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Strategie přípravy žáků na zkoušky FCE a CAE 
Termín: pátek 24. dubna 2020 Místo: Praha (bude upřesněno) 

 
Akreditovaný kurz v rámci DVPP je zamýšlen jako jednodenní seminář a bude rozdělen na dva 
bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 vyučovací hodiny. 

 
V dopoledním bloku se seznámíte: 

 s detailním přehledem všech částí FCE zkoušky (tj. Use of English & Reading, Listening, 
Writing, Speaking). Bude objasněna její struktura, průběh, konkrétní testované jazykové 
dovednosti ve všech částech zkoušky, role učitele při přípravě žáků na Cambridge zkoušky 
a v neposlední řadě i praktické rady související se skládáním zkoušky a její administrací; 

 s praktickými tipy a radami při práci s různými materiály v závislosti na různých učebních 
stylech žáků. Dále budou rozebrány vybrané pasáže s pomocí videoukázek či rozborem 
řešených částí; 

 kromě prezentace učitelé obdrží i autorskou brožuru shrnující prezentované informace. 

 

Odpolední blok je zaměřen zejména na praktické aplikace poznatků, které jste se dozvěděli 
v dopolední části: 

 praktické ukázky a práce s různými materiály zaměřenými na dílčí části zkoušky. Pestrost 
prezentovaných materiálů umožňuje jejich využití při různých aktivitách v hodinách 
anglického jazyka. Učitelé se seznámí i s dalšími zdroji, ze kterých mohou materiály 
pro přípravu žáků na zkoušky čerpat. Důraz bude kladen i na problémové části, ve kterých 
žáci při skládání zkoušek často chybují – postupný rozbor všech 4 základních částí 
testovaných oblastí; 

 srovnání FCE a CAE a dílčích rozdílů ve struktuře a požadavcích při přípravě na tyto zkoušky. 
Důraz bude kladen na to, jaká cvičení navíc obsahuje CAE v porovnání s FCE. Srovnání 
zmíněných zkoušek se zkouškou IELTS. 

 
Délka a cena kurzu: 8 vyučovacích hodin za 1.900 Kč  

Přihlášky: https://forms.gle/eRKbVgihP7azt9KKA nebo info@institut-letec.cz 

 
 

Přijďte na náš kurz načerpat novou inspiraci pro Vaši výuku! :-) 
 
 


