Vážení studenti,
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás oslovit na základě navázané spolupráce s Gymnáziem Postupická ve věci organizace
mezinárodních zkoušek Cambridge English a přípravných kurzů vedoucím ke zkouškám.
Zkoušky Cambridge English a jejich jednotlivé úrovně - Cambridge English: Key (KET) a zejména
Cambridge English: Preliminary (PET) - jsou určeny studentům středních škol a nižších gymnázií. Zkoušky
pomohou studentům získat mezinárodně akceptovaný standard angličtiny a postupně je připravit na
zvládnutí dalších úrovní zkoušek - Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE).
Rádi bychom vám tímto nabídli možnost organizace přípravných kurzů
úrovní KET/PET v prostorách Gymnázia Postupická s návazností na
pokračovací kurzy vyšší úrovně FCE, které by pak od září 2016 byly
poskytovány přímo gymnáziem.
Dne 23.2.2016 proběhne v prostorách školy informativní schůzka, na které
budou zájemcům poskytnuty bližší informace o jednotlivých typech
zkoušek, jejich provedeních, možných formátech atd. Poskytneme také
rozřazovací testy pro potvrzení aktuální úrovně znalostí anglického jazyka
a doporučení nejvhodnějšího zařazení do přípravného kurzu.
Rozřazovací test lze rovněž provést online:
http://www.akcent.cz/cz/p/164/anglictina.html
(prosím, uveďte do poznámky ‚Gymnázium Postupická‘).

Přípravné kurzy:

Cambridge English: Key a Cambridge English: Preliminary
se budou konat v termínu od 15.3. do 3.5.2016 vždy v úterý 15:30 – 17:00 hod
Výuka bude probíhat v následujících dnech: 15.3., 22.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5.
Dne 29.3. výuka nebude.

Hodinová dotace kurzu:
Obsah kurzu:
Cena kurzu:

14 hodin (2 x 45 minut týdně)
podrobné seznámení s jednotlivými částmi zkoušky, kompletní mock-test
(test na zkoušku) se zpětnou vazbou k testu, doporučeními a tipy,
procvičení problematických oblastí včetně nácviku ústní části a psaní
1526 Kč (45 min á 109 Kč)

(pozn. kurzy v prostorách gymnázia lze organizovat při minimálním počtu 6 studentů na danou jazykovou úroveň)

Bližší informace o kurzech a přípravě Vám poskytneme na zapisovakancelar@akcent.cz, tel.: 261 109 222-224.
Rádi bychom tímto zmapovali předběžný zájem o přípravné kurzy a zkoušky na základě formuláře níže.
Vyplněné formuláře, prosím, zašlete na e-mail: exams@akcent.cz nejpozději do 25.2.2016

 ___________________________________________________________________________
Jméno a příjmení: ….……………………………………………………………………………………………………… Třída: ………………….............
E:mail: ………………………………………………………………………………. ………………………………………. Tel: ...................................
Mám zájem o kurz úrovně:

 KET  PET  FCE  CAE

Mám zájem o složení zkoušky/certifikátu:

 KET  PET  FCE  CAE

Absolvovaná zkouška v minulosti:  YLE

 KET  PET  FCE  CAE  žádnou zkoušku jsem neabsolvoval/a
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