СПЕЦИАЛИЗИРАНО EЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Езиковото обучение в чужбина има едно основно предимство пред това в
България и то е, че имате възможност да практикувате наученото в
естествена среда, по възможно най-ефективен начин. Голямата тайна за
успеха на този тип програми е в балансираната комбинация между
обучение и забавление – теорията и упражненията се комбинират с
различни видове допълнителни дейности, при които в зависимост от
спецификата на курса, наученото се практикува в ежедневното общуване.
СТАНДАРТЕН БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ
Тези курсове са насочени към езикови умения, необходими за работа в
англоговоряща среда. Качеството на преподаване е изключително високо
както в Англия, така и Малта. Освен нужния речников запас за найпопулярните бизнес-ситуации, се усвояват знания за ефективно
провеждане на телефонни разговори, правене на презентации, участие в
бизнес срещи, контактуване с клиенти, писане на писма и отчети.Тези
курсове са идеалната отправна точка за клиенти, които възнамеряват да
работят в държавите от Европейския съюз, в чуждестранни фирми и банки
в България.
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИ
Този тип обучение е предназначен за мениджъри на и над средно ниво.
Цените им са по-високи, тъй като за всеки клиент се изготвя индивидуална
програма, в съответствие с точните нужди на участниците и могат да
включват индивидуална помощ за проблеми с произношението,
изграждане на специализиран речник, интензивна подготовка за изпити,
говорни умения и др.
Предлага се в Лондон, Плимут и Малта
ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГЛИЙСКИ
Езиковите училища предлагат специфична подготовка за изпити, които
удостоверяват ниво на познаване на езика, без което съответната професия
не може да се упражнява в англоговорещите страни или в останалите
страни от европейския съюз: английски за икономисти, английски за
юристи, лекари и медицински сестри, английски за инженери и др.

ПРЕДЛАГА СЕ В:
Малта
Великобритания
САЩ
Канада
Германия
СЕМЕЙНИ ВАКАНЦИИ
Обучението по английски за семейства набира популярност от година на
година. При него родителите и децата участват в различни езикови курсове
в едно и също училище и в свободното си време могат да бъдат заедно и да
прекарат времето си сред различните забавления, които градът предлага.
Настаняването е по избор: фамилни апартаменти, хотели общежития или
при други семейства. Родителите също имат избор – да се включат в
обучението или да се отдадат само на почивка и развлечения
Предлага се в
Англия
Малта
Когато става въпрос за изучаване на английски език в чужбина, първата
държава, за която можем да се сетим е, разбира се, Англия. За разлика от
останалите англоговорящи държави, тук общуването е неразривно
свързано с типичния британски стил, бит, култура и традиции – съчетание,
което не можете да намерите никъде по света и което може да ви помогне
да усвоите езика много по-бързо и задълбочено. Англия е мястото, което
предлага уникална смесица от традиции и съвременност.
МАЛТА е другата европейска държава, където английският е официален
език. Тук обучението може да се съчетае с незабравима лятна почивка по
средиземноморските плажове. Малта е разположена на три острова, малко
по на юг от Сицилия и е предпочитана туристическа дестинация сред
европейците. Езиковото обучение в страната също е много популярно:
качеството е високо, е цените както на обучението, така и за престоя и
транспорта са чувствително по-ниски от английските. Нещо повече –
характерът на малтийците и начинът им на живот е много по-близък до
българския и това е същественото предимство на Малта за по-лесното

установяване на контакти и практикуването на езика извън
специализираните курсове. Изборът на езикови училища и възможности за
почивка и развлечение е дори по-голям от този в Англия.

ОФЕРТА
EEC MALTA&STUDY ABROAD AGENCY “C&A”

ОРГАНИЗИРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В
ОБЛАСТТА НА БАНКОВО ДЕЛО И ФИНАНСИ МАЛТА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА – МИНИМУМ ТРИ СЕДМИЦИ
(ЦЕЛОГОДИШНО)

ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАМА І
1.Стандартен курс по английски – 20 часа на седмица
(понеделник-петък от 12.30 до 14.00 часа)
2. Индивидуално езиково специализирано обучение”Банково дело и
Финанси”- 10 часа седмично(понеделник – петък от 12.30 до 14.00
ЦЕНИ:
Септември – Май – 125 евро на седмица
Юни – Август – 175 евро на седмица
ПРОГРАМА ІІ
1. Индивидуално специализирано обучение в областта на банковото
дело и финанси- 20 часа седмично
(Понеделник- петък от 12.30 до 16.00 часа)
ЦЕНИ: От септември до май – 150 евро на седмица
От юни до август – 200 евро на седмица

НАСТАНЯВАНЕ:
1 ВЪЗМОЖНОСТ

Настаняване в тристаен апартамент – самообслужване
Цени – от септември до май – 70 евро на седмица
От юни до август – 84 евро на седмица
2 ВЪЗМОЖНОСТ
Настаняване в семейство – домакин – закуска и вечеря
Цени – от септември до май – 130 евро на седмица
От юни до август – 170 евро на седмица
3 ВЪЗМОЖНОСТ
Настаняване в хотели – цени според категорията на хотела
Регистрация и трансфер от и до летището – 20 евро

ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “C&A”-www.studyabroadca-bg.com
АННА ГЕОРГИЕВА – телефон за връзка: 0888 638293

EEC MALTA&STUDY ABROAD A AGENCY “C&А”
ПРЕДЛАГАТ

СПЕЦИАЛНА ГРУПОВА ОФЕРТА ЗА
ПЕРИОДА АПРИЛ - ЮНИ
ПРОГРАМА
1. Стандартен курс по английски език – групово обучение – 20 часа на
седмица
2. Настаняване в ТРИ звезден хотел в гр.Слиема (полупансион)
3. Организиран прием-посрещане
4. Транспорт ежедневно до училището
5. Летищен трансфер
6. Предоставя се възможност за осигуряване на двама души
ръководители
ВАЖНО: ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМА БРОЯТ НА
УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МИНИМУМ 12 ДУШИ.
ПРИ ГРУПА ОТ ЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЪТУВА ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ
БЕЗПЛАТНО
ЦЕНИ на курсист – 190 евро за първата седмица
За всяка допълнителна седмица 180 евро на седмица.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Ул.”ФИЛИП МАКЕДОНСКИ” № 29 , етаж 2., кабинет 224
EEC MALTA&STUDY ABROAD AGENCY “C&A”

ТЕЛЕФОН 0888 63 82 93
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА „С& А”

ОРГАНИЗИРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО
РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ С
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МАЛТА И БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ПЛОВДИВ,
УЛ.”ФИЛИП МАКЕДОНСКИ” 29 , етаж 2, кабинет 224

ТЕЛ.0888 63 82 93

