
Aflați cum ajutăm elevii din întreaga lume să devină încrezători, 
responsabili, meditativi, inovatori și implicați.

Imagine: detaliu de la Poarta Mare, St John’s College, Universitatea Cambridge



Imagini
Dreapta sus: circuitele unei plăci de bază Stânga 
jos: vizorul căștii unui astronaut Dreapta sus, în plan 
secund: detaliu al unei medalii

Ne dorim ca fiecare elev să își atingă potențialul și să își 
valorifice la maximum punctele forte și interesele.

Astfel, oferim o gamă variată de materii și îi permitem 
fiecărui elev să își aleagă materiile preferate și materiile la 
care excelează.

Concepem programe – cu ajutorul unor educatori experți din 
școli și universități – pentru a provoca elevii și pentru a le 
stârni interesul față de ceea ce învață. Elevii învață în detaliu 
despre conceptele cheie ale fiecărei materii, pentru a le putea 
înțelege în totalitate.

Programele Cambridge Pathway sunt flexibile, deci profesorii 
pot utiliza exemple relevante pentru contextul și cultura 
locală a elevilor. Elevii studiază în limba engleză, iar evaluarea 
noastră este accesibilă pentru vorbitorii de engleză ca a doua 
limbă sau ca limbă străină.

Cursuri care provoacă 
și inspiră
Ce studiază elevii noștri?

Cambridge Pathway pregătește elevii pentru viață – 
ajutându-i să își formeze o curiozitate informată și o pasiune 
durabilă pentru studiu. Ajută elevii să își formeze aptitudini de 
gândire și studiu – să fie pregătiți pentru cerințele lumii de 
mâine și capabili să contureze o lume mai bună pentru viitor.

Iată de ce succesul la Cambridge deschide porțile celor 
mai bune universități din lume – din Statele Unite, Marea 
Britanie, Australia, Canada și nu numai. Ceea ce este de 
așteptat din partea unei organizații care face parte dintr-o 
universitate prestigioasă, renumită la nivel mondial: 
Universitatea Cambridge.

Pregătiți pentru viitor
Cum beneficiază elevii de 
Cambridge Pathway?



Atunci când ne proiectăm programele, începem prin a 
identifica noțiunile pe care trebuie să le învețe elevii.

Aceștia trebuie să demonstreze înțelegerea noțiunilor și 
cunoștințe fundamentale specifice unei materii, precum și 
gândire critică. Rolul examenelor este de a recunoaște, a 
recompensa și a încuraja studiul.

Prin Cambridge Pathway, elevii parcurg etapele Cambridge 
Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE și 
Cambridge International AS & A Level. Elevii se pot înscrie la 
oricare etapă.

Programa aferentă fiecărei etape are scopuri și obiective care 
își propun să ajute elevii să devină încrezători, responsabili, 
meditativi, inovatori și implicați. Acestea sunt atributele celor 
care învață la Cambridge.

Recunoaștem aptitudinile, cunoștințele și 
capacitatea de înțelegere
Cum funcționează Cambridge Pathway?

Cambridge Pathway Durata 
generală

Interval general 
de vârstă

Cambridge Primary

Elevii își formează abilități și dobândesc noțiuni la 10 materii, inclusiv 
limba engleză, matematică și știință. Testele de progres ajută 
profesorii să verifice evoluția acestora.

Șase  
ani

5–11 ani

Cambridge Lower Secondary

Elevii își formează abilități și dobândesc noțiuni la 10 materii, inclusiv 
limba engleză, matematică și știință. Testele de progres ajută 
profesorii să verifice evoluția acestora.

Trei  
ani

11–14 ani

Cambridge IGCSE

Elevii participă la un program de studiu amplu, alegãnd dintr-o 
gamă largă de peste 70 de materii. În cadrul fiecărei materii, ei 
se pregătesc pentru Cambridge IGCSE, cel mai popular certificat 
internațional din lume pentru segmentul de vârstă cuprins între 14 
și 16 ani.

Doi  
ani

14–16 ani

Cambridge International AS & A Level

Elevii dobândesc înțelegerea și abilitățile de gândire profundă 
necesare la universitate. Ei se pregătesc pentru certificatele 
Cambridge International AS & A Level – care le oferă șansa de a se 
specializa sau de a studia, la alegere, dintre 50 de materii diverse.

Doi  
ani

16–19 ani
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Educație care devine un instrument pentru viață
Cum se pregătesc elevii noștri pentru viitor?

Obținerea cu succes a diplomelor Cambridge asigură, 
deseori, admiterea la cele mai prestigioase universități – din 
SUA, Australia, Canada, Germania și nu numai. Diplomele 
Cambridge sunt acceptate și apreciate de universități din 
întreaga lume, inclusiv MIT, Harvard și Cambridge.

Acestea sunt recunoscute drept diplome care pregătesc 
elevii și le dezvoltă abilitățile necesare pentru a reuși atât 
la universitate, cât și după aceea. Universitățile declară că 
apreciază abilitățile de cercetare independentă și gândire 
critică, precum și cunoștințele specializate aprofundate care 
însoțesc diplomele noastre.

Lucrăm cu aceste universități atunci când ne revizuim 
diplomele – solicitând sfaturi specializate pentru a ne 
asigura că oferim, în continuare, abilitățile pe care le 
solicită universitățile.

O diplomă renumită la nivel mondial 
Cum ajută Cambridge Pathway elevii 
să se pregătească pentru înscrierea 
la universitate?

Cursanții Cambridge dobândesc mai mult decât o înțelegere 
profundă a materiei studiate. A fi elev Cambridge Pathway 
înseamnă a-și dezvolta abilități de gândire de ordin superior, 
în vederea aplicării celor învățate. A rezolva creativ 
problemele. A gândi individual. A face propriile cercetări și a 
le prezenta.

A lucra cu alte persoane la un concept conceput împreună. 
Așadar, ne asigurăm că programele noastre încurajează elevii 
să își formeze atributele unui cursant Cambridge – încrezător, 
responsabil, meditativ, inovator și implicat. Și că îi ajută să 
reușească în lumea de mâine.

„Elevii de la Cambridge sunt foarte bine pregătiți 
pentru programa noastră, iar noi constatăm că 
au multă încredere, dar și că dețin cunoștințe 
specializate aprofundate, precum și capacitatea 
de gândi critic”
Stuart Schmill, decan pentru admiteri, Institutul de Tehnologie 
Massachusetts (MIT)
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