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ПОЛАГАЊЕ МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ ИСПИТА  

ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 Основна школа „Ћирило и Методије“ постала је акредитован центар за 
полагање испита из енглеског језика који обезбеђују добијање једног од 
најпрестижнијих међународно признатих сертификата из ове области – LCCI 
сертификата (London Chamber of Commerce and Industry). Сертификате додељује 
енглески испитни одбор EDI (Education Development International), акредитован од 
стране британске владе.  
 Ове дипломе одговарају европским стандардима знања енглеског језика и 
служе као доказ о одређеном нивоу језичког знања у свим земљама Европе и 
многим земљама широм света.  
 Међународно признати сертификати неопходни су за странце који 
намеравају да упишу британске факултете, а у великом делу Европе  студенти са 
LCCI сертификатом ослобођени су испита из енглеског језика. Циљ полагања 
ових испита је и проналажење бољег радног места, напредовање на послу и развој 
каријере. Све је више ученика основних и средњих школа за које ови испити 
представљају део квалитетног образовања и потврду знања енглеског језика 
одређеног нивоа. 
  Испити се обављају у акредитованим EDI/LCCI центрима, а могу их 
пријавити сви заинтересовани грађани (ученици основних и средњих школа, 
студенти, одрасли). Тестови се прегледају и оцењују у Енглеској. Испити под 
називом JETSET намењени су провери знања општег енглеског језика. Тестирају 
се све четири језичке вештине – читање, писање, говор и слушање. Испит се 
састоји из три обавезна дела – тестови слушања, читања и писања и једног 
изборног – тест говора. Доступни су на седам нивоа: 
JETSET нивои       ЕВРОПСКИ ОКВИР (међународна класификација) 
JETSET Foundation    испод оквира 
JETSET 1      испод оквира 
JETSET 2     А1 
JETSET 3     А2 
JETSET 4     B1 
JETSET 5     B2 
JETSET 6     C1 
 Полазници пријављују испит који одговара њиховом нивоу знања. Уплата 
за испит обавља се према ценовнику британске организације која спроводи испите 
и организатора испита у нашој земљи. Информације о висини и начину уплате, 
пријављивању за испите и терминима за полагање, могу се добити код 
координатора овог програма у школи.  
 За заинтересоване полазнике организује се пробно тестирање и помоћ 
кандидатима око одређивања нивоа који пријављују за полагање. Пробно 
тестирање обављају професори акредитованог центра за полагање. 
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