Cambridge Primary: ghid pentru părinți
Cambridge Primary reprezintă începutul unui proces educațional motivant pentru copilul dvs.,
în care se pun bazele pașilor care trebuie parcurși în fiecare etapă a studiilor primare. Este
prima parte a programului nostru Cambridge Pathway, care pregătește elevii cu abilitățile și
cunoștințele de care au nevoie pentru viață, ajutându-i să reușească la școală, la universitate
și la locul de muncă.
Dragostea pentru studiu
Programul nostru este construit în jurul celor mai importante
aspecte pentru copilul dvs. în decursul primilor pași ai
educației sale:
O programă amplă pentru o educație echilibrată: se poate
alege între 10 materii, inclusiv limba engleză, matematică și
științe. Există, de asemenea, o mulțime de oportunități de
dezvoltare a creativității, expresivității și stării personale de
bine prin materii precum artă, muzică și educație fizică.
Un fundament robust, cu un progres excelent: fiecare etapă
a programului se bazează pe precedenta sau pe alte sisteme
educaționale, astfel încât copilul dvs. să se simtă încrezător
că este pregătit pentru etapa următoare a educației sale.
Un cursant global într-un context local: Cambridge Primary
le permite elevilor să descopere noi abilități și o lume mai
vastă. Materii precum Cambridge Global Perspectives™
cultivă o perspectivă mai amplă, ajutând copilul să își
înțeleagă atât propria cultură, comunitate și identitate, cât și
pe cele ale altora, din alte părți ale lumii.
O abordare flexibilă: Cambridge Primary se armonizează cu
programele locale și naționale, oferind copilului o educație
internațională care se încadrează în contextul acestuia.

Un program corelat, bazat pe cele mai recente cercetări:
considerăm că educația asigură cele mai bune rezultate
atunci când programa, predarea, învățarea și evaluarea sunt
sincronizate. Astfel, copilul se poate baza pe o experiență de
învățare mai bogată și se poate forma ca persoană care
învață pe tot parcursul vieții.

O cale sigură către succes educaţional între vârstele de 5 și 19 ani

Cambridge Primary

Cambridge Lower Secondary

Cambridge Upper Secondary

Cambridge Advanced

De la 5 ani

De la 11 ani

De la 14 ani

De la 16 ani

Curriculum și evaluare pentru 10
discipline (inclusiv engleză,
matematică și știinţe)

Cambridge IGCSETM (peste 70 de discipline)
Cambridge O Level (peste 40 de discipline)
Cambridge ICE Certificate

Cambridge International
AS & A Level (55+ discipline)
Cambridge AICE Diploma
Cambridge IPQ

Curriculum și evaluare pentru
10 discipline (inclusiv engleză,
matematică și știinţe)

Evaluările de referinţă Cambridge CEM pentru a evalua potenţialul și progresele înregistrate
Cambridge Professional Development pentru profesori și directori de școli

Cambridge Primary: ghid pentru părinți continuare

Cum va beneficia copilul dvs.?
Nevoile copilului dvs. în calitate de cursant sunt esența
modului în care abordăm educația. Această abordarea sprijină
școlile să dezvolte cursanți care sunt:

• încrezători să lucreze cu informații și idei - atât cele
proprii, cât și ale altora
• responsabili pentru ei înșiși, receptivi și respectuoși față
de ceilalți
• meditativi și capabili de a-și dezvolta capacitatea
de învățare
• inovatori și pregătiți pentru noi și viitoare provocări
• implicați intelectual și social, pregătiți să își
aducă contribuția.

Evaluări de încredere. Diplome recunoscute.
Cambridge Primary vă pregătește copilul pentru succes în
etapele ulterioare ale educației sale. Toate materiile formează
o bază solidă pentru certificatele ulterioare Cambridge
Upper Secondary.
Profesorii pot monitoriza dezvoltarea copilului dvs. prin
verificări ale progresului și evaluări pe care le-am integrat în
program. Le oferim o gamă de opțiuni din care pot selecta, în
funcție de filosofia și contextul școlii dvs., pentru a alege cele
mai bune modalități de sprijin pentru copilul dvs.:

• Evaluări computerizate care evaluează și raportează la un
sistem internaţional de referinţă potențialul cursanților și
identifică nevoile de învățare.
• Profesorii pot evalua unele materii la clasă și pot să
discute cu copilul despre „ceea ce a fost bine” și cum se
poate perfecționa în continuare.
• Testele de Cambridge Primary Progression ajută profesorii
să înțeleagă punctele forte ale copilului pe durata anului
școlar, precum și domeniile în care acesta are nevoie de
ajutor. Aceste teste scurte indică unde se situează copilul
în procesul de învățare și nu se rezumă doar la indicarea
răspunsurilor corecte sau greșite.
• Testele Cambridge Checkpoint sunt notate extern de
Cambridge International și pot fi susținute în ultimul an
din Cambridge Primary. Copilul dvs. va primi o diplomă de
absolvire, iar școala dvs. va primi un feedback detaliat
privind performanța sa.

Cambridge International

Cel mai important
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Instituit în 1858
Facem parte din

Universitatea Cambridge

O comunitate de studiu la nivel internațional
Cu ajutorul Cambridge Pathway, copilul dvs. se alătură unei
comunități globale de cursanți din peste 10.000 de școli
situate în peste 160 de țări. Prin dezvoltarea unei perspective
globale pentru cursanții Cambridge, dorim să le oferim cele
necesare pentru a reuși într-o lume modernă aflată în
schimbare rapidă.

Doriți să aflați mai multe? Accesați www.cambridgeinternational.org/primary sau contactați școala dvs.
Ne luăm angajamentul să facem documentele noastre accesibile în conformitate cu Standardul WCAG 2.1. Căutăm întotdeauna să îmbunătățim
accesibilitatea documentelor noastre. Dacă observaţi probleme sau credeți că nu îndeplinim cerințele de accesibilitate, contactați-ne la
info@cambridgeinternational.org cu titlul mesajului: Accesibilitate digitală. Dacă aveți nevoie de acest document într-un format diferit,
contactați-ne oferind numele, adresa de e-mail și observaţiile dvs., iar noi vă vom răspunde în termen de 15 zile lucrătoare.
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