Упражнявате се да говорите свободно от
Усвояване на свободното говорене
Усвояването на свободното говорене заема централно място във
Вашия езиков курс. Ще се изненадате, колко лесно преминавате
езикови бариери и се „впускате“ в новия език. Нашите
преподаватели Ви насочват по правилния път и Вие неусетно се
отпускате да говорите.
По време на обучението разговаряте оживено с учители и курсисти.
Научавате много за чужди култури и се запознавате с нови хора.
Разговорите често са толкова интересни, че дори не съзнавате,
колко спокойно комуницирате на чуждия език. И паузите са много
важни. И те служат за обмен и усвояване на свободното говорене.
След обучението има много възможности за прилагане на
наученото, например на пазара, в трамвая, в ресторанта.
Изучаване на граматиката
Учителите нагледно Ви обясняват граматическите правила, които са
необходими за изучаването на новия език. С упражнения на
практика ще затвърдите граматическите знания. Много от тези
правила ще можете скоро да използвате автоматично по усет, така
както едно дете усвоява майчиния език.
Учители със специална квалификация за
преподаване на чужд език
Квалифицирани учители, които преподават майчиния си език като
чужд език, тренират с Вас свободно говорене, слушане с разбиране,
граматически коректното изразяване, както фонетика и типични
словосъчетания. Със специални упражнения изучавате като на игра
тънкостите на чуждия език. Нашите училища ангажират само
избрани преподаватели от съответното курсово селище.
Многобройни възможности
Осъществете една своя мечта: изучете Вашия любим език! При нас
може да избирате между 60 курсови селища и 10 езика на всички
континенти! Учете се при нас да се забавлявате на чуждия език,

открийте неговото богатство! Дискутирайте с местните жители и
опознайте културното своеобразие на страната-домакин, което порано беше недостъпно за Вас. Квалифицирайте се в езиковия курс и
се научете оптимално да прилагате езиковите си знания в
следването и в професията си.

Придобитите езикови умения ще прилагате успешно в професията
си и в личния си живот и ще впечатлявате околните.
Сертификат
В края на курса получавате сертификат, удостоверяващ успешното
Ви участие в курса. Този сертификат, прибавен към Вашата
автобиография, ще удостовери Вашия интеркултурен опит и ще
бъде “плюс” във Вашата папка с документи за кандидатстване.

