Centrum pro talentovanou mládež (CTM) nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý a
atraktivní program online studia podporující akademický růst. CTM je členem evropské sítě
na podporu talentů European Talent Support Network.
CTM ONLINE PROGRAM umožňuje talentovaným a motivovaným středoškolákům ve věku
od 12 let po maturitu studovat v angličtině odborné online kurzy a získat již v průběhu
středoškolského studia mezinárodní certifikát, klíčový pro přijetí na nejlepší světové
univerzity. Každý student pracuje pod vedením mentora, který jej provází studiem. 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.
V rámci CTM ONLINE PROGRAMU si studenti mohou vybrat z celé řady online kurzů v
oblastech technického vzdělávání, přírodních věd, matematiky, humanitních oborů,
anglické stylistiky a dalších. Studenti postupně směřují k nejnáročnějším kurzům Advanced
Placement (AP), které pokrývají témata obvykle vyučovaná v prvních ročnících vysokých
škol, a zaměřují se na detailní pochopení studovaných témat včetně mezioborových
souvislostí.
Program připravuje studenty na mezinárodní zkoušku Advanced Placement.
Zkoušky Advanced Placement (AP) s mezinárodní platností
CTM je partnerem American College Board pro organizaci mezinárodních zkoušek Advanced
Placement (AP) exams na českých a slovenských středních školách. AP zkoušky uznávané
univerzitami po celém světě. 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.
Studenti CTM dosáhli v těchto zkouškách v roce 2017 průměrného hodnocení 4,28 bodů na
pětistupňové škále v porovnání se světovým průměrem 2,89. Někteří naši studenti získali
stipendia na univerzity svých snů - Oxford, Cambridge, Yale, Johns Hopkins, NYU a řadu
dalších.
Uznávání AP zkoušek českými vysokými školami
Od školního roku 2017/2018 kromě Institutu ekonomických studií Univerzity
Karlovy 
zohledňuje AP zkoušky i Česká zemědělská univerzita (Fakulta tropického
zemědělství), Technická univerzita v Liberci (Ekonomická fakulta a Fakulta mechatroniky,
informatiky a mezioborových studií) a Metropolitní univerzita Praha. Na svém červnovém
zasedání schválil akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty UK AP zkoušky jako
jeden z důvodů pro odpuštění přijímací zkoušky od školního roku 2018-2019. Výsledky AP
zkoušek nově zohledňuje i Unicorn College. Navázali jsme spolupráci s Vysokou školou
chemicko- technologickou. Aktuální informace o uznávání AP zkoušek českými vysokými

školami naleznete zde: http://www.ctm-academy.cz/online/uznavani-ap/uznavani-ap-v-cr-1

Jak si vybrat správný kurz:
Kurzy vybírejte podle zájmu studenta, úrovně angličtiny a ročníku školní docházky.
Doporučené rozdělení kurzů podle roku školní docházky je pouze orientační. Vždy pečlivě
prostudujte informace o kurzu na našem webu včetně popisu osnovy kurzu (tzv. syllabus).

CTM Online Program – online kurz Algebra 1 – ukázka
postup: klikněte na Modul 03 – lekce 03.05 Linear Models a můžete si prostudovat všech 7 stran lekce včetně
interaktivních částí a testů.
http://www.myflvs.net/course-previews/educator_algebraI_v20_demo/

CTM Online Program – online kurz Anatomy and Physiology - ukázka
postup: klikněte na menu – modul 1 – lekce 01.04 a můžete si prostudovat 4 strany lekce včetně všech
interaktivních částí a testů.
http://www.myflvs.net/course-previews/educator_anatphysiology_v13_demo/index.htm

Další informace k výběru kurzu naleznete na našich webových stránkách.
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