Англискиот јазик може да ти помогне да стигнеш насекаде во светот.
Успехот започнува со Британски совет.

КОЈ ТЕСТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ОДГОВАРА НА ТВОИТЕ ПОТРЕБИ?
Провери го дијаграмот и одбери решение што ќе ги оствари твоите желби!

Потребен ми е доказ за познавање на англиски јазик за

натамошно
школување

во странство на
додипломски
или
постдипломски
студии

во државна
администрација/
јавна институција
во Македонија

ДА

ДА

во средно
училиште во
Австралија /
Нов Зеланд

ДА

ДА

на државен
универзитет/
факултет во
Македонија

Aptis или IELTS
General Training
или
Cambridge English
(на соодветното
ниво)

други
потреби

Моето дете има
помеѓу 7 и 12 години
и би сакал/а да го
поттикнам да
учи англиски
и полага ваков
тип на испити

емигрирање
во Канада,
Австралија
или Нов Зеланд

НЕ

НЕ

IELTS Academic
или
Cambridge English
(FCE, CAE, CPE провери со
соодветниот
универзитет)

добивање
на виза за:

работа

НЕ

НЕ

IELTS General
Training

ДА

НЕ

Cambridge English YLE

емигрирање во
Велика Британија
врз основа
на брак
ДА

Јас сум ученик и
сакам да ги зголемам
можностите за
школување и
престој во странство

НЕ

IELTS General
Training или
Cambridge
English PET,
FCE или CAE
(провери го
училиштето)

и добивање
на стипендија
во странство

Cambridge PET или
IELTS General Training

Aptis

ДА

Cambridge KET
или
повисоко ниво на
Cambridge English
или
IELTS General
Тraining

ДА

ДА

Cambridge English for
Schools (KET, PET или FCE)

како таксист

ДА
НЕ
НЕ

IELTS Academic
или
Cambridge English
(FCE, CAE, CPE провери со
соодветниот
донатор на
стипендија)

на Академија за
судии и јавни
обвинители

ДА

IELTS General Training

во странство

@mkBritish

e-mail: exams@ britishcouncil.org.mk

BritishCouncilMacedonia

www.britishcouncil.mk

ДА

Cambridge English PET
или IELTS General Training

IELTS (International English Language Testing Service) e најпопуларен тест за познавање на англискиот јазик (Б1 – Ц2).
Полагај IELTS General Training доколку сакаш да емигрираш во земја од англиско говорно подрачје, да работиш или да посетуваш обука на англиски.
Полагај IELTS Academic доколку сакаш да запишеш додипломски или постдипломски студии во странство.
Cambridge English се испити по англиски јазик на Универзитетот во Кембриџ на повеќе нивоа и за различни потреби:
YLE (Young Learners English)е тест за деца од 7 до 12 години на 3 нивоа.
KET (Cambridge English Key) е најниското ниво на општиот испит по англиски јазик (А2).
PET (Cambridge English Preliminary) е испит за средно познавање на англиски јазик (Б1).
FCE (Cambridge English First) е испит за средно напредно познавање на англиски јазик (Б2).
CAE (Cambridge English Advanced) е испит за напредно познавање на англиски јазик (Ц1).
CPE (Cambridge English Proficiency) е испит за највисоко познавање на англиски јазик (Ц2).
BEC (Cambridge English Business) е испит за познавање на деловен англиски (Б2).
Aptis е тест на Британски совет наменет за самостојно спроведување од организации и институции при определување на нивото на познавање на англискиот јазик (А1-Ц).

