Goethe-zkoušky 2015
úrovně B1, B2 a C1
pro žáky naší školy,
žáky dalších škol z Klatov i okolí
a zájemce z řad veřejnosti
(Prosím sdělte tuto možnost rodičům, přátelům, známým…)

Termín již stanoven!

Pátek 24. 4. 2015
dopoledne pís. část
odpoledne ústní část

Cena dle platného ceníku Goethe-Institutu 2015:
B1: 3.000,-Kč (externí kandidáti), resp. 2.600,- Kč (naši žáci)*
B2: 3.500,- Kč (externí kandidáti), resp. 2.900,- Kč (naši žáci)
C1: 4.000,- Kč (externí kandidáti), resp. 3.500,- Kč (naši žáci)
* U zkoušky B1 nyní nově možnost skládat ji po jednotlivých modulech (čtení, poslech, písemný projev,
ústní projev) dle vlastní volby, tj. zvolit ty subtesty, kde se kandidát cítí silný a vyhnout se např. písemnému
nebo ústnímu projevu. Další moduly možno kdykoli v budoucnu doplnit.
Cena po jednotlivých modulech činí: 900,- Kč (externí kandidáti), resp. 750,- Kč (naši žáci).

Přihlášky přijímáme do 3. dubna 2015
spolu s platbou v hotovosti v kanceláři školy nebo poštou (nikoli elektronicky, neboť kandidát musí
svým podpisem potvrdit, že se seznámil s podmínkami Goethe-Institutu a souhlasí s nimi) s platbou
převodem na účet školy: 982 401 0237/0100, VS: 777, SS: RČ kandidáta. Přihláška ke stažení na:
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/anm/deindex.htm

Podrobné info a modelové sady testů včetně řešení
(pro každou úroveň vždy i jeden test interaktivní s okamžitým vyhodnocením!) na:

www.goethe.de
Dotazy / nejasnosti? Ráda zodpovím / vyjasním!

Michaela Šléglová /msleglova@gymkt.cz

Goethe-zkoušky jen pro maturující z Nj? Nikoli! Jsou naopak dobrá příležitost i pro němčináře, kteří
z němčiny nematurují, ale svou dosavadní dřinu s němčinou chtějí zakončit
zkouškou spojenou s hodnotným, mezinárodně platným (na rozdíl od státnic, které platí jen v ČR!)
a trvalým certifikátem (některé jiné jazykové zkoušky mají časově omezenou platnost)!
Goethe-zkoušky se i na českých VŠ uznávají (škola od školy různě) např. při přijímacím řízení, místo
zkoušky z jazyka v 1. ročníku, jako bodové hodnocení / kredity.
Zvlášť vhodné pro zájemce o humanitní obory (např. jazyky, dějepis), o ekonomii, ale i práva, medicínu aj.
Škol, které takovou možnost svým žákům a dalším zájemcům nabízejí, není u nás mnoho,
konkrétně 4 velké jazykové školy (Praha – 2 školy, Brno, Ostrava) a pouze 6 dalších středních škol,
obvykle spojených s jazykovou školou.
Využijte příležitost skládat zkoušku v domácím prostředí - v místě bydliště / školy
(bez nutnosti opakovaných cest – kvůli písemné a pak ústní zkoušce - do Prahy či jinam)!
Také zkoušející jsou zčásti vaši učitelé – proškolení a certifikovaní jako zkoušející Goethe-Institutu!
Rovněž výsledky se v našem případě dozvíte téměř okamžitě
(zatímco ve velkých zkušebních centrech se na ně čeká řádově několik týdnů)!

A hlavně: využijte nezanedbatelné slevy z platby za zkoušku pro žáky naší školy!
Navíc vedení školy podporuje své žáky v iniciativě složit jazykové zkoušky a oceňuje úspěch:
úspěšní kandidáti zatím vždy ještě následně obdrželi zajímavý finanční bonus!

