ОБЩА ИНФОРАМАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “C&A”
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ EЗИК
Езиковото обучение в Образователен Център за обучение в чужбина „С
& А” – „Ултраспект –Виктори” – ЕООД е базирано върху четирите
основни умения на езика, които курсистите придобиват и
усъвършенстват постепенно с всяко следващ ниво: Слушане/Listening/,
Четене/Reading/, Писане/Writing/, Говорене/Speaking/. В четирите нива
на обучение, курсистите усвояват основно английската граматика и
натрупват богат речников запас. Нивата на обучение са следните:
Elementary – Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя
основна информация по различни житейски теми. Борави с около 1500
английски думи и изрази и се запознава с основни граматически
конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация
и да съставя кратко неофициално писмо. Обхваща нива А1 и А2 от
европейската езикова рамка
Pre-Intermediate – Курсистът разбира и взима участие в ежедневни
разговори на по-разнообразни теми, както и изразява по-прецизно
чувства и мнения. Борави с около 3000-думи и се запознава пообстойно с английската граматика. Може да състави молба,
описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално
писмо. Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.
Intermediate- Курсистът разбира и участва в разговори свързани с
ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около
5000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя
неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава
разговорен от книжовен език.
Преминава през ниво В1 обхваща малко от ниво В2 от европейската
езикова рамка.
Upper-Intermediate – Курсистът може свободно да разбира и да участва
в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и
чувства ясно и прецизно. Борави с около 7000 английски думи и изрази.
Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява
различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения
и доклади.
Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво С1 от европейската езикова рамка.
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Advanced – Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и
изразява мотивирани позиции и по практически неограничен кръг от
теми.Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири
и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност
към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични
конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура,
съдържание и изразни средства текстове като официални и
неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади,
статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски
преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.
Обхваща ниво С1 от европейската езикова рамка.
В центъра се провежда и подготовка за сертификатните изпити:
FCE/First Certificate in English/, CAE /Cambridge in Advanced English/,
CPE/Certificate of Proficiency in English/, TOEFL/Test of English as a
Foreign Language/, SAT/Scholastict Aptitude test/, GMAT/Graduate
Management Admission Test/, GRE/Graduate Record Examination/.
ПРИОРИТЕТНА ДЕЙНОСТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ В ЦЕНТЪРА Е
КОРПОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. РЕДИЦА ФИРМИ ОТ ПЛОВДИВ И
РЕГИОНА СА ПОЛЗВАЛИ УСЛУГИТЕ И ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ.

СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ
OPPORTUNITIES/PEARSON/LONGMAN/
Тази система е академична система, предназначена за плавно и
ефективно усвояване на английски език с цел неговото практическо
приложение в ежедневието.
Системата покрива всички стандартни нива в английския език, като
гарантира неговото отлично овладяване. С тази система се усвояват
както всички тънкости на английската граматика, така и богат
речников запас. Системата използва както традиционни така и
съвременни методи на обучение, гаранция за качествени знания и
получаване на британски сертификат за владеене на английски език.
Цел на обучението – Системата е предназначена за плавно и
ефективно усвояване на английски език с цел неговото практическо
приложение като международно средство за общуване в сферите на
деловите контакти в ежедневието и свободното време. Преговорните
занятия дават възможност за системен контрол на усвоените знания.
Заложените в програмата на обучение видео сесии и тематични
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дискусии способстват за ефективното усвояване и развиване на
основните езикови умения говорене и слушане, както и обогатяват
познания на курсистите за културата на Великобритания.
CUTTING EDGE/PEARSON-LONGMAN/
Тази система е една от водещите световни системи на
издателството за изучаване на английски език с цел усъвършенстване
на разговорния английски език. Специалните упражнение за
комуникация, включени във всеки модул развиват свободния разговор на
английски език, а именно това са упражнения, които п ресъздават
реални ситуации и спомагат за търсене начини на изразяване и
боравене със заучени граматичи структури и нова лексика.
