
Cambridge Pathway
Cele patru etape ale Cambridge Pathway cuprind toate ciclurile de învăţământ, 
începând cu ciclul primar, urmat de cel gimnazial și preuniversitar. Fiecare etapă se 
bazează pe evoluţia cursantului faţă de etapa precedentă, dar poate fi oferită și 
separat. Oferim școlilor flexibilitate, astfel încât să poată elabora o programă care 
corespunde nevoilor fiecărui elev.

Nevoile copilului dvs. în calitate de 
cursant sunt esenţa modului în care 
abordăm educaţia.

Cambridge Pathway ne ajută să insuflăm 
copilului dvs. o dragoste de studiu care îl 
va însoţi pe parcursul școlii, universităţii 
și dincolo de acestea.

Abordarea noastră sprijină școlile să 
dezvolte cursanţi care sunt:

• încrezători să lucreze cu informaţii și 
idei – atât cele proprii, cât și ale 
altora

• responsabili pentru ei înșiși, 
receptivi și respectuoși faţă de 
ceilalţi

• meditativi și capabili de a-și 
dezvolta capacitatea de învăţare

• inovatori și pregătiţi pentru noi și 
viitoare provocări

• implicați intelectual și social, 
pregătiţi să își aducă contribuţia.

Cambridge Pathway
Ghid pentru părinți

La sfârșitul etapelor Cambridge Upper Secondary și Cambridge Advanced, 
copilul dvs. poate obţine calificări recunoscute pe plan internaţional, precum 
Cambridge IGCSETM sau Cambridge International AS & A Level.

Cambridge Primary
De la 5 ani

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

Cambridge Lower Secondary 
De la 11 ani

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

Cambridge Upper Secondary
De la 14 ani

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

Cambridge Advanced
De la 16 ani

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

Cambridge Professional Development pentru profesori și directori de școli

Evaluările de referinţă Cambridge CEM pentru a evalua potenţialul și progresele înregistrate 

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

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. Școlile pot adapta programa în funcție de modul în care acestea doresc să studieze 
elevii – cu o gamă variată de materii și modalități flexibile de predare. Aceasta le permite elevilor să 
descopere noi abilități și o lume mai vastă și le oferă aptitudinile de care au nevoie pentru viață, 
pentru a-i ajuta să reușească la școală, la universitate și la locul de muncă.



Beneficii pentru copilul dvs.
Considerăm că educaţia are eficienţă maximă atunci când 
există o corelaţie strânsă între programă, predare, studiu 
și evaluare.

Cambridge Pathway ajută elevii să obţină cunoștinţe 
aprofundate despre materie, înţelegere conceptuală și 
aptitudini de gândire de nivel superior, necesare pentru 
reușita școlară, universitară și profesională.

Accesul la oportunități la nivel internațional
Elevii Cambridge pot fi siguri că vor obţine diplome 
recunoscute și apreciate pe întreaga durată a studiilor și a 
carierei, atât în ţara de origine, cât și la nivel internaţional.

În fiecare an, mii de elevi folosesc diplomele Cambridge 
pentru a fi acceptaţi la universităţi de top din întreaga lume. 
Peste 1500 de universităţi recunosc diplomele noastre, inclusiv 
peste 600 de universităţi din SUA (inclusiv toate universităţile 
din Ivy League) și toate universităţile din Marea Britanie.

Elevii pot afla cu ușurinţă care sunt universităţile din 
întreaga lume care recunosc diplomele Cambridge căutând în 
baza noastră de date online la adresa 
www.cambridgeinternational.org/recognition

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

Aflați mai multe! Pentru mai multe informaţii despre Cambridge Pathway, accesaţi 
www.cambridgeinternational.org sau contactaţi școala dvs.
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Cambridge Pathway – Ghid pentru părinți continuare

Ne luăm angajamentul să facem documentele noastre accesibile în conformitate cu Standardul WCAG 2.1. Căutăm întotdeauna să îmbunătăţim 
accesibilitatea documentelor noastre.  Dacă observaţi probleme sau credeţi că nu îndeplinim cerinţele de accesibilitate, contactaţi-ne la 
info@cambridgeinternational.org cu titlul mesajului: Accesibilitate digitală. Dacă aveţi nevoie de acest document într-un format diferit, 
contactaţi-ne oferind numele, adresa de e-mail și observaţiile dvs., iar noi vă vom răspunde în termen de 15 zile lucrătoare. 

http://www.cambridgeinternational.org/recognition
http://www.cambridgeinternational.org

