Despre Cambridge Assessment
International Education date și cifre
Cambridge International pregătește elevii de vârstă școlară pentru viață, ajutându-i să
își formeze o curiozitate informată și o pasiune durabilă pentru studiu. Facem parte din
Universitatea Cambridge. Cambridge Pathway le oferă elevilor cu vârsta între 5 și 19 ani
o cale sigură către succesul educațional.
• Peste 10 000 de școli în peste 160 de țări din întreaga
lume oferă certificate Cambridge.
• Suntem o divizie a Cambridge Assessment, o
organizație non-profit care face parte din
Universitatea Cambridge, recunoscută la nivel mondial.
• Primele examene internaționale Cambridge au fost
susținute în Trinidad, în 1864, de șase candidați.
• Cambridge Primary este predat în peste 2000 de școli
din peste 120 de țări.
• Cambridge Lower Secondary este predat în peste 3500
de școli din aproape 140 de țări.
• Primim peste 120 000 de înscrieri pe an pentru
Cambridge Lower Secondary Checkpoint, testele
noastre pentru segmentul de vârstă cuprins între
11 și 14 ani.
• 2018 a marcat a 30-a aniversare a primului examen
Cambridge IGCSE™ .
• Cambridge IGCSE este cel mai popular certificat
internațional din lume pentru segmentul de vârstă
cuprins între 14 și 16 ani. Acest examen este organizat în
peste 140 de țări și în peste 4 500 de școli din
întreaga lume.
• În fiecare an se înregistrează peste 700 000 de
înscrieri la examenele Cambridge IGCSE.
• Suntem cel mai mare furnizor de certificate O Level la
nivel mondial. Examenul Cambridge O Level se
organizează în peste 50 de țări.

• Examenele Cambridge International AS & A Level se
organizează în peste 130 de țări, cu peste 530 000
de persoane înscrise anual.
• Peste 200 de instituții din întreaga lume oferă
programe Cambridge Professional Development
Qualification, în cadrul cărora profesorii și directorii
beneficiază de un sistem de studiu profesional, bazat pe
cercetări internaționale și pe practici recomandate.
• Examenele Cambridge sunt corectate de aproximativ
10 000 de examinatori cu un nivel foarte ridicat de
competență.
• Producem aproximativ 8 milioane de subiecte de
examen anual.
• Organizăm aproape 1000 de evenimente de formare
online și cu prezență fizică anual, oferind, pentru mii de
profesori din întreaga lume, aptitudinile și cunoștințele
necesare pentru a-și ajuta elevii să reușească.

Aflați mai multe! Pentru mai multe detalii, accesați www.cambridgeinternational.org/about-us
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