CAMBRIDGE ENGLISH

mezinárodní jazykové zkoušky, které mohou skládat již děti na
základních školách
Jaké zkoušky?
YLE (Young Learners English): 3 jazykové úrovně
Starters (pre A1), Movers (A1) a Flyers (A2)
• jsou určeny dětem od 9 let
• představují odrazový můstek pro pozdější absolvování vyšších úrovní zkoušek
Zkoušky YLE děti obvykle skládají v těchto ročnících základní školy:
• YLE Starters: 4. - 5. ročník
• YLE Movers: 5. - 7. ročník
• YLE Flyers: 7. - 8. ročník
Cambridge English : Key (KET) for Schools (A2)
• první z hlavní skupiny zkoušek Cambridge English
• zkoušku skládají děti obvykle v 7.- 9. ročnících
Proč?
• přispívají ke zdokonalení praktických jazykových schopností
Děti získávají sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce a jsou výrazně
motivovanější a úspěšnější při dalším studiu jazyků.
• usnadňují další plánované studium
Absolventi jazykových zkoušek posouvají své znalosti rychleji dopředu a
získávají tak výhodu při dalším plánovaném studiu na středních a vysokých
školách (přijímací řízení, maturita). Snáze také dosahují vyšší jazykové úrovně
na konci středních škol.
• certifikáty jsou mezinárodně uznatelný doklad o jazykové znalosti
U dětských typů zkoušek (YLE) mají zejména motivační charakter. Certifkáty
ukazují dosaženou míru zvolené jazykové úrovně a mají podobu vysvědčení se
třemi předměty: poslech, čtení/psaní a mluvení. Z každého předmětu mohou
kandidáti získat až pět bodů reprezentovaných erby. Pokud kandidát získá v
celkovém součtu alespoň 10 erbů, nachází se na testované úrovni
mezinárodního standardu.
V případě zkoušek KET se jedná o první „velké zkoušky“ s velkou prestiží.
V posledních letech zaznamenáváme rapidní nárůst počtu absolventů těchto
zkoušek na základních školách
Certifikát je výhodou na mnoha středních školách při přijímacím řízení.
• zkoušky ve Vašem městě
Ke zkouškám nemusíte cestovat daleko, budou probíhat přímo v Příbrami.

Jak?
Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám
•

na složení zkoušek se děti připravují v jazykových kurzech, které budou
probíhat přímo na Vaší škole (před nebo po vyučování)

•

příprava vychází ze skutečných testů a je vedena hravou formou tak, že
si děti přirozeně osvojují komunikační dovednosti a zároveň se učí
zvládnout všechny testované dovednosti

•

přípravné kurzy rozvíjí jazykové dovednosti dětí, které již získaly v rámci
školní výuky, nejedná se však o doučování školní látky

•

metodicky propracovné lekce vedou zkušení lektoři anglického jazyka

•

cena přípravných kurzů ke zkouškám YLE je 2 200 Kč, ke zkoušce KET
3000 Kč (v případě kurzů probíhajících na základních školách), kurzovné
nezahrnuje cenu učebnice ani cenu zkoušky

• kurzy jsou celoroční a probíhají v průběhu školního roku od
října do května
Kdy?
Rozvrh výuky přípravných kurzů Cambridge English bude zveřejněn na
začátku školního roku.
Informace o zahájení zápisu budou k dispozici ve Vaší škole nebo na
webových stánkách www.aspirecentrum.cz.
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