
Cambridge Pathway
De fire trin af Cambridge Pathway fører eleverne fra grundskole via 
ungdomsuddannelse til årene før universitetet. Hvert trin bygger oven på elevens 
udvikling fra trinet før, men kan også tilbydes enkeltvis. Vi giver skoler fleksibilitet, 
så de kan tilrettelægge et pensum, der matcher hver enkelt elevs behov.

Dit barns behov som elev er meget 
vigtig for vores tilgang til uddannelse. 
Vores Cambridge Pathway hjælper med 
at give dit barn en passion for at lære, 
hvilket vil følge dem gennem skole, 
universitet og videre i livet. 
Vores tilgang støtter skoler i at forme 
elever, som er:

• selvbevidste, når de arbejder med 
information og ideer – deres egne og 
andres

• ansvarlige for sig selv, lydhøre og 
respektfulde over for andre

• reflekterende, når de arbejder på at 
udvikle deres evne til at lære

• innovative og rustede til nye og 
fremtidige udfordringer

• engagerede intellektuelt og socialt, 
klar til at gøre en forskel

Cambridge Pathway
En guide til forældre

I slutningen af niveauerne Cambridge Upper Secondary og Cambridge Advanced 
kan dit barn få globalt anerkendte kvalifikationer som f.eks. Cambridge IGCSE eller 
Cambridge International AS & A Level.

Cambridge Assessment International Education forbereder elever på livet og hjælper dem med at udvikle en 
kvalificeret nysgerrighed og en vedvarende passion for at lære. Vi er en del af University of Cambridge. 
Cambridge Pathway giver eleverne en tydelig rute til uddannelsesmæssig succes fra de er 5 til 19 år. Skoler kan 
forme pensum i forhold til, hvordan de ønsker, eleverne skal lære – med en lang række fag og 
undervisningsmetoder. Det hjælper eleverne til at opdage en større verden og udvikle nye evner, og det giver 
dem de færdigheder, de behøver i livet, så de kan præstere i skolen, på universitetet og på arbejdsmarkedet.

*Aldersgrupper er kun vejledende

• Engelsk (1. og 2. sprog)

• Matematik

• Videnskab

• ICT

• Cambridge Global Perspectives 
  (Samfundsfag)

Cambridge Primary
5 til 11 år*

Cambridge Lower Secondary 
 11 til 14 år*

Et stort udvalg af fag på:

• Cambridge IGCSETM (70+ fag)

• Cambridge O Level (40+ fag) 

Cambridge ICE Certificate

Cambridge Upper Secondary
14 til 16 år*

Et stort udvalg af fag på:

• Cambridge International 
   AS & A Level (55+ fag)

• Cambridge Pre-U (20+ fag) 

Cambridge AICE Diploma 

Cambridge IPQ

Cambridge Advanced
16 til 19 år*

Cambridge Professional Development for undervisere og skoleledere

• Engelsk (1. og 2. sprog)

• Matematik

• Videnskab

• ICT

• Cambridge Global Perspectives 
  (Samfundsfag)

En klar vej til uddannelsesmæssig succes fra de er 5 til 19 år

Lær • Opdag • Opnå



Fordele for dit barn
Vi tror på, at uddannelse er mest effektiv, når pensum, 
undervisning, læring og bedømmelse afstemmes nøje.
Cambridge Pathway hjælper elever med at udvikle den dybe 
faglige viden, konceptuelle forståelse og evnerne til højere 
ordens tænkning, som de behøver for at få succes i skolen, 
på universitetet og på arbejdsmarkedet.

Åbner muligheder over hele verden
Cambridge-elever kan være sikre på, at deres kvalifikationer 
vil blive anerkendt og værdsat gennem hele deres uddannelse 
og karriere, i deres eget land såvel som internationalt. 
Hvert år bruger tusinder af elever deres Cambridge-
kvalifikationer til at opnå pladser på førende universiteter 
i hele verden. Mere end 1500 universiteter anerkender vores 
kvalifikationer, herunder mere end 600 universiteter i USA 
(inkl. alle Ivy League-universiteter) og alle britiske universiteter. 
Elever kan nemt finde ud af, hvilke globale universiteter, 
der accepterer Cambridge-kvalifikationer, ved at søge i vores 
online-database på 
www.cambridgeinternational.org/recognition

Flere oplysninger! For yderligere information om Cambridge Pathway 
se www.cambridgeinternational.org eller kontakt jeres skole.

Cambridge Pathway – en guide til forældre, fortsat

Et globalt læringssamfund
Med Cambridge Pathway vil dit barn blive en del af et globalt 
skolefællesskab på mere end 10.000 skoler i mere end 160 
lande. Ved at udvikle et globalt livssyn hos Cambridge-elever 
tilstræber vi at gøre dem klar til succes i den hurtigt skiftende 
moderne verden.
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