Międzynarodowy Certyfikat
z języka angielskiego dla
Twojego dziecka!
Język angielski jest warunkiem swobodnego
funkcjonowania na całym świecie. Jego znajomość
jest potrzebna Twojemu dziecku, aby uzyskać
dostęp do jak najszerszych możliwości we
wszystkich dziedzinach życia: edukacji, pracy oraz
w życiu prywatnym, nie tylko w szkole, ale również
poza nią. Szukasz najlepszego rozwiązania dla
sprawdzenia jego umiejętności?

Przygotuj mnie na sukces!
Wybierz TOEFL Junior ® - międzynarodowy
egzamin z języka angielskiego dla
młodzieży szkolnej.
Już od najmłodszych lat dzieci rozpoczynają naukę języka
angielskiego. Dlatego tak ważne było stworzenie testu
przeznaczonego specjalnie dla nich, umożliwiającego precyzyjną
ocenę umiejętności językowych.
Test TOEFL Junior ® został skonstruowany tak, aby bez obaw
przed porażką młodzi ludzie mogli sprawdzić swoją znajomość
języka w zakresie niezbędnym do swobodnego porozumiewania
się, zarówno w szkole, jak i poza nią.

TOEFL Junior ® jest dedykowany specjalnie dla uczniów w wieku
11-17 lat, uczących się angielskiego jako języka obcego:
• sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania
oraz znajomość gramatyki i słownictwa w kontekście;
• zapewnia obiektywną informację na temat poziomu
zaawansowania i postępów w nauce;
• dostarcza cennych informacji na temat mocnych
i słabszych stron zdającego;
• ocenia rozwój kompetencji językowych w kontekście
przygotowania do dalszej edukacji w języku angielskim.

The TOEFL Junior ® test

w pigułce!

•

Dostępny w formacie papierowym

•

Po 42 pytania w każdej sekcji:
Listening Comprehension
Language Form and Meaning
Reading Comprehension

•

Czas trwania testu:
110 minut

•

Poziomy A2 do B2 wg CEF

•

Oceniany przy użyciu najwyższych
standardów jakości ETS

•

Test wieńczy międzynarodowy
certyfikat

Renomowane licea wysoko nagradzają certyfikaty
językowe w rekrutacji - nawet do 20 punktów!*
*

Dokładne zasady przyznawania punktów są ustalane przez szkoły niezależnie.

Wykorzystaj potencjał swojego dziecka. Rozszerz jego możliwości.

TOEFL Junior ® bada kompetencje językowe,
których uczniowie potrzebują, aby osiągnąć
sukces w szkole i poza nią.
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TOEFL Junior ® wyróżnia się na tle powiększającej się gamy
egzaminów TOEFL®. Tak jak test TOEFL® iBT wyznacza standardy
pomiaru kompetencji językowych w środowisku akademickim, tak
TOEFL Junior ® jest właściwym narzędziem oceny znajomości języka
niezbędnej do funkcjonowania w środowisku szkolnym.
TOEFL Junior ® ocenia znajomość języka angielskiego w trzech
podstawowych obszarach językowych:
1. Listening Comprehension: umiejętność rozumienia ze słuchu
w warunkach życia codziennego i szkolnego;
2. Language Form and Meaning: znajomość gramatyki
i słownictwa w różnych kontekstach;
3. Reading Comprehension: czytanie ze zrozumieniem.

Pokaż swojemu dziecku jak wiele już potrafi
za pomocą Certyfikatu TOEFL Junior ® !

Odpowiedź jest jedna – czytając!
Sposób jest prosty, lecz samodzielne dobranie
najlepszych książek do lektury bywa
problematyczne. Bez odpowiedniej pomocy
Twoje dziecko może wybrać książkę zbyt łatwą
lub zbyt wymagającą, a to może sprawić, że
szybko się zniechęci.

Skala Lexile® ułatwia wybór książki
na danym poziomie znajomości języka.
System Lexile® porównuje umiejętności
językowe i poziom trudności tekstów na tej
samej skali. Skala ta zawarta jest
w Raporcie Wyników testu TOEFL Junior ® , aby
umożliwić znalezienie książek rozwijających
umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Aby znaleźć właściwe książki na odpowiednim
poziomie zaawansowania:
1. Wejdź na www.lexile.com/toefljunior
2. Wpisz wynik Lexile® widoczny na
Raporcie Wyników testu TOEFL Junior ®
3. Przejrzyj bibliotekę Lexile®, aby znaleźć
książki na odpowiednim poziomie
4. Stwórz listę lektur

Aby poznać więcej szczegółów
zadzwoń: 22 890 00 17
napisz do nas: contact-pl@etsglobal.org
lub odwiedź naszą stronę www.etsglobal.org
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