ONLINE prípravný kurz ku skúške TOEFL IBT (Internet Based Test)
od ETS

Chcete získať certifikát, ktorý dokazuje vašu znalosti angličtiny?
Cambridge Institute má riešenie. Využite príležitosť a zapíšte sa čo najskôr do on-line
intenzívneho kurzu o rozsahu 50 hodín, ktorý vás pripraví na samotnú skúšku.

Čo je TOEFL?
TOEFL znamená Test of English as a Foreign Language (Skúška z angličtiny ako cudzieho
jazyka).
TOEFL je medzinárodne uznávaná jazyková skúška z angličtiny, vytvorená americkou
testovacou organizáciou Educational Testing Service (ETS) s cieľom ohodnotiť úroveň
znalostí anglického jazyka u uchádzačov o štúdium v angličtine, pri ktorých nie je angličtina
rodným jazykom. Na mnohých školách a univerzitách, hlavne v USA, si vyžadujú po
záujemcovia o štúdiu dobrý výsledok zo skúšky TOEFL. Skúška hodnotí 4 jazykové zručnosti:
čítanie, písanie, počúvanie a hovorený prejav. Skúška je určená hlavne študentom so
strednou a vyššou pokročilostí úrovne B1 až C1.
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) je jediná skúška uznávaná viac ako 6 tisíc
inštitúciami v 136 krajinách po celom svete. Skúška je vyžadovaná záujemcov o štúdium na
školách a univerzitách v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Austrálii, na Novom
Zélande a v Kanade.
Čo je Prípravný kurz na skúšku TOEFL iBT od Cambridge Institute?
Jedná sa o online kurz, ktorý obsahuje všetky potrebné materiály a vysvetlivky, aby študenti

pochopili štruktúru samotnej skúšky, zoznámili sa s typmi úloh as problémami, s ktorými sa
môžu stretnúť pri skúške. V našom prípravnom kurze študenti nájdu rady a typy, tiež budú
mať šancu vyskúšať si praktické testy a budú si rozvíjať zručnosti potrebné na získanie
dobrého výsledku na skúške TOEFL.

OBSAH ONLINE KURZU:


GRAMATIKA: Aj keď skúška TOEFL netestuje gramatiku priamo, jej dobrá znalosť je
nevyhnutná pri produkovaní kvalitných textov v časti písanie a taktiež je nutná pri
slovnom prejave v ústnej časti skúšky. Preto náš kurz ponúka rad dôležitých
gramatických tém.



PÍSANIE: Študenti uvidia typ cvičenia, s ktorým sa stretnú u skúšky TOEFL v časti
Writing. Vďaka našim radám, ako správne písať, budú na túto časť skúšky dobre
pripravení.



SLOVNÁ ZÁSOBA: Naši študenti dostanú kompletný zoznam slovies a slovnej zásoby,
ktorý mu bude užitočný nielen pre skúšku TOEFL, ale aj k zlepšeniu všeobecnej
znalosti angličtiny.



VYSVETLENIE SKÚŠKY: Podrobný popis jednotlivých častí skúšky, vrátane toho, ako
vypočítať skóre. Študenti budú vedieť, čo môžu na skúške presne očakávať.



RADY PRE PRÍPRAVU NA TOEFL: Typy, ktoré vám pomôžu študentom rozvíjať
zručnosti potrebné ku skúške, napríklad, ako si robiť poznámky počas počúvania,
ako si vytvoriť učebný plán, ako sa naučiť viac slovnej zásoby a ďalšie užitočné rady.



SKÚŠOBNÉ TESTY: Študenti budú mať k dispozícii sedem kompletných TOEFL skúšok
obsahujúce čítanie, počúvanie, hovorenie a písanie. Študenti budú vedieť, ako taká
skúška TOEFL vyzerá a budú sa môcť na ňu výborne pripraviť vďaka autentickým
testom, ktoré sa objavili v predchádzajúcich ročníkoch skúšky:


Každá skúška obsahuje:

o 3 akademické texty v časti "Reading" (čítanie).
o 6 nahrávok z akademickej oblasti v časti "listening" (počúvanie).
Konkrétne 4 nahrávky z konferencií a 2 rozhovory o téme z
akademického prostredia.
o 2 zadaní v časti "writing" (písanie) - 1 zhrnutie textu a 1 esej
o 6 zadania v ústnej komunikácii

Čítanie a počúvanie sú opravené automaticky platformou. Všetky posluchové pasáže majú
prepis, ktorý je kedykoľvek k dispozícii.
Písanie a rozprávanie sú opravované lektorom a študent dostane ich opravu, spolu s
vyhodnotením ich výkonu.
Poznámka: Za účelom plnenia úloh, študenti musia mať mikrofón, aby mohli zaznamenávať
svoje odpovede a poslať ich lektorom.

Výhody:


On-line kurz umožňuje učiť sa vlastným tempom a kedykoľvek budete chcieť.



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).



Kurz pre samoukov s online podporou lektorov.



Všetko prebieha online, z pohodlia vášho domova.

Podmienky:


1 voucher na osobu.



Poplatok za skúšku nie je zahrnutý.



Aktivácia voucheru cez registračný formulár Cambridge Institute.



Kurz je vedený v angličtine.



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



viac informácií: www.cambridgeinstitute.net



kontaktný email: z.saskova@institutocambridge.org

Prečo si vybrať 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.