ЗА ФИРМИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СИСТЕМИТЕ СА РАЗЛИЧИ СЪОБРАЗНО
СФЕРАТА НА РАБОТА НА ОБУЧАЕМИТЕ
В корпоративната програма на центъра системата на обучение, по
която ще се обучават служителите се определя на базата на тяхното
езиково ниво по следните показатели:
1. Състояние на езиковите умения на курсистите
= Служителите, които са начинаещи в своето обучение, найефективно могат да стартират своето обучение по програма за общ
английски. След натрупване на стабилни базов познания по езика, те
биха могли да продължат своето обучение по система за
специализиран английски език,
= Служители, които вече са изучавали езика, на базата на
резултатите на диагностичния си тест, могат да продължат своето
обучение по програма, подходяща за сферата на професионалната си
заетост. Например програма а делови и бизнес английски.
= Служители, които имат постигнато досега много високо ниво на
владеене на езика , могат да се обучават по програми за бизнес
английски в най-високите им нива, в други програми за специализиран
ангщлийски и се включат в курс за подготовка за международните
сертификати на Cambridge University.
ВАЖНО: Във всяка програма на центъра има заложена система за
оценка и самооценка на развитието на езиковите умения на
обучаемите. Системата се базира на текущи тестови модели към
програмата на обучение и допълнителни изпитни сесии, провеждани в
средата и края на обучението.
Ежемесечните доклади, с основни критерии успеваемост и
посещаемост , са най-често използваната система на иннформиране
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на компанията възложител за индивидуалното представяне на всеки
служител. Ако обучението е с по-висок интензитет, тогава се
прилагат доклади на всеки две седмици. Коментарите и препоръките
за работата на курсистите са неразделна част от докладите.
ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ СИСТЕМИ ПРИЛАГАНИ В
КОРПОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ Е MARKET LEADER
Тази система е една от водещите световни системи,с помощта на
която се усъвършенствуваш както писмените, така и разговорните
умения на специалсти в областта на различни сфери на науката и
знанието. Като универсална система в областта на разширяване
кръгозора на езиковите познания, системата предлага автентични
материали от специализирани издания и тематично разработени
модули, на базата на които допълително се мотивират обучаемите.
Включените теми в тази система осигурява на учащите адекватна
езикова реакция в конкретни бизнес ситуации като маркетинг, бизнес
етика и човешки ресурси. Всяко ниво на системата притежава аудио и
видео материали, така също и интерактивни задачи.
Системата води до практически умения в ползването на езика.
Горепосочените учебни материали трябва да бъдат поръчани 10 дни
преди началото на курса.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ,ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И БРОЙ УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ НА НИВО
1. Продължителност на ниво Elementary: 100 учебни часа
Такса: При група от 12 души 350 лева
При група от 8 души – 400 лева
При група от 5 до 7 души – 450 лева
При по-малко 5 обучаеми – по споразумение
2. Продължителност на ниво Pre-Intermediate: 100 учебни часа
Такса: При група от 12 души – 350 лв
При група от 8 души – 400 лева
При група от 5-7 души – 450 лева
При по-малко 5 души – по споразумение
3. Продължителност на ниво Intermediate: 100 учебни часа
Такса: При група от 12 души – 350 лева
При група от 8 души – 400 лева
При група от 5- 7 души – 450 лева
При по-малко 5 души – по споразумение
4. Продължителност на ниво Upper-Intermediate: 120 часа
Такса: При група от 12 души – 350 лева
При група от 8 души – 400 лева
При група от 5 – 7 души – 450 лева
При по-малко от 5 души – по споразумение
5. Продължителност на ниво Advanced: 150 часа
Такса: При група от 12 души – 375 лв.
При група от 8 души – 420 лева
При група от 5- 7 души – 465 лева
При по-малко т 5 души – по споразумение
ВАЖНО: При заявка за покриване на всички нива – 7 % отстъпка
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ
1 вариант/интензивен -оптимален/ - 6 учебни часа на ден –
2 вариант /максимално натоварване/ - 8 учебни часа на ден –
3 вариант два пъти седмично по 3 учебни часа – общо 6 часа
седмично
4 вариант 3 пъти седмично по 3 учебни часа – общо 9 часа
седмично

ВАЖНО: Разпределението на часовете и подробности относно
офертата подлежат на коментар и гъвкаво приложение.
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