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Program partnerski dla instytucji – 11. edycja

BENEFITY DLA UCZESTNIKÓW 11. EDYCJI PROGRAMU
BRITISH COUNCIL ADDVANTAGE
Co od nas dostaniecie w najbliższym roku szkolnym?

• prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English po cenie rabatowej nawet przy rejestracji jednej
osoby na sesję
• dwa zestawy „Cambridge English Past Paper Pack”, ufundowane przez British Council oraz Cambridge University Press,
na poziomach wybranych przez uczestnika Programu
• certyfikat wydany przez British Council, potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów
na egzaminy Cambridge English
• logotyp Cambridge Assessment English Preparation Centre w wersji elektronicznej
• prawo do używania logotypu Addvantage w materiałach promocyjnych instytucji
i na jej stronie internetowej, a także oznaczenia uczestnictwa w programie mogące
być wyeksponowane w siedzibie instytucji (plakaty, naklejki)

• dla kandydatów zarejestrowanych przez Was na Cambridge B2 First, First for
Schools, Cambridge C1 Advanced i IELTS – dostęp do platformy edukacyjnej on-line
zawierających zestaw materiałów powtórkowych do egzaminów

• „Egzaminy z języka angielskiego. Przewodnik dla Rodziców” w wersji elektronicznej

• bezpłatny dostęp do trzech modułów szkoleń w ramach platformy internetowej British Council Teaching English:
 Getting started
 Understanding Child Protection
 Understanding Special Educational Needs (SEN)
• 15% zniżki na pozostałe szkolenia w ramach platformy internetowej British Council Teaching English

• gwarancję trzech miejsc na każdym seminarium metodycznym i webinarium dla nauczycieli organizowanym przez
British Council
• 20% zniżki na publikacje Cambridge University Press.

O naszych Partnerach

Cambridge English – Gwarancja sukcesu w nauce języka angielskiego
Cambridge English to wyjątkowy i kompleksowy system nauczania i oceny języka angielskiego, który łączy doświadczenie
i wiedzę ekspertów z Cambridge Assessment English oraz Cambridge University Press.
Cambridge Assessment English tworzy wiodące na świecie certyfikaty dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego
języka. Nasze egzaminy powstają w oparciu o profesjonalne badania naukowe i systemy dbania o jakość.
Działamy w ponad 130 krajach, gdzie egzaminujemy przeszło 5 milionów kandydatów rocznie. Ponad 20 000 instytucji na całym
świecie uznaje certyfikaty Cambridge English.
Wydawnictwo Cambridge University Press jest znane z najwyższej klasy materiałów do nauki języka angielskiego, publikacji
metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych oraz materiałów przygotowujących do wszystkich typów
egzaminów Cambridge English. Cambridge University Press rozpoczęło swoją działalność w 1534 roku na mocy edyktu Letters
Patent króla Henryka VIII i jest najstarszym wydawnictwem na świecie.

Jedyne oficjalne materiały egzaminacyjne
Dzięki współpracy specjalistów z Cambridge University Press oraz Cambridge Assessment English oferujemy nowoczesne
i niezawodne publikacje oznaczone logo Cambridge English, które pomagają w osiągnięciu najlepszych wyników
na egzaminach. Cambridge University Press jest jedynym wydawnictwem, które ma prawo do publikowania autentycznych testów
egzaminacyjnych przygotowanych przez Cambridge Assessment English.
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