Soarta examenelor de engleza. Cambridge, detronat de testele IELTS si TOEFL
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Numarul romanilor care opteaza pentru certificatele de limba engleza Cambridge este in scadere, dupa ce
universitatile din strainatate, dar si angajatorii vor certificate de limba engleza nu mai vechi de doi ani.
Diplomele IELTS (International English Language Testing System) si TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) sunt cautate din ce in ce mai mult de universitatile straine, in special de cele din Marea Britanie, in
detrimentul clasicelor Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).
Motivul, sustin specialistii, este tocmai faptul ca, in timp ce un certificat Cambridge este valabil toata viata,
primele doua sunt valabile doi ani si sunt deci mai relevante pentru nivelul real de cunostinte de engleza al
tinerilor.
Totusi, testele Cambridge raman cele mai populare in Romania, spun reprezentantii British Council de la
Bucuresti, principalul furnizor de certificate de limba engleza recunoscute international.

In total, in jur de 19.000 de teste generale si academice de limba engleza, Cambridge ESOL si IELTS, se dau
anual la British Council, la care se mai adauga certificatele de limba nisate pe specializari, cum ar fi business si
legislativ, ajungandu-se la un total de 26.000 de examene. Majoritatea celor care le sustin sunt tineri care vor sa
plece la studii in strainatate, elevi si studenti cu varste cuprinse intre 19-23 de ani, mai spun expertii British
Council Romania.
Managerul examinarilor organizate de British Council pentru Romania, Zoltan Popescu, a explicat pentru
,,Weekend Adevarul" ca aceasta schimbare in optiunile tinerilor anglofoni se vede si in statisticile lor oficiale,
cel putin pe zona de certificate IELTS, pe care le coordoneaza, existand un trend crescator din luna aprilie 2013.
,,In procente, la IELTS avem o crestere de 2-3% fata de anul trecut, in timp ce la Cambridge ESOL avem o
scadere de aproximativ 10-15%", spune Zoltan Popescu. Cat despre diplomele TOEFL, folosite in special
pentru America, reprezentantii Fulbright, care gestioneaza aceste examinari, au spus ca nu pot oferi cifre precise
legate de o evolutie asemanatoare.
,,Practic, testele IELTS urmeaza un trend crescator, dar nu este o crestere semnificativa, ci una graduala,
constanta, nu putem spune ca este un boom acum al candidatilor care vor sa intre la o facultate in strainatate si
care opteaza sa dea testele IELTS. Insa, spre deosebire de IELTS, volumul candidatilor care aleg examenele
Cambridge este intr-o scadere semnificativa. Interesant este ca scaderea din Cambridge (in principal Cambridge
Enghish Advanced - CAE) nu se regaseste in IELTS. Sursa scaderii nu este doar IELTS, mai contribuie si
TOEFL-ul. In principal, acele 10-15% se directioneaza catre IELTS, TOEFL si, in plus, se inregistreaza un
minus general din cauza nivelului scazut de cunostinte al absolventilor de liceu", a explicat Popescu.
UNIVERSITATILE STRAINE, MAI PRETENTIOASE
De unde cresterea interesului pentru ,,rivalii" Cambridgeu Unul dintre motive este faptul ca, in ultimul timp,
universitatile britanice cer mai degraba diplome de IELTS si TOEFL, in loc de Cambridge, spune reprezentantul
British Council. Spre exemplu, la London School of Economics (LSE), candidatii straini care dau admiterea la
master trebuie sa prezinte o diploma IELTS sau TOEFL, Cambridge ESOL nefiind trecut pe lista de cerinte.
Alte universitati pur si simplu impun o limita de vechime pentru diplomele CAE sau CPE (Cambridge English:
Proficiency), adica sa nu fie obtinute cu mai mult de doi-trei ani inainte ca tanarul sa-si depuna candidatura la
facultate.
,,Chiar daca, spre exemplu, diploma Cambridge este valabila pe viata, universitatile straine pot stabili singure
care e valabilitatea pe care o dau unui atestat, adica sa ceara o valabilitate de 1-2 ani. Mai mult, unele
universitati au inceput sa dea propriile teste, organizate de departamentele lor de limba engleza, care seamana
oricum foarte mult cu Cambridge sau IELTS", a explicat si Bogdan Kochesch, manager EDMUNDO la
Educativa Group, care organizeaza Targul RIUF si ofera consiliere gratuita tinerilor care vor sa plece la studii
peste hotare. Acesta a mai spus ca si angajatorii straini solicita certificate de limba straina cat mai recente, fiind
constienti de faptul ca, daca nu sunt exersate, aceste abilitati se pierd in timp.
Preferinta facultatilor straine pentru IELTS in loc de Cambridge ar putea totusi sa tina si de modul in care sunt
notate examenele, sustine profesorul britanic Simon Parker, stabilit la Bucuresti, care pregateste elevi romani de
peste 10 ani pentru admiterea la universitatile britanice: IELTS sunt teste unde candidatii primesc note (de la 1
la 10) in timp ce la Cambridge se dau calificative (A, B, C).
