
ONLINE z pohodlia domovaONLINE z pohodlia domova

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) predstavuje testovanie z anglického jazyka pre všetkých,
ktorí prichádzajú do styku s angličtinou a je vyžadovaná jej preukázateľná úroveň, pre študentov na vysokých školách, uchádzačov o
prácu, ďalej tých, ktorí chcú cestovať po svete, alebo si chcú jednoducho overiť svoje jazykové zručnosti a cítiť sa v tomto smere
motivovaný spraviť niečo pozitívne pre svoj osobný rozvoj. Spoločnosť LanguageCert, ako spoločnosť udeľujúca certifikáty angličtiny, je
uznávaná britským Úradom pre reguláciu kvalifikácií a skúšok (tzv. Ofqual-om). Jej skúšky Language Cert International ESOL spĺňajú prísne
kritériá kvality a sú preto uznávané mnohými krajinami na celom svete.

Naša anglická jazyková škola                     vo Zvolene je prvé a jediné AUTORIZOVANÉ CENTRUM LANGUAGE CERT NA SLOVENSKU,
ktoré spĺňa všetky požiadavky na to, aby mohlo tieto jazykové certifikáty ponúkať a vydávať. Ponúkame každému, kto používa
anglický jazyk v práci, či pri štúdiu, zvýšiť si takto svoj osobný kredit. Všetko čo ku skúške potrebujú, je notebook s kamerou a pripojením
na internet, vybrať si svoj termín kedykoľvek a kdekoľvek, a spolu s našou navigáciou sa pustiť do skúšky, ktorej výsledky budú už do 3 dní.
Skúšky prebiehajú ONLINE no síce so živým, vzdialeným dozorom, teda s kandidátom komunikuje po celý čas reálna osoba. Online skúšky
LanguageCert predstavujú inovatívny spôsob testovania a sú rovnocenné ostatným spôsobom testovania v akreditovanom centre v
prezenčnej forme. Skúšky majú rovnakú štruktúru, rovnaký certifikát a aj ich uznávanie vo svete je rovnocenné. 

ONLINE skúšky sú cenovo porovnateľné so skúškami v prezenčnej forme kdekoľvek na Slovensku, cena za celú skúšku sa pohybuje v
rozmedzí 158 - 198 Eur, v závislosti od úrovne skúšky, ktoré si kandidát vyberie, teda B1 (achiever), B2 (communicator), C1 (expert),
alebo C2 (mastery). Ako kvalifikovaní lektori s CELTA Cambridge certifikátom dokážeme aj odborne online pomôcť s prípravou na tieto
skúšky v prípade záujmu. ONLINE skúšky cez LanguageCert je skutočne skvelá možnosť nie len pre študentov, ktorým certifikát môže
pomôcť pri uchádzaní sa o prácu, ale aj manažérom, administratívnym, či vedeckým pracovníkom a pedagógom, ktorým záleží na napĺňaní
štandardov ich kvalifikácie a majú záujem o sebarozvoj.

Prečo práve mezinárodné skúšky LanguageCert ESOL?

• Vyhovujú kandidátom flexibilnosťou termínov a jasnou štruktúrou testov
• Testujú komunikačné schopnosti a viac sa orientujú na komunikačnú stránku, než striktne na
gramatiku
• Umožňujú akreditovaným centrám zabezpečovať skúšky v termínoch podľa konkrétnych
požiadaviek:
 - papierová či PC verzia v akreditovaných centrách (ako napríklad jazyková škola BEST vo Zvolene)
 - online verzia v reálnom čase s dohľadom kedykoľvek a kdekoľvek
• umožňujú flexibilitu s možnosťou zložiť písomnú a ústnu skúšku oddelene v rôznych termínoch a na
rôznych úrovniach
• poskytujú výsledky promptne do 3 dní, ako v podobe e-certifikátu, tak aj v klasickej tlačenej
podobe s ich celoživotnou platnosťou 
• sú uznávané Ofqual-om vo viac než 55 štátoch sveta
• sú uznávané významnými univerzitami a vysokými školami ako súčasť prijímacích skúšok, interných
skúšok, či v rámci medzinárodných výmenných programov

