Акредитирана институција за англиски јазик
за возрасни (CEFR) од Министерството за
образование и наука на Република Македонија

Верифицирана програма и национално признат
сертификат за англиски јазик за возрасни (CEFR)
од Центарот за образование на возрасни на
Република Македонија

УЧЕТЕ АНГЛИСКИ НА ЛЕСЕН НАЧИН
ИМАЈТЕ ГО ЦЕЛИОТ СВЕТ НА ДЛАНКА

А1

На овој степен учесниците се
способни за комуникација
ограничена на најосновните
структури и вокабулар во
едноставни ситуации. Тие можат
за влезат во интеракција на
едноставен начин доколку лицето
со кое разговараат зборува бавно
и јасно и е подготвено да помогне.
Тие можат да се изразат писмено
на едноставен начин во форма на
краток текст, писмо или порака.

А2

На овој степен учесниците можат
да комуницираат и да се справат
со неопходни ситуации во
англиско говорно подрачје.
Нивното разбирање на англискиот
јазик е сеуште ограничено, но
поставени се основите за нивно
понатамошно усовршување.
Нивното писмено изразување е
проширено на повеќе видови на
текст, но сепак нивното
изразување е на елементарно
ниво.
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Б1

На овој степен учесниците можат
да разберат стандарден текст на
англиски јазик на познати теми со
кои се среќаваме на работа,
училиште, во слободно време, итн.
Нивните комуникациски вештини
се значително подобрени и лесно
можат да се снајдат при патување
во земји каде што се говори
англискиот јазик, иако сеуште
имаат потреба од јазични
корекции.

Ц1

На овој степен учесниците можат
да разбираат голем опсег на
текстови различни по содржина и
комплексност, и можат да
препознаат имплицитни значења.
Тие можат да изразат комплексни
идеи спонтано и без многу напор,
и можат да го користат јазикот
флексибилно и ефикасно за разни
цели, како и да произведат
детални текстови на комплексни
теми.

Б2

На овој степен учесниците можат
да разбираат комплексни
текстови на конкретни и
апстрактни теми, вклучувајќи и
технички дискусии во одредена
сфера на специјализација.
Нивната комуникација е спонтана,
а јазичните вештини значително
усовршени. Тие можат да се
изразат на комплексен начин за
повисоки академски и
професионални цели, со мали
корекции.

Ц2

На овој степен учесниците можат
со леснотија да разбираат голем
опсег на комплексни теми на
англиски јазик. Тие можат да
резимираат информации од
различни извори, усни или
пишани, да реконструираат
аргументи, како и да даваат
кохерентни презентации на разни
теми. Тие можат да се изразуваат
спонтано, течно и прецизно, со
стилски нијанси во изразувањето
при опис на најсложени ситуации.
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А1

А2

Verified National Certificate for EFL for Adults
(CEFR) by the Adult Education Center
of the Republic of Macedonia

LEARN ENGLISH WITH EASE GET THE
WHOLE WORLD IN YOUR HANDS

Students at this level have just begun
to study English. Their ability to
communicate is limited to the most
basic structures and vocabulary in
simple situations. They can interact
in a simple way provided the other
person talks slowly and clearly and is
prepared to help. They can write
simple texts, such as letters and
short notes.

Students at this level can
communicate at a basic level and
can deal with situations necessary
to survive in an English-Speaking
environment. Their comprehension
of English is limited, but a foundation
has been laid for further learning.
Their writing skills are extended to
several types of texts, but their
expression is still at elementary level.
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B1

Students at this level can understand
the main points of clear standard
input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure,
etc. Their communication skills are
signiﬁcantly improved and they can
easily deal with most situations likely
to arise while traveling in an area
where the language is spoken,
although they may require certain
corrections of their language output.

C1

Students at this level can understand
a wide range of demanding, longer
texts, and recognize implicit
meaning. They can express ideas
fluently and spontaneously without
much obvious searching for
expressions. They can use language
flexibly and effectively for various
purposes, as well as produce clear,
well-structured, detailed text on
complex subjects, showing
controlled use of organizational
patterns, connectors and cohesive
devices.

B2

Students at this level can understand
the main ideas of complex texts on
both concrete and abstract topics,
including technical discussions in
his/her ﬁeld of specialization. They
can interact with a degree of fluency
and spontaneity that makes regular
interaction with native speakers
quite possible without strain for
either party. They can express
themselves in a complex way for
higher academic and professional
goals, with small corrections of their
language output.

C2

Students at this level can understand
with ease a wider range of complex
topics in English. They can
summarize information from
different spoken and written sources,
reconstructing arguments and
accounts in a coherent presentation.
They can express themselves
spontaneously, very fluently and
precisely, differentiating ﬁner shades
of meaning even in the most complex
situations.
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