,,Mi-a spus cineva de la Universitatea London Queen Mary ca IELTS este unul dintre putinele examene care
acorda note pentru fiecare dintre cele patru aptitudini testate: citire, scriere, ascultare si vorbire. Astfel, fiecare
facultate poate sa le ceara candidatilor sa obtina o anumita nota, pentru departajare. Spre exemplu, o facultate de
teatru ar fi mai interesata de nota de la vorbire decat cea de la scriere", a explicat Parker.

MAI PUTINI ELEVI PERFORMANTI LA ENGLEZA
Zoltan Popescu de la British Council a mai mentionat si un alt motiv pentru scaderea numarului tinerilor care
vor sa dea testul Cambridge ESOL, fata de acum cinci-sase ani. ,,Procentul celor care iau Bacalaureatul cu note
acceptabile scade de la un an la altul si atunci, nivelul educatiei in Romania fiind in scadere, ne asteptam ca si
numarul candidatilor care opteaza sa mearga la universitati in strainatate prin intermediul acestor examene sa fie
in scadere. Este asadar si o descrestere naturala, nu neaparat o urmare a faptului ca universitatile au decis sa
aleaga IELTS in loc de Cambridge", a mai spus Popescu.
Profesorii de engleza sustin ca a crescut numarul de elevi care sunt interesati mai degraba de testele americane
TOEFL. ,,Foarte multi copii dau aceste examene pentru a-si echivala Bac-ul. Intr-adevar, m-au intrebat in
ultima vreme despre TOEFL, dar ei se orientau spre ce au de gand sa urmeze in continuare afara si ce li se cere,
in niciun caz nu se gandeau la o valabilitate a diplomei. Totusi, cei mai multi inca dau Cambridge, in principal
examenul CAE", a explicat profesoara de engleza Corina Milicin, de la Colegiul National ,,Tudor Vianu" din
Capitala. Ea ii sfatuieste pe elevi, in special pe cei care iau in calcul sa incerce sa dea admiterea la universitati
din strainatate, sa dea examenul de limba straina in clasa a XI-a sau a XII-a.
Costurile pentru sustinerea testelor de limba engleza si obtinerea certificatelor variaza intre 600 si 750 de lei, in
functie de tipul examenului Cambridge, IELTS sau TOEFL, si pot fi sustinute in mai multe orase din tara.
Diferentele dintre IELTS, Cambridge si TOEFL
Principala diferenta dintre TOEFL, IELTS si Cambridge este valabilitatea diplomei, la primele doua termenul
de valabilitate este de doar doi ani, in timp ce diploma Cambridge ESOL este pe viata. Toate sunt teste folosite
pentru a evalua capacitatea de comunicare in engleza, pentru toate cele patru abilitati lingvistice: ascultare,
citire, scriere si vorbire, destinate in special celor care intentioneaza sa studieze sau sa lucreze in lumea anglosaxona, teste introduse la noi dupa 1995.
De altfel, aceste certificate sunt recunoscute de Ministerul Educatiei si pot fi folosite la echivalarea probei de
competente lingvistice de la Bacalaureat.
In ceea ce priveste certificatele IELTS, peste 8.000 de institutii educationale, agentii guvernamentale si
organizatii profesionale din 135 de tari din intreaga lume (inclusiv Statele Unite) recunosc punctajele lor. In
Romania, testul costa 750 de lei si se organizeaza de catre British Council in Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi.
IELTS stabileste nivelul de cunostinte pe o scara cuprinsa intre 1 si 9, nu exista ,,admis" sau ,,respins", iar
diploma este valabila pentru doi ani. Persoanele care se inscriu la IELTS beneficiaza si de un curs online gratuit
de 30 de ore, potrivit British Council.
DOUA TIPURI DE EXAMENE IELTS
IELTS este disponibil in doua formate: Academic si General Training. Formatul Academic evalueaza
capacitatea candidatului de a studia sau de a urma programe de instruire in limba engleza la nivel universitar si
postuniversitar. Ca atare, admiterea la cursuri universitare si postuniversitare se bazeaza pe rezultatele obtinute
la aceste examene.
Modulul de format General pune accentul pe abilitati generale de comunicare intr-un context social si
educational mai larg. Deci este potrivit pentru candidatii care pleaca in tari in care se vorbeste engleza pentru asi incheia educatia gimnaziala, pentru a munci sau a urma programe de instruire care nu sunt la nivel de
diploma, dar si pentru candidatii care emigreaza in Australia, Canada sau Noua Zeelanda.

SCHIMBARI LA CAMBRIDGE DIN 2015
Examenele Cambridge ESOL se adreseaza unor niveluri diferite de cunoastere a limbii engleze. Certificatul este
recunoscut pentru tot restul vietii, insa institutiile de invatamant si angajatorii le pot cere candidatilor sa
demonstreze ca nu au pierdut cunostintele de limba engleza intre timp. Examenele Cambridge sunt de mai multe
tipuri, insa cele mai cautate sunt certificatele FCE, CAE si CPE.