LanguageCert International ESOL - Písomná skúška

• Skladá sa z posluchu s porozumením, z čítania s porozumením a z písomného prejavu a koná sa bez
prerušenia a s určenými časovými limitmi na jednotlivé časti
• Minimálna úspešnosť je 50% z celého testu, parciálne výsledky nie sú relevantné
Trvanie skušky: 2 hodiny aj 40 minút

LanguageCert International ESOL – Ústna skúška

• Každý kandidát je testovaný jednotlivo a je mu tak umožnené naplno sa sústrediť na svoj prejav 
• Ústna skúška je vždy nahrávaná sprievodcom skúšky, čím je garantovaná nestrannosť pri hodnotení
a zároveň nahrávka umožňuje prehranie pri prípadnej žiadosti o prehodnotenie výsledku skúšky
• Zaznamenaná ústna skúška je hodnotená akreditovanými hodnotiteľmi LanguageCert
• Minimálny počet bodov pre úspešné zloženie skúšky je 50%
Trvanie skúšky: 15 minút

Medzinárodné jazykovéMedzinárodné jazykové  
skúšky novej generácieskúšky novej generácie
s celosvetovo uznávanýms celosvetovo uznávaným
certifikátom úrovne B1 až C2certifikátom úrovne B1 až C2

so živým vzdialeným dozoromso živým vzdialeným dozorom
s výsledkami do troch dnís výsledkami do troch dní
cena porovnateľná s prezenčnou formoucena porovnateľná s prezenčnou formou

 

 
 Anglická jazyková škola BEST

 29. Augusta 2, 96001 Zvolen, bestanglina@gmail.com 
+421 911 372 112

 
www.bestanglina.sk, www.languagecert.sk

Skúška kedykoľvek

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kontaktujte nás emailom na bestanglina@gmail.com, alebo
telefonicky na: +421 911 372 112 , vyberte si pre Vás vyhovujúci možný termín a začleňte
skúšku do Vášho časového plánu. 
My Vám dáme prvé základné inštrukcie a termín zarezervujeme :)

Skúška kdekoľvek

Kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky, vyberte si termín a začleňte skúšku do Vášho
časového plánu

Výsledky už do troch dní od zloženia skúšky

Skúšku môžete spraviť už 4 hodiny po objednaní a v prípade potreby termín aj zmeniť - ľahko a
efektívne. Výsledky obdržíte do 3 pracovných dní.

Bezpečné, spoľahlivé a užívateľsky prívetivé

Po nainštalovaní jednoduchého softvéru, ktorý zabezpečí nemožnosť preklikávať sa v iných programoch
počas skúšky, je zároveň po celý čas online prítomná osoba, ktorá na skúšku dohliada. Je ňou vyškolený tzv.
invigilator, ktorý Vás celou skúškou postupne prevedie, a ktorý dohliada na to, aby pre Vás bola pozitívna a
nestresujúca, a aby bol jej priebeh rovnocenný skúške v akreditovanom centre. 

Sloboda LanguageCert skúšky!

Nový a tejto dobe prispôsobený, jedinečný spôsob testovania jazykových zručností, ktorý
umožňuje získať rovnaké certifikáty, ako v ktoromkoľvek akreditovanom testovacom centre.

ROVNAKÁ
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ROVNAKÉ
uznávanie

 

LanguageCert je certifikačná inštitúcia regulovaná uznaná Ofqualom (britským Úradom pre reguláciu kvalifikácií a
skúšok). Využíva technologické inovácie v testovaní a certifikáciach a poskytuje vysoko kvalitné služby študentom
jazykov po celom svete. LanguageCert sídliaci vo Veľkej Británii je členom skupiny PeopleCert, poprednej svetovej
certifikačnej inštitúcie, ktorá dohliada na tisícky rôznych skúšok vo viac ako 55 krajinách sveta. Jazyková škola BEST vo
Zvolene je partnerom LanguageCert a People Cert a má oprávnenie ponúkať certifikované skúšky vo svojom
autorizovanom centre vo Zvolene, alebo ONLINE spôsobom.

www.languagecert.org


