Od roku 2015 naše škola spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež (CTM),
které nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý a atraktivní program online
studia v angličtině. V tuto chvíli studuje online kurzy 5 našich studentů a věříme, že
jejich počet se bude zvyšovat.
CTM ONLINE PROGRAM umožňuje talentovaným a motivovaným středoškolákům ve
věku od 12 let po maturitu studovat v angličtině odborné online kurzy amerických
univerzit a středních škol a získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní
certifikát klíčový pro přijetí na nejlepší světové univerzity. Studenti si mohou vybrat
z téměř 100 kurzů v oblastech technického vzdělávání, přírodních věd,
matematiky, humanitních oborů, či anglické stylistiky pod vedením zkušených
lektorů. Výhodu online kurzů je, že si student může studium přizpůsobit svým časovým
možnostem. Lektoři dávají dětem zpětnou vazbu mailem, nebo pomocí komunikačních
prostředků v rámci kurzu.
Většina studentů je překvapena, že ačkoliv musí pravidelně pracovat nad rámec
školní výuky, probíraná látka je podávána takovou formou, že je to vlastně zábava.
Kromě nesporného posunu v angličtině, zejména v odborné terminologii, se studenti
naučí pracovat s odbornými texty v cizím jazyce, což bývá někdy problémem i pro
vysokoškoláky, zároveň se mohou zdokonalit v oboru, který je zajímá a získat
spoustu nových informací. Nejmladší děti si často volí multioborové kurzy, jako je
The World Arround Us nebo Comprehensive Science.
Studenti postupně směřují k nejnáročnějším kurzům Advanced Placement (AP),
které jsou přípravou na zkoušku Advanced Placement. AP Exams jsou mezinárodní
zkoušky z odborných předmětů, které testují znalosti, pochopení předmětu a
mezioborové souvislosti v angličtině na úrovni komplexního učiva střední školy s
přesahem do prvních ročníků vysokých škol. CTM je partnerem American College
Board pro organizaci mezinárodních zkoušek Advanced Placement (AP) exams na
českých a slovenských středních školách. AP zkoušky jsou uznávané univerzitami po
celém světě. Někteří studenti tak získali stipendia na univerzity svých snů – Oxford,
Cambridge, Yale, Johns Hopkins, NYU a řadu dalších. Od školního roku 2017/2018
zohledňuje AP zkoušku také řada českých vysokých škol. Aktuální informace
naleznete na webových stránkách https://www.ctm-academy.cz/
Naše gymnázium nabízí studentům mezinárodní IB maturitu. Studium online kurzů
studenty na složení této náročné zkoušky dobře připraví. Navíc se studenti mohou
rozvíjet v dalších oborech, které je zajímají. AP zkouškou mohou doložit univerzitě
svůj zájem právě o konkrétní obor. Je dobré se začít připravovat včas, proto naše
škola doporučuje CTM Online kurzy pro mladší i starší studenty.
Registrace do zimního semestru právě probíhají a končí 30. 11. 2017.

