http://www.ctm-academy.cz/

S Centrem pro talentovanou mládež (CTM) spolupracujeme již od roku 2011. Studentům prostřednictvím CTM
nabízíme především prestižní zahraniční kurzy CTM Online Program.
Centrum pro talentovanou mládež nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý a atraktivní program online
studia podporující akademický růst. CTM umožňuje talentovaným a motivovaným žákům základních škol a
středoškolákům ve věku od 12 let po maturitu studovat online kurzy amerických univerzit a středních škol, i
kurzy vytvořené CTM pro motivované studenty, a získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní
certifikát, klíčový pro přijetí na nejlepší světové univerzity. Již na střední škole se tak studentům
prostřednictvím online výuky v angličtině nabízí možnost studovat kurzy z oblasti přírodních věd, matematiky,
informačních technologií, humanitních oborů, ekonomie i osobnostního rozvoje.
CTM nabízí tyto programy:
CTM ONLINE PROGRAM umožňuje talentovaným a motivovaným středoškolákům studovat online kurzy
amerických univerzit a středních škol a získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní certifikát,
klíčový pro přijetí na nejlepší světové univerzity. Program umožňuje středoškolákům porovnávat své znalosti a
soutěžit se svými vrstevníky z celého světa, což je pro ně velmi motivující a posiluje jejich sebevědomí. Online
program je jedinečný způsob přípravy na univerzitní studia doma i v zahraničí. Umožňuje také individualizovat
studijní plány studentů a rozvíjet jejich zájem o konkrétní obory. Program je pro studenty do 12 let po maturitu.
OBJEVITELSKÉ SOBOTY a LETNÍ PROGRAM CTM jsou zaměřeny na nadané a zvídavé děti od 5 do 14 let a
nabízejí jim výuku předmětů, které děti obvykle velmi zajímají, ale které nejsou součástí standardní školní
výuky. Cílem je podpora zvídavosti a zájmu dětí, získávání nových informací a dovedností v oblastech jejich
zájmu.
CTM spolupracuje s College Board (USA), na organizaci mezinárodních zkoušek Advanced Placement (AP)
exams v České republice a na Slovensku. 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. Pro české studenty je to jediná příležitost kromě
mezinárodního IB, jak porovnat své znalosti a výsledky ve světové konkurenci.
Čeští studenti, absolventi CTM Online programu, patří svými výsledky dlouhodobě mezi ty nejlepší ve světě!
Do konce listopadu probíhá registrace do zimního semestru, který bude zahájen 1. 12. 2017.
Kontaktní osoby na naší škole: Mgr. Lenka Veselá, Mgr. Kateřina Mrštinová
Podrobné informace o CTM Online programu i Objevitelských sobotách na http://www.ctm-academy.cz/ a
https://www.facebook.com/centrum.pro.talentovanou.mladez/
https://www.facebook.com/ObjevitelskeSoboty/

