
Online обучение по Английски език 

за деца 8-11 години и младежи 12-17 години  

с преподаватели от Англия 

 

Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център в Лондон 

International House London (IH London) ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-oxford.php 

 

 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares21-england-oxford.php


DISCOVER ENGLISH ONLINE  

 

 Възраст на участниците – 8-11 години 

 Курсът DISCOVER ENGLISH ONLINE е предназначен за деца на възраст 8-11 години, 

които искат да усъвършенстват своя английски език в онлайн международна среда. 

Освен че ще подобрят езиковите си умения, те ще се срещнат с други свои 

връстници от цял свят и ще се запознаят с други култури чрез седмичните теми. Този 

курс дава на децата международен опит от собствения им дом с редица социални 

дейности, на които могат да се наслаждават. 

 Курсът включва всеки ден от понеделник до петък един час „курс по Английски“ 

(всяка седмица общо четири часа общ Английски + един час Conversation Club) + 

един час социална програма с избор ежедневно между три активности (онлайн 

активности по музика, изкуство, спорт, драма, клуб „приятели на книгата“, танци, кино 

клуб, теми като „запознайте се с животните“, „световна култура“, „нашата планета“, 

„наука и технологии“) и се провежда за всички нива от А2 до С1 включително. 

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 4-четири и максимум 10-десет 

ученика 

 След записване ученикът прави писмен онлайн тест за определяне на актуалното му 

ниво на владеене на английски език, а в началото на първия учебен ден 

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определяне на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията по Английски език е ::: 



 сутрин от 08.00-09.00h или 

 следобед от 14.00-15.00h 

 Графикът на провеждане на социалната програма е ::: 

 сутрин от 10.00-11.00h или 

 следобед от 17.00-18.00h 

 Минимална продължителност – 1-една седмица; максимална продължителност – 14-

четиринадесет седмици 

 Начални дати – всеки понеделник 25.05 + 01.06 + 08.06 + 15.06 + 22.06 + 29.06 + 

06.07 + 13.07 + 20.07 + 27.07 + 03.08 + 10.08 + 17.08 + 24.08 

 Изисквания за провеждане на видео обучението – компютър, таблет или мобилен 

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

NB: Занятията се провеждат на онлайн платформата ZOOM 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица = 95.00 английски лири  

NB: Цената е крайна, без допълнителна регистрационна такса и с включени обучението, 

входящия тест и всички учебни материали!  

 

EXPLORE ENGLISH ONLINE 

  



 Възраст на участниците – 12-17 години 

 Курсът EXPLORE ENGLISH ONLINE е предназначен за подрастващи на възраст 12-

17 години, които искат да усъвършенстват своя английски език в онлайн 

международна среда, докато учат и участват в забавни социални дейности с 

младежи от целия свят. Този курс дава на младежите възможност за разговорен опит 

по различни теми, както и чрез разнообразна социална програма да се запознаят с 

други култури от собствения им дом. 

 Курсът включва всеки ден от понеделник до петък един час и половина „курс по 

Английски“ (всяка седмица общо шест часа общ Английски + един час и половина 

Conversation Club) + един час социална програма с избор ежедневно между три 

активности (онлайн активности по музика, изкуство, спорт, драма, клуб „приятели на 

книгата“, танци, кино клуб, теми като „световна култура“, „нашата планета“, „наука и 

технологии“, „нашето общество“) и се провежда за всички нива от А2 до С1 

включително 

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 4-четири и максимум 10-десет 

ученика 

 След записване ученикът прави писмен онлайн тест за определяне на актуалното му 

ниво на владеене на английски език, а в началото на първия учебен ден 

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определяне на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията по Английски език е ::: 

 сутрин от 08.00-09.30h или 

 следобед от 14.00-15.30h 

 Графикът на провеждане на социалната програма е ::: 

 сутрин от 10.00-11.00h или 

 следобед от 17.00-18.00h 

 Минимална продължителност – 1-една седмица; максимална продължителност – 14-

четиринадесет седмици 

 Начални дати – всеки понеделник 25.05 + 01.06 + 08.06 + 15.06 + 22.06 + 29.06 + 

06.07 + 13.07 + 20.07 + 27.07 + 03.08 + 10.08 + 17.08 + 24.08 

 Изисквания за провеждане на видео обучението – компютър, таблет или мобилен 

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

NB: Занятията се провеждат на онлайн платформата ZOOM 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица = 115.00 английски лири  

NB: Цената е крайна, без допълнителна регистрационна такса и с включени обучението, 

входящия тест и всички учебни материали!  



ENGLISH PLUS ONLINE 

 

 Възраст на участниците – 12-17 години 

 Курсът ENGLISH PLUS ONLINE е предназначен за младежи на възраст 12-17 години, 

които искат да се съсредоточат върху усъвършенстването на говоримия си английски 

език и да постигнат призната и акредитирана английска квалификация LanguageCert, 

докато учат и се забавляват в международна онлайн среда. Занятията се динамични, 

интерактивни и забавни, а курсът фокусирайки се върху обсъждане на актуални 

теми, които представляват интерес за младите, ги насърчава да говорят и постига 

целта си - постоянно практикуване и свободно общуване на английски език. 

 Курсът включва всеки ден от понеделник до петък един час и половина „курс по 

Английски“ (всяка седмица общо седем часа и половина общ Английски + в края на 

курса провеждане онлайн на изпита LanguageCert Speaking Exam) + един час 

социална програма с избор ежедневно между три активности (онлайн активности по 

музика, изкуство, спорт, драма, клуб „приятели на книгата“, танци, кино клуб, теми 

като „световна култура“, „нашата планета“, „наука и технологии“, „нашето общество“) 

и се провежда за напреднали по английски език с минимално ниво В1+. 

 Всички уроци се провеждат от опитни и квалифицирани преподаватели по английски 

език, които са специализирани в преподаването на млади учащи се и в подготовката 

на младежи за явяване на изпита LanguageCert.   

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 4-четири и максимум 10-десет 

ученика 



 След записване ученикът прави писмен онлайн тест за определяне на актуалното му 

ниво на владеене на английски език, а в началото на първия учебен ден 

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определяне на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията по Английски език е ::: 

 сутрