbitor de limba engleză
și poate fi folosit pentru echivalarea probei de
competență lingvistică din cadrul examenului de
bacalaureat.

Acesta este examenul ideal pentru elevii care se
pregătesc pentru studii superioare sau carieră
și poate fi folosit pentru echivalarea probei de
competență lingvistică din cadrul examenului de
bacalaureat.

Acesta este cel mai înalt nivel de certificare şi
dovada că elevul stăpâneşte limba engleză la un
nivel excepțional. Acest examen poate fi folosit
pentru echivalarea probei de competență lingvistică
din cadrul examenului de bacalaureat.

Formatul examenului
Nivelul CECRL
Modalitatea de susținere
Numărul de probe
Durata totală a examenului

Formatul examenului

A2
CB sau PB (1)
3 (2)
108-110 min

Cambridge English Scale

A2

110-120

Modalitatea de susținere
Numărul de probe
Durata totală a examenului

B1
CB sau PB (1)
3 (2)
136-138 min

Nivelul CECRL
Modalitatea de susținere
Numărul de probe
Durata totală a examenului

Formatul examenului

B2
CB sau PB (1)
4 (3)
209 min

Formatul examenului

C1

Nivelul CECRL
Modalitatea de susținere

CB sau PB (1)
4 (3)

Numărul de probe
Durata totală a examenului

235 min

C2

Nivelul CECRL
Modalitatea de susținere
Numărul de probe
Durata totală a examenului

CB sau PB (1)
4 (3)
236 min

Citire şi scriere

70 min

Citire şi scriere

90 min

Citire şi Utilizarea limbii engleze

75 min

Citire şi Utilizarea limbii engleze

90 min

Citire şi Utilizarea limbii engleze

90 min

Ascultare

30 min

Ascultare

36 min

Scriere

80 min

Scriere

90 min

Scriere

90 min

Ascultare

40 min

Ascultare

40 min

Ascultare

40 min

Vorbire

14 min

Vorbire

15 min

Vorbire

16 min

8-10 min

Vorbire

Cărţi recomandate pentru
pregătire:

Nivelul CECRL

Nivelul CECRL

Formatul examenului

10-12 min

Vorbire

Cărţi recomandate pentru
pregătire:

Cărţi recomandate pentru
pregătire:

Cărţi recomandate pentru
pregătire:

Cărţi recomandate pentru
pregătire:

Nivelul CECRL

Cambridge English Scale

Nivelul CECRL

Cambridge English Scale

Nivelul CECRL

Cambridge English Scale

Nivelul CECRL

Cambridge English Scale

Nivelul CECRL

Cambridge English Scale

A2

120-140

B1

140-160

B2

160-180

C1

180-200

C2

200-230

candidaţii care obţin 'Distinction' (punctaj între 140 și 150)
primesc un certificat B1

candidaţii care obţin 'Distinction' (punctaj între 160 și 170)
primesc un certificat B2

candidaţii care obţin calificativul A (punctaj între 180 și 190)
primesc un certificat C1

candidaţii care obţin calificativul A (punctaj între 200 și 210)
primesc un certificat C2

candidaţii care obţin un punctaj între 100 și 120 primesc un
certificat A1

candidaţii care obţin un punctaj între 120 și 140 primesc un
certificat A2

candidaţii care obţin un punctaj între 140 și 160 primesc un
certificat B1

candidaţii care obţin un punctaj între 160 și 180 primesc un
certificat B2

candidaţii care obţin un punctaj între 180 și 200 primesc un
certificat C1

(1) CB: pe calculator; PB: pe hârtie
(2) punctajul se calculează ca media aritmetică dintre cele 3 probe, iar proba de Citire și Scriere are pondere dublă
(3) punctajul se calculează ca media aritmetică dintre cele 5 probe, Citire și Utilizarea limbii engleze fiind considerate probe separate

