Cambridge programmer og kurser
En guide til forældre
Cambridge International Examinations (internationale eksamener) forbereder skoleelever til livet,
hjælper dem med at udvikle en velinformeret nysgerrighed og en vedvarende lidenskab for at lære
og vide mere. Vi er en del af Cambridge Assessment, en afdeling af Cambridge Universitetet.
Vore internationale kvalifikationer er anerkendt af de bedste universiteter og arbejdsgivere i hele
verden og giver således eleverne en bred vifte af muligheder i deres uddannelse og karriere. Vi er en
ikke-kommerciel organisation, der anvender vores ressourcer til at levere uddannelsesprogrammer
af høj kvalitet med det formål at åbne op for elevernes potentiale.
Dit barns behov som elev står i centrum
for vores undervisningsmetode. Vore
programmer og kurser sigter efter at
formidle dit barn en glæde ved at lære –
en glæde, som det vil beholde i hele sin
skoletid, på universitet og endda videre
frem. Vor metode understøtter skoler
i at udvikle elever, der:
• er trygge ved at arbejde med
informationer og ideer – deres egne
og andres
• tør tage ansvar for sig selv og
forholder sig åbent og respektfuldt
over for andre
• er i stand til at reflektere og
udvikle deres evne til indlæring
• er innovative og rustet til at tage
imod nye og fremtidige udfordringer
• engagerer sig intellektuelt og
socialt, klar til at gøre en forskel.

International uddannelse fra 5 til 19 år
Cambridge programmer og kurser tager eleverne med på en rejse lige fra
grundskolen op til gymnasieniveau, hvor der opbygges viden og færdigheder
på hvert trin.
Cambridge Primary
5 til 11 år*

Cambridge Secondary 1
11 til 14 år*

Cambridge Secondary 2
14 til 16 år*

Cambridge Primary

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge
Primary Checkpoint

Cambridge Secondary 1
Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge ICT Starters

Cambridge ICT Starters

Cambridge ICE

Cambridge Advanced
16 til 19 år*

Cambridge International
AS & A Level
Cambridge Pre-U
Cambridge AICE

*Aldersangivelserne er vejledende

Nogle af skolerne har valgt at tilbyde Cambridge programmer og kurser på alle
uddannelsesniveauer, mens andre nøjes med et eller to niveauer. Vi giver skolerne
mulighed for at være fleksible, således at de kan opstille et individuelt pensum
svarende til den enkelte elevs behov. Med et bestået Cambridge Secondary 2
og Cambridge Advanced kursus kan dit barn deltage i internationalt anerkendte
kurser, som Cambridge IGCSE® eller Cambridge International AS & A Level.

Cambridge programmer og kurser – en guide til forældre fortsat

På SKALs bruger vi IGCSE som en adgang til A-level, IB (International studentereksamen)
og/eller forberedelse til en dansk studentereksamen med en international profil.
Sven Primdal, forstander, SKALs Efterskole

Åbner døre verden over
Cambridge programmer og kurser
sætter den globale standard
for international uddannelse.
De er udviklet af fageksperter,
rodfæstet i akademisk stringens
og genspejler det nyeste inden
for uddannelsesforskning. De
giver elever et solidt grundlag for
at komme fra et trin til det næste.
Vore internationale kurser, deriblandt
Cambridge IGCSE, Cambridge O Level
og Cambridge International AS &
A Level, er anerkendte af verdens
bedste universiteter og arbejdsgivere,
hvilket giver eleverne en bred vifte
af muligheder inden for uddannelse
og karriere.
Hvert år opnår tusinder af studerende
de Cambridge kvalifikationer, der
skaffer dem adgang til verdens førende
universiteter, deriblandt i UK, USA,
Australien, Canada og New Zealand.
Alle universiteter i Storbritannien og
mere end 500 universiteter i USA
anerkender Cambridge International
A Level kurser, bl.a. Harvard, MIT,
Stanford og Yale.
Ved søgning i vores online database
www.cie.org.uk/recognition kan
de studerende hurtigt finde ud af,
hvilke universiteter der verden over
anerkender Cambridge kurser.

Et globalt læringsfællesskab
Med Cambridge programmer og
kurser bliver dit barn en del af et
fællesskab, der omfatter elever fra
mere end 10000 skoler i over 160
lande. Vore programmer og kurser
sigter mod elever over hele verden,
men vi sikrer os, at der også er
rigelig plads til lokalt stof. Afstand
skaber ikke nogen forhindringer
mellem Cambridge-elever verden
over. Vore internetfællesskaber
knytter skoler og elever sammen i
diskussioner omkring deres projekter
og aktiviteter. Idet vi udvikler et

globalt verdenssyn for Cambridge
eleverne, giver vi dem mulighed for
at få succes i en hurtigt skiftende
moderne verden. Vi sørger også
for omfattende understøttelse til
lærerne, så de kan give dit barn den
bedst mulige undervisning. Ud over
kurser og undervisning i klasselokaler
tilbyder vi muligheden for at netværke
med Cambridge lærere verden over
og udveksle ideer i vore internetfora.
Vores globale læringsfællesskab er
med til at udvikle best practice og
højne standarden for internationale
uddannelser verden over.

Få mere at vide! Få mere at vide om Cambridge programmer og kurser
på www.cie.org.uk eller kontakt din skole.
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