
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ – АКРЕДИТОВАН ЦЕНТАР ЗА ПОЛАГАЊЕ 
МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ ИСПИТА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДЕЦУ 

И ОДРАСЛЕ 

 ОШ „Ћирило и Методије“ прва је државна школа у Србији која је постала 
акредитован испитни центар Лондонске привредне коморе (London Chamber of 
Commerce and Industry).  
 Школа је склопила уговор са овом британском организацијом 2012. године.  
 Координатор

 

 за спровођење овог програма у школи је Мирјана Јовановић, проф. 
Енглеског језика.  

О ИСПИТИМА 

Сваке године, 250.000 полазника полаже ове испите као део образовања и личног 
усавршавања, али и из практичних разлога – ради студирања на универзитетима 
широм света, проналажења бољег радног места, напредовања на послу или развоја 
каријере.   

LCCI сертификате додељује испитни одбор EDI (Education Development 
International), акредитован од стране британске владе и они служе као доказ о 
одређеном нивоу језичког знања у свим земљама Европе и многим земљама широм 
света.  Признати су од стране Британског савета и великог броја школа, факултета и 
других образовних институција различитих земаља. 

Испити из општег енглеског спроводе се под називом JETSET (JET – за 
полазнике од 6 до 16 година и SET – за полазнике старије од 16 година). Програм има 
седам нивоа

 
, а испити садрже проверу вештина слушања, читања, писања и говора.  

НИВОИ 
JETSET нивои       ЕВРОПСКИ ОКВИР (међународна класификација) 
JETSET Foundation ------------------- испод оквира 
JETSEТ 1 --------------------------------  испод оквира 
JETSET 2 ----------------------------------------- А 1 
JETSET 3 ----------------------------------------- А2 
JETSET 4 ------------------------------------------ В1 
JETSET 5 ------------------------------------------ В2 
JETSET 6 ------------------------------------------ С1 

 
 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

Наставни план и програм за енглески језик који прописује Министарство 
просвете и који се остварује у нашим основним и средњим школама потпуно одговара 
захтевима наведеног програма, тако да је редовна настава довољна за припрему 
ученика за полагање ових испита. 

Наставници енглеског језика пружају помоћ ученицима наше школе око 
одређивања нивоа који пријављују и припреме за испит. Остали заинтересовани могу 
добити све потребне информације код координатора програма у школи. 

Уплата за испит обавља се преко школе, према ценовнику који LCCI доставља 
сваке године. Цена испита зависи од нивоа који се пријављује (оквирно 60 до 100 €). 
Постоји могућност пријаве испита без усменог дела, при чему се ради само писмени 



део, који укључује проверу вештине слушања, читања и писања. Испити се могу 
заказати за било које доба године и њихово одржавање не зависи од броја пријављених 
кандидата. 

Урађени тестови и компакт дискови са снимљеним усменим делом испита шаљу 
се у Енглеску на прегледање и оцењивање. Кандидати који положе испит добијају 
дипломе на којима је наведено: - делови испита (listening, reading, writing, speaking); - 
ниво постигнућа на сваком појединачном делу; - оцена за сваки појединачни део; - 
општа оцена; - савладан ниво по међународној класификацији (А1, А2, В1, В2, С1). 

 
У нашој школи су у два наврата организовани испити – у јуну 2013. и у јуну 

2015. године. На њима је учествовало 13 наших ученика и 6 ученика из других школа. 
Сви они су положили испит и добили одговарајуће дипломе: 
- ниво А1 – 2 ученика 
- ниво А2 – 4 ученика 
- ниво В1 – 7 ученика 

 
HIPPO ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Од 2013. године одржава се међународно такмичење у оквиру програма  LCCI, 

познато под називом HIPPO, према маскоти и зааштитном знаку такмичења (hippo = 
нилски коњ). Спроводи се у 8 земаља (Италија, Словенија, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Македонија Бугарска и Србија). За такмичење се могу 
пријавити сви заинтересовани ученици узраста од 9 до 19 година. Постоји пет нивоа 
такмичења. 

Такмичење се састоји из три дела – провера вештина слушања, читања и писања. 
Урађени тестови се шаљу у Енглеску на прегледање. Ученици добијају сертификате о 
учешћу на такмичењу. Најбоље пласирани учествују на финалном такмичењу, које се 
одржава у Италији. Финалисти се такмиче на нивоу који је за један степен виши од 
оног који су имали на такмичењу. Ово такмичење има форму испита, тако да успешни  
кандидати добијају међународно признате дипломе са ознакама одговарајуће  
класификације 

До сада су одржана три такмичења. У њима је учествовало око 35.000 ученика из 
осам земаља. Наша школа је у сва три наврата била организатор такмичења за своје 
садашње и бивше ученике, а такође и домаћин другим такмичарима из Београда и 
оближњих места. За ову прилику школа је примила 1.500 ученика.  

Резултати наших ученика били су изванредни. Свих 200 такмичара, колико их је 
укуоно било, прешли су праг од 50% остварених поена, што је праг за „пролазноат“, а 
од тога 176 је имало преко 75% остварених поена, што се третира као одличан 
резултат. 

Имали смо и једног финалисту. Јелена Димитријевић је, као ученица четвртог 
разреда,  2014. године учествовала на такмичењу у Италији, где је освојила друго 
место – сребрну медаљуи диплому нивоа А1.  Од организатора је на поклон 
добилакњиге и лаптоп. 

Ученици који учествују на Hippo такмичењу остварујупопуст од 20 – 25% на 
цену испита за добијање међународно признатих сертификата. Ученици који пређу 
праг од 50% могу пријавити испитистог нивоа као на такмичењу, а они који пређу 75% 
могу пријавити за један степен виши ниво. 

Награђивање од стране школе: 



- Најуспешније ученике школа сваке године награђује књигама које се уручују 
поводом  Дана школе 

- Ученицима са најбољим резултатима у 2013. школа је уплатила пријаву испита 
- Резултати на такмичењима билиу су један од главних критеријума за избор 

ученика за Летњу школу енглеског језика на Копаонику 2015. године  
- Резултати на такмичењима билиу су један од главних критеријума за избор 

ученика за сусрет са делегацијомпросветних саветника из иностранства 
приликом њене стручне посете Србији 
 
 
 

 


