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Cizí jazyk? Jen umět nestačí
Plzeň, 23. 4. 2012
Od základních a středních škol se v posledních letech stále více očekává „tržní chování“:
musejí dokázat být konkurenceschopné, nabídnou víc než ty druhé a zaujmout své
budoucí studenty (a především jejich rodiče). Školy se profilují různými směry, nicméně
mnohé jako svoji vlajkovou loď volí kvalitní jazykovou výuku. Takové školy, které svoji
snahu cílí tímto směrem, mohou nyní nabízet svým studentům i složení mezinárodních
zkoušek Cambridge ESOL z angličtiny a Rakouského jazykového diplomu ÖSD z němčiny
v rámci studia přímo ve škole.
Za účelem navázání spolupráce v tomto směru proběhlo v pátek 20. 4. 2012 v hotelu Purkmistr –
Pivovarský dvůr Plzeň setkání ředitelů a vyučujících AJ a NJ základních a středních škol
plzeňského regionu se zástupci prestižních mezinárodních certifikátů Cambridge ESOL a ÖSD.
Konference pod názvem „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělání“ se uskutečnila pod záštitou
autorizovaného centra obou zkušebních systémů, společnosti EUFRAT Group, s. r. o.
Účastníci měli možnost seznámit se s testovacími mechanismy, historií a současností
mezinárodních zkoušek a vydat se cestou spolupráce tak, aby se tyto prestižní certifikáty staly
součástí jejich školních vzdělávacích programů.
„V dnešní době jen umět nestačí; pro další vzdělávání a kariérní růst je jazykový diplom často
klíčovým faktorem,“ tvrdí Lucie Nováčková, manažerka zkouškového centra Cambridge ESOL ze
společnosti EUFRAT Group, která zkoušky pořádá. „Mnohé výběrové střední a především pak
vysoké školy již nyní zohledňují úspěšné složení takové zkoušky a kandidáty při přijímacím
řízení zvýhodňují. V neposlední řadě i mnoho firem, jak českých, tak nadnárodních, preferuje při
přijímacím řízení kandidáty vybavené jazykovými certifikáty,“ doplňuje Jari Zapp, zástupce
Cambridge ESOL, syndikátu mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Stejnou zkušenost
potvrzují jedním dechem i Dr. Clemens Tonsern, zástupce Rakouského jazykového diplomu ÖSD,
a Jan Malata, koordinátor zkoušek ÖSD ve společnosti EUFRAT Group.
Školy, které zařadí možnost složení zkoušek a přípravu na ně do svého vzdělávacího programu,
získávají tak nejen oficiální titul ‘Přípravného centra’ mezinárodních zkoušek, ale především
konkurenční výhodu vůči ostatním školám. Proto o spolupráci mnohé ze zúčastněných škol
projevily zájem ještě v průběhu akce.

Fotogalerie k této zprávě na http://eufrat.cz/galerie/akce-EG#konference-20-04-2012
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Značka EUFRAT operuje na trhu s jazykovým vzděláváním od roku 2002. V roce 2006 je do OR zapsána
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