ONLINE KURZ NA PRÍPRAVU NA OFICIÁLNE SKÚŠKY
CAMBRIDGESKEJ UNIVERZITY
Preliminary English Test – PET (úroveň B1)
alebo
First Certificate in English – FCE (úroveň B2)
alebo
Certificate of Advanced English – CAE (úroveň c1)

Chcete vlastniť oficiálny certifikát, ktorý preukáže vaše znalosti z angličtiny?
Cambridge Institute má riešenie. Využite príležitosť a zapíšte sa čo najskôr do on-line
intenzívneho kurzu o rozsahu 50 hodín, aby ste sa pripravili na skúšky Cambridgeskej univerzity
Preliminary, First Certificate a Advanced.

Popis ponuky:
Tento on-line kurz vás pripraví na úspešné zloženie najprestížnejšie a najuznávanejších skúšok z
angličtiny na svete: PET, FCE a CAE Cambridgeskej univerzity.
V súčasnej dobe existuje už veľa firiem, ktoré vyžadujú tieto skúšky ako doklad o úrovni znalosti z
angličtiny pre svojich budúcich zamestnancov. Buďte vo výhode oproti ostatným kandidátom.
V Cambridge Institute to vieme a preto máme tento on-line kurz špeciálne navrhnutý na prípravu
na tieto skúšky.

Čo je PET?
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Certifikát PET je medzinárodne uznávaná kvalifikácia pre tých, ktorí sú schopní používať
každodenné angličtinu na stredne pokročilej úrovni, slovom aj písmom.
PET je uznávaná po celom svete v akademických a profesijných odvetviach. Tisíce firiem, univerzít
a vládnych oddelení považujú PET ako titul stredne pokročilej úrovne angličtiny. Tento test meria
silné a slabé stránky v používaní anglického jazyka.
PET zodpovedá úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Čo je FCE?
Certifikát FCE svedčí o tom, že ovládate angličtinu na úrovni, ktorá stačí k jej praktickému využitiu
pri práci v kancelárii aj na poste manažéra. Certifikát FCE uplatníte predovšetkým v prípade, keď
vaša práca vyžaduje časté kontakty s cudzincami. Držitelia certifikátu FCE sú schopní viesť aj
obchodnú korešpondenciu a telefonáty, sú schopní zúčastniť sa školenia vedených v angličtine,
sú schopní používať anglické učebnice a čítať články v angličtine.
FCE zodpovedá úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Čo je CAE?
Certifikát CAE je dokladom toho, že ovládate angličtinu na úrovni postačujúce na štúdium na
vysokej škole s angličtinou ako vyučovacím jazykom. Dokladá schopnosť výborne využívať
angličtinu v práci, v ktorej je znalosť angličtiny nevyhnutná, napríklad v oblastiach ako sú obchod,
medicína a rôzne technické odbory. Držiteľ certifikátu CAE dokáže využívať angličtinu vo veľmi
širokom rozsahu - môže sa aktívne zúčastňovať stretnutí a diskusií, dokáže jasne vyjadriť svoje
názory, rozumie zložitým textom, okrem iného obchodnú korešpondenciu a hlásením.
CAE zodpovedá úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
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Kurzy:
Kurz zahŕňa 50 hodín výučby s gramatickými lekciami a vysvetlením ako prebieha u skúšok
hovorený a písaný prejav. Tento kurz vás pripraví na všetkých päť častí, z ktorých sa skladajú tieto
skúšky: čítanie, písanie, počúvanie, použitie jazykových štruktúr a hovorený prejav. Každá časť
predstavuje 20% z celkovej známky. V Cambridge Institute vás na skúšku pripravíme. Cieľom
našich prípravných kurzov sú:


Nacvičenie oficiálne skúšky



Zlepšenie gramatických a syntaktických štruktúr



Cvičenie na porozumenie textu



Vyjadrovanie myšlienok a názorov, výslovnosť



Rozšírenie slovnej zásoby a idiómov



Zlepšenie počúvania

Výhody online kurzu od Cambridge Institute:


Ak si nie ste istí Vašou úrovňou, môžete si skúsiť test tu:
http://quizlevel.cambridgeinstitute.es/index.php/en/



Budete sa učiť svojím tempom. Študijný plán je navrhnutý individuálne pre každého
študenta.



Máte možnosť učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek, potrebujete mať len počítač a s kvalitným
prístupom na internet (min. 10MB/s).



Kurz má službu didaktickej podpory prostredníctvom "Live chatu", kde môžete
písomne kontaktovať lektora a rýchlo vyriešiť vaše nejasnosti. (služba je k dispozícii od
pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov, 24 hodín denne).



Každé cvičenie je možné opakovať až päťkrát.



Najmodernejšia technológia online vyučovania u jazykové školy, ktorá je členom
asociácie cambridgeských škôl a British Council (členské číslo ES505)
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Kurz všeobecnej angličtiny je vyučovaný cez platformu English prihlásený nášho
Cambridge Institute.



Všetko prebieha online, z pohodlia vášho domova.

Podmienky:


Maximálne jeden voucher na osobu.



Poplatky za skúšky PET, FCE alebo CAE nie sú zahrnuté v cene.



Aktivácia voucheru cez registračný formulár Cambridge Institute



V deň začiatku kurzu kontaktuje Cambridge Institute každého registrovaného
zákazníka a pošle mu jeho prihlasovacie údaje do online vyučovacej platformy.



Kurz pre samoukov s online podporou lektorov.



Kurz je vedený v angličtine.



Viac informácií na: www.cambridgeinstitute.net



kontaktný email: z.saskova@institutocambridge.org

Prečo si vybrať por Cambridge Institute?
Kvôli našim skúsenostiam, našej metodike a našim prípravným kurzom, ktoré sú zárukou
študentovho úspechu. Naše e-learningová platforma je veľmi dynamická a vie rozlíšiť
individuálne potreby každého študenta. Vďaka tejto filozofiou stojí Cambridge Institute na čele
vzdelávacieho odvetví a získavaním dôvery a rešpektu našich študentov každodenne pracujeme
na tom, aby sme aj naďalej zastávali túto pozíciu. Ponúkame širokú škálu služieb pre uľahčenie
štúdia jazykov, a to ako pre ich každodenné použitie, ale aj pre ich použitie v práci. Zaviazali sme
sa tiež za rozširovanie študentových vedomostí vo všetkých štyroch základných zručností
akéhokoľvek jazyka: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.

4