FCE inseamna Cambridge English: First, un examen de nivel intermediar, care se va da intr-un nou format
incepand din ianuarie 2015: vor fi patru probe in loc de cinci (probele de Reading si Use of English au fost
cumulate intr-o singura proba), iar examenul va dura cu 30 de minute mai putin.
Al doilea si cel mai popular examen Cambridge din Romania este CAE (Cambridge English Advanced), un
examen la nivel avansat, recunoscut de majoritatea universitatilor din Marea Britanie. Este acceptat si de catre
universitatile romanesti ca substitut al testului de competenta lingvistica necesar la admitere. Si acest tip de
examen va suferi modificari din 2015: tot patru probe in loc de cinci, cerinte noi la toate probele si durata
scurtata cu 45 de minute, potrivit British Council.
Testul CPE (Cambridge English: Proficiency) este cel mai avansat test de limba engleza, avand cel mai inalt
grad de dificultate, acela al unui vorbitor nativ de limba engleza. Candidatii se pot inscrie online, insa taxa
trebuie platita in cel mult doua zile si este in jur de 600 de lei.
EXAMENELE TOEFL
Examenele TOEFL (Test of English as a Foreign Language) fac parte din cerintele de admitere in special la
universitatile americane, iar Comisia Fulbright este una dintre organizatiile de unde se obtin aceste diplome.
La fel ca la testele britanice, examenul are patru probe (ascultare, citire, scriere si vorbire) si dureaza
aproximativ patru ore. Scorul maxim este de 120 de puncte, iar diploma, valabila doi ani. Inscrierea se face
online, prin telefon sau prin posta, iar taxa de inscriere este de 200 de dolari (650 de lei). ; Calendarul
examenelor din 2014
IELTS. Pentru varianta academica (ceruta de universitati): 1 martie, 26 aprilie, 24 mai si 8 noiembrie, toate se
sustin la Bucuresti. Varianta generala (Academic si General Training): 18 ianuarie (Bucuresti), 1 februarie (Cluj
si Iasi), 15 februarie (Bucuresti), 8 martie (Timisoara), 15 martie, 5 aprilie si 10 mai (Bucuresti), 7 iunie
(Brasov), 21 iunie (Bucuresti), 10 iulie (Cluj si Iasi), 19 iulie, 2 august, 6 septembrie si 20 septembrie
(Bucuresti), 2 octombrie (Cluj si Iasi), 18 octombrie (Bucuresti), 1 noiembrie (Timisoara), 22 noiembrie si 6
decembrie (Bucuresti).
Cambridge FCE: 22 februarie (pe calculator), 8 martie, 25 iulie si 13 decembrie (pe hartie). CAE: 15 februarie
si 25 octombrie (pe calculator), 15 martie, 17 mai, 7 iunie, 24 iulie, 18 octombrie, 6 decembrie (pe hartie). CPE:
22 martie (pe calculator), 12 iunie si 29 noiembrie (pe hartie).
TOEFL: Bucuresti: 17 si 25 ianuarie, 8, 22 si 28 februarie, 14, 22 si 28 martie; Constanta: 11 si 25 ianuarie, 8
si 22 februarie, 22 si 29 martie; Galati: 11, 17 si 25 ianuarie, 8, 22 si 28 februarie, 14, 22 si 29 martie; Oradea:
11, 17 si 25 ianuarie, 8, 22 si 28 februarie, 14, 22 si 29 martie; Timisoara: 11, 17 si 25 ianuarie, 8, 22 si 28
februarie, 14, 22 si 29 martie, Arad: 11, 17, 25 ianuarie, 8 si 28 februarie, 14, 22 si 29 martie; Baia Mare: 11, 17
si 25 ianuarie, 8, 22 si 28 februarie, 14, 22 si 29 martie.
Remus Pricopie la Ora de Business: ,,Trebuie sa regandim programa de liceu"

Invitat joi seara la emisiunea Ora de Business a lui Moise Guran, de la TVR 1, ministrul Educatiei, Remus
Pricopie, a vorbit despre posibilitatea de a regandi programa de la liceu, astfel incat sa fie mai putine discipline,
iar materia sa fie mai concentrata. Spre exemplu, in loc de o ora de istorie timp de patru ani, poate ca este mai
bine ca elevii sa faca doua ore de istorie pe saptamana in doi ani, a exemplificat ministrul.
INTERVIU Povestea indiencei care ii ajuta pe copiii romani sa treaca Bac-ul
Dupa ce a vazut rezultatele dezastruoase de la Bac, in urma introducerii camerelor de supraveghere, indianca
Ritu Cazacu a deschis un centru privat de pregatire, care anul acesta s-a ,,laudat" cu o rata de promovare de 98%
in randul elevilor sai.
Basescu: Romania a pierdut 10 ani in pregatirea tinerilor, prin desfiintarea liceelor profesionale
Presedintele Traian Basescu a declarat, marti, ca Romania a pierdut 10 ani in pregatirea tinerilor, prin
desfiintarea liceelor profesionale, acuzandu-l pe fostul ministru Andrei Marga ca a creat materie prima pentru
universitati, cu dispret total pentru tineri. Basescu a explicat si cele trei solutii adoptate de Romania pentru a
reduce somajul in randul tinerilor.

