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V Praze dne 12.5.2015.
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych poděkovala Vám, Vašim kolegům, především panu Ivanovovi, a samozřejmě všem
žákům, kteří se účastnili pilotního projektu testování počítačové verze zkoušek pro děti Cambridge
English: Young Learners.
V pátek jsme z Cambridge obdrželi výsledky pro skupinku žáků obou jazykových úrovní, Starters i
Movers, kteří podstoupili testy v poslechu, čtení, psaní a mluvení. Rovněž zasíláme výsledky těch
žáků, kteří testy provedli v klasické – papírové podobě.
Děti obecně hodnotily testy kladně a neměly s počítačovou formou žádné problémy. Věříme, že
testování a následná zpětná vazba pomůže Cambridge English Langauage Assessment testy ještě
vylepšit.
Máme radost, že testy dopadly velice dobře a všechny děti mají předpoklady absolvovat oficiální
zkoušky Cambridge English úspěšně.
Zkoušky pro Vaše žáky rádi v budoucnu zorganizujeme v prostorách školy, v termínu, který Vám bude
vyhovovat. Navrhovala bych termín v září, nebo kdykoli v průběhu školního roku.
Tyto zkoušky se budou moci konat v obou provedeních – v počítačové, nebo papírové podobě.
Registrací dětí ke zkouškám se stanete oficiálním autorizovaným centrem, tzv. Cambridge English
Preparation Centre, s možností získat pro Vaši školu oficiální certifikát či logo.
Absolvování zkoušek má i další četné výhody: rodiče určitě ocení možnost ohodnotit jazykovou
úroveň angličtiny jejich dětí, která je založena na mezinárodních standardech; studenti se již od
počátku seznámí s formátem testů, které je budou s největší pravděpodobností potkávat i
v budoucnu; a v neposlední řadě může škola použít výsledky jako kritérium zhodnocení učebních
plánů a napomoci rozvíjet další záměry školy.
Přílohou zasíláme certifikáty, které jsme dětem vystavili jako poděkování za podstoupené testování.
Budeme moc rádi, pokud nám zašlete fotografie z předávání certifikátů.
Rádi připravíme pro rodiče a školu jakékoli bližší informace ke zkouškám.
Těšíme se na další spolupráci.
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