EXAM PREPARATORY TRAINING for TEACHERS
(w skrócie: T PREP)
Co to jest?
Jest to propozycja wdrożenia lektorskiego do prowadzenia kursu przygotowującego do danego egzaminu. Obejmuje
samodzielne zapoznanie się ze wskazanymi materiałami, uzupełnienie kwestionariusza i rozmowę konsultacyjno-weryfikacyjną
ze specjalistą. Wdrożenie kończy się uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Które egzaminy obejmuje wdrożenie?
To zależy od zestawu, który wybierzesz. Masz do wyboru:
Zestaw 1: Young Learners: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers
Zestaw 2: B1 Preliminary oraz B1 Preliminary for Schools
Zastaw 3: B2 First oraz B2 First for Schools
Zestaw 4: C1 Advanced

Etapy wdrożenia:
1.

REGISTRATION

2.

Dokonaj zgłoszenia przez formularz.

Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i
grupowe.

FEE

Na adres mailowy podany w
formularzu zgłoszeniowym wyślemy
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
oraz fakturę, na podstawie której
należy uiścić opłatę.

3.

INTRODUCTORY PACK

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą
drogą mailową i dostarczy Ci wszelkich
materiałów, instrukcji i wskazówek
potrzebnych do zapoznania się ze
specyfiką wybranych egzaminów
Cambridge Assessment English.

Kolejny etap uruchomimy do 7 dni od
zaksięgowania wpłaty.
4.

VERIFICATION QUESTIONNAIRE

5.

VERIFICATION MEETING (1h)

6.

CERTIFICATE

Wśród przekazanych Ci materiałów
otrzymasz link do kwestionariusza
weryfikacyjnego. Wypełnij go do 7 dni
od otrzymania materiałów.

Nasz specjalista przeanalizuje Twój
kwestionariusz i umówi się z Tobą na
rozmowę weryfikacyjną. Odbędzie się
ona online na platformie ZOOM.

Po pozytywnej weryfikacji prześlemy Ci
mailowo certyfikat potwierdzający
wdrożenie w wersji wskazanej w
formularzu zgłoszeniowym.

Brak terminowego wypełnienia
kwestionariusza może uniemożliwić
wdrożenie z uwagi na ograniczoną
dostępność specjalistów.

Podczas rozmowy specjalista dostarczy
Ci dodatkowych szczegółów, będziesz
mieć możliwość zadawania pytań i
otrzymasz potwierdzenie, czy jesteś już
gotowy/a poprowadzić grupę do
egzaminu.

Wersja elektroniczna zawarta jest w
cenie podstawowej, natomiast wersja
papierowa jest dodatkowo płatna.

Cena podstawowa: 290zł brutto/osobę za wybrany zestaw.
Opcjonalnie: 50zł brutto za papierową wersję certyfikatu
Dodatkowe konsultacje na życzenie: 180zł brutto/45min.

www.clancity.pl

SUCCESSFUL EXAM TEACHER CERTIFICATE

Co to jest?
Jest to certyfikat wyróżniający skutecznych lektorów przygotowujących do egzaminów. Potwierdza on, że lektor ma
doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu grup egzaminacyjnych.

Etapy uzyskania certyfikatu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zrealizowanie EXAM PREPARATORY TRAINING z pozytywną weryfikacją specjalisty.
Przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminów wraz z rekomendacją o gotowości przystąpienia do egzaminu
dla poszczególnych kandydatów.
Pozytywna weryfikacja wyników egzaminów rekomendowanych kandydatów.
Zgłoszenie wniosku o certyfikat poprzez formularz online (link będzie dostępny od czerwca 2021).
Weryfikacja wniosku przez Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 277.
Przesłanie certyfikatu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Cena: 70zł brutto– obejmuje zarówno wersje papierową jak i elektroniczną

www.clancity.pl

