
Kodėl verta stengtis dėl 
tarptautinio anglų 
kalbos egzamino 
pažymėjimo? 



Seminaro tikslai: 

 pristatyti Kembridžo egzaminų centrą 

(Cambridge ESOL), jo darbą ir partnerius; 

 apžvelgti Cambridge ESOL siūlomus anglų 

kalbos egzaminus; 

 aptarti Cambridge ESOL egzaminų teikiamus 

privalumus. 

 



Kodėl svarbu laikyti tarptautinius 

anglų kalbos egzaminus? 

 Anglų kalba bendrauja 1,5 milijardo žmonių visame 

pasaulyje. 

 Pažymėjimas – tai Jūsų anglų kalbos žinių lygio 

įrodymas, kuris suteikia Jums galimybes: 

 gyventi ir keliauti kitose šalyse, 

 studijuoti anglų kalba užsienio universitetuose, 

 siekti geriau apmokamo darbo ir karjeros užsienio kapitalo 

įmonėse. 

 Cambridge ESOL egzaminai turi tarptautinį pripažinimą 

švietimo ir verslo srytyse. 



Ko tikisi laikantys egzaminus? 

 Aukštos kokybės, patikimo ir sąžiningo testavimo. 

 Plačiai pripažinto ir vertinamo pažymėjimo. 

 Visų 4 kalbinių gebėjimų patikrinimo.  

 Praktinių pasiekimų, kad egzamino turinys būtų 

naudingas realiame gyvenime.  

 Pagalbos ruošiantis egzaminui. 



Tarptautinis pripažinimas 

• Virš 12,500 organizacijų visame pasaulyje pripažįsta 

Cambridge English egzaminus. Tai universitetai, verslo 

ir vyriausybinės organizacijos.  

• Nuo 2012 metų stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų bus 

įskaitomi ir Cambridge ESOL egzaminai, išlaikyti ne 

žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos 

kalbų metmenis. Daugiau informacijos rasite adresu: 

 

http://www.mokslas.lt/files/uploaded/tarptautiniu_egzaminu_isk

aitymas.pdf 



Kalbų vertinimo ekspertai 

 Kembridžo universiteto padalinys. 

 Cambridge Assessment Group dalis – 150 

metų patirtis. 

 Ne pelno siekianti organizacija. 

 Virš 300 specialistų kolektyvas. 

 Virš 30 tyrėjų (mokslo daktarų).  



Pasaulio lyderiai pagal kalbų 

egzaminų įvairovę 
 Virš 2,5 milijonų kandidatų kasmet 130 šalių.  

 Visų lygių egzaminai (nuo A1 iki C2). 

 Įvairių sričių egzaminai (verslo, teisinės, 

finansinės, mokslinės anglų kalbos), egzaminai 

vaikams. 

 IELTS  

 Egzaminai mokytojams (TKT, CELTA, DELTA). 



Bendrinės anglų kalbos egzaminai 

Pasiekimų lygiai 



 Specialios paskirties egzaminai 

IELTS (International English Language Testing System) 

 Planuojantiems studijuoti arba dirbti užsienyje.  

Verslo anglų kalbos egzaminai 

 BEC Preliminary (B1), Vantage (B2), Higher (C1) 

 BULATS (Business Language Testing Service) 

ILEC (International Legal English Certificate) – teisinės 

anglų kalbos egzaminas. 

ICFE (International Certificate in Financial English) – 

finansinės anglų kalbos egzaminas. 

YLE (Young Learners’ English Tests) Starters, Movers, 

Flyers – anglų kalbos egzaminai vaikams. 



Kokybė ir sąžiningumas 

 Griežti saugumas, kokybės kontrolė ir 

vertinimo procedūros. 

 Virš 2000 egzaminų centrų visame pasaulyje.  

 Virš 20 tūkstančių apmokytų egzaminuotojų.  

 ISO 9001: 2000 valdymo kokybės sertifikatas.  



Tarptautinis bendradarbiavimas 

 IELTS  

 ALTE  

 Europos Taryba 

 Europos Komisija 

 Švietimo ministerijos visame pasaulyje  



Pagalba besimokantiems 
http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/ 



Reikia daugiau informacijos? 

Apsilankykite Cambridge ESOL interneto svetainėje: 

www.CambridgeESOL.org 


