Езикови курсове по английски. Комуникативна методика, съвременни системи на
обучение, модерно оборудвани зали.
Курсове по английски и немски за ученици
Курсовете по английски и немски са чудесна възможност за усвояването на двата найтърсени чужди езика още от ранна възраст, изграждат речников запас, познания по
граматичните категории и създават изключително ценни умения за слушане, четене,
писане и говорене.
Висококвалифицираните и усмихнати преподаватели на “C&A” ще превърнат
обучението по английски и немски език в приятен и забавен процес. Работата в малки
групи до 8 ученици е една от основните предпоставки за високата успеваемост и
желанието, с което идват децата в часовете. Детските курсове се провеждат по
иновативна, високоефективна методика на обучение, включваща:
•

внимателно подбрана модерна и ефективна учебна система

•

висококвалифицирани преподаватели;

•

работа, базирана на игрови ситуации

•

екип от двама преподаватели;

•

използване на интерактивна бяла дъска и мултимедиен проектор;

•

фокусиране върху често използвани фрази и съвременни изрази, базови граматични
единици, нови думи, заучавани в хода на обучението и активирани в игровите
ситуации;

•

работа в малки групи за постигане на по-висока ефективност;

Индивидуално обучение
Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с
вашето свободно време, нивото и индивидуалното ви темпо на учене. В зависимост от
конкретните ви нужди и целите, които си поставяте, нашите преподаватели заедно с
вас избират най-подходящата учебна система и схема на работа.
Предимства на индивидуалното обучение:
•

занятията се провеждат в удобно за вас време;

•

възможност за променяне на дните и часовете на занятията от седмица за седмица;

•

обучението е изцяло съобразено с темпото ви на учене и усвояване;

•

специално разработена програма за вашите нужди и цели; до 50% по-кратки срокове
за усвояване на материала спрямо нужните учебни часове за курс;

•

възможност за фокусиране и върху само един компонент – разговор, граматика,
специализирана лексика, подготовка за конкретно събитие/изпит/презентация;

•
•

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Уроците са организирани в удобен за вас график, занятията се провеждат в блокове от
минимум 2 учебни часа, като за най-ефективно обучение препоръчваме 4-6 уч.

ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
От септември 2017 се въвежда нова организация на индивидуалните обучения в
езиковия център . Предплатените 1-месечни и 3-месечни карти са удобен вариант да
планирате времето и обучението си.
1-месечната карта важи 5 седмици, а 3-месечната – 15 седмици, което ви дава
възможност за отменяне на урок, без реално да го губите. Обучението може да се
провежда от понеделник до неделя, в офис на езиковия център, след предварително
уговорен график.
- Индивидуално посещение - 1 уч.ч. – 21 лв.
- 1-месечна карта – 8 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5
седмици - Цена 160 лв. (20 лв./уч.ч.)
- 1-месечна карта – 16 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5
седмици - Цена 304 лв. (19 лв./уч.ч.)
- 3-месечна карта – 24 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15
седмици - Цена 444 лв. (18.50 лв./уч.ч.)
- 3-месечна карта – 48 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15
седмици + 2 безплатни учебни часа - Цена 840 лв. (17.50 лв./уч.ч.)
1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блок от 90 минути /2 уч.ч./
5% отстъпка за всички карти за ученици, редовни студенти, курсисти на езиков център
“C&A”, както и за онлайн уроци.
Всички цени са за обучение в школата. За обучение във ваш офис, моля да се
свържете с нас/това да бъде с опция за включване в телефоните./
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - подготовка за международни изпити
- Индивидуално посещение - 1 уч.ч. – 23 лв.
- 1-месечна карта – 8 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици Цена 176 лв. (22 лв./уч.ч.)
- 1-месечна карта – 16 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5
седмици - Цена 336 лв. (21 лв./уч.ч.)
- 3-месечна карта – 24 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15
седмици - Цена 480 лв. (20 лв./уч.ч.)
- 3-месечна карта – 48 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15
седмици + 2 безплатни учебни часа - Цена 936 лв. (19.50 лв./уч.ч.)
1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блок от 90 минути /2 уч.ч./
5% отстъпка за всички карти за ученици, редовни студенти, курсисти на езиков център
“C&A”.
Всички цени са за обучение в школата. За обучение във ваш офис, моля да се
свържете с нас.

ELEMENTARY - А1

Вид курс

График

Начало Офис

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

интензивен

понеделник, вторник,
1.06
четвъртък, петък 14.00-18.00

съботнонеделен

14.30-18.30

03.06.

445 лв.

399 лв.

вечерен

понеделник, сряда, петък
18.30-21.30

05.06

445 лв.

399 лв.

Ул.“П.Д.Петков 375 лв.

-

PRE-INTERMEDIATE – A2
Вид курс

График

Начало Офис

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

интензивен

понед., втор., четв., петък
9.00-13.30

11.05

375 лв.

399 лв.

съботнонеделен

10.00-14.00

13.05

445 лв.

399 лв.

INTERMEDIATE – В1
Вид курс

График

Начало

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

интензивен

понед., втор., четв., петък
9.00-13.30

1.06

375 лв.

350 лв.

съботнонеделен

10.15-14.15

13.06

445 лв.

399 лв.

вечерен

понеделник, сряда, петък
18.30-21.30

05.06

445 лв.

399 лв.

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

UPPER-INTERMEDIATE – В2
Вид курс

График

Начало

вечерен

вторник, четвъртък, петък
18.30-21.00

16.06

интензивен

понед., втор., четв., петък
9.00-13.30

06.06

445 лв.

399 лв.

375 лв.

350 лв.

ADVANCED - C1
Вид курс

График

Начало

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

вечерен

понед., сряда, петък 18.3021.30

10.07

475 лв.

427 лв.

БИЗНЕС РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ

След завършено ниво В1/В2 (безплатни учебни
материали)
Хорариум: 15 уч.ч. / 3 седмици

Вид курс

График

Начало
01.07.

Редовна Цена с
цена
10%
отстъпка
за ранно
записване

вечерен

вторник и четвъртък 18.3020.30

2.07

125 лв.

112 лв.

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА по
английски език

След завършено ниво В1/В2 (с вкл. учебни
материали) Хорариум: 30 уч.ч

Вид курс

График

Начало Офис

съботнонеделен

14.30 -18.30

Цена
185 лв.

Всички курсове стартират при минимум 4 записани курсисти.

Цените на курсовете не включват учебниците. Те се закупуват допълнително или
курсистите си ги набавят.
Хорариум на курсовете – Общ английски - 120 уч.ч. по 45 минути; Разговорен курс -15
уч.ч. по 45 минути
Продължителност на курсовете – вечерни – 11 седмици, съботно-неделни – 10
седмици, интензивни – 1 месец, разговорни – 3 седмици
ОТСТЪПКИ
•

10% за ранно записване минимум 10 дни преди началната дата (за вечерни и съботнонеделни курсове)

•

10% за ученици и редовни студенти (за вечерни и съботно-неделни курсове)

•

5% за курсисти на "С&A”, продължаващи обучението си (за вечерни и съботно-неделни
курсове)
* Отстъпките МОЖЕ да се комбинират, като максималната е 15%
* Отстъпките НЕ важат за дневните интензивни курсове

.

