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Що дає участь в Grade Exams Partnership?

Ви отримуєте статус офіційного партнера з підготовки  
до іспитів, а саме – Cambridge English Preparation Centre.

Ми допомагаємо в інтеграції підготовки до іспитів    
у навчальну програму та організації їх складання, надаємо 
методичну та інформаційну підтримку центрам-партнерам. 

Підтвердження високого рівня викладання англійської 
мови у вашому освітньому закладі, що відповідає 
міжнародним стандартам Cambridge Assessment English.

Статус

Підтримка

Результат

Grade Education Centre — найбільший авторизований 

екзаменаційний центр Cambridge Assessment English в Україні 

та Східній Європі, який щорічно підтверджує статус Platinum 

Exam Centre.

13 років200
партнерів на ринку освітніх послуг

7 000
кандидатів щороку

Grade Exams Partnership — унікальна програма    

для державних та приватних шкіл, коледжів та університетів, 

мовних курсів та інших освітніх закладів, які готують студентів 

до міжнародних іспитів з англійської мови Cambridge English 

Qualifications.

Участь в програмі партнерства є безкоштовною, не передбачає внесків. 
Оплата вартості іспитів здійснюється підготовчим центром або кожним 
кандидатом окремо. 



Grade Exams Partnership пропонує 3 рівні участі:

Сертифікат офіційного підготовчого центру — Cambridge English  

Preparation Centre

Сертифікат партнера Grade Education Centre

Проведення іспитів Cambridge English на території центру-партнера   

(від 10 кандидатів)

Методична консультація щодо інтеграції підготовки до іспитів   

у навчальний процес 

Partner's Welcome Pack: 

діагностичні тести рівня англійської мови

офіційні підготовчі матеріали

корисні посилання та рекомендації щодо організації навчання 

матеріали для вчителів

записи вебінарів від Кембриджу

1 безкоштовний установчий вебінар від екзаменаційного департаменту 

Grade Education Centre

Логотип офіційного підготовчого центру — Cambridge English Qualifications

Знижка 5% на участь в Grade Teacher Training Workshops для викладачів 

центру-партнера

1 безкоштовна презентація на рік від екзаменаційного департаменту  

Grade Education Centre для батьків та студентів 

1 безкоштовний методичний вебінар на рік для викладачів центру-партнера 

від спеціалістів Grade Teacher Training 

Фасадна дошка Grade Exams Partnership

Інформаційна підтримка: 

спеціальна email-розсилка корисних матеріалів щодо викладання   

та підготовки до іспитів для партнерів Grade Education Centre 

розміщення логотипу партнера на сайті grade.ua

новина про партнерство на сайті grade.ua та її поширення на сторінці 

Facebook Grade Education Centre

новина про проведення іспитів на території центру-партнера у форматі 

Instagram Stories на сторінці Grade Education Centre

промо-матеріали Cambridge English

новина про проведення іспитів на території центру-партнера   

та її поширення в email-розсилці для підготовчих центрів  

Grade Education Centre

1 інтерв’ю з керівником / викладачем центру-партнера на рік про досвід 

запровадження міжнародних стандартів викладання / оцінювання 

англійської мови у вашому освітньому закладі та його поширення 

медіаканалами Grade Education Centre 

1 прямий ефір на рік на сторінках Grade Education Centre у Facebook  

та Instagram з керівником / викладачем центру-партнера 

Знижка 5% на всі іспити Cambridge Assessment English

Basic 
10–49 кандидатів на рік

Expert 
50–99 кандидатів на рік

Premium 
100+ кандидатів на рік
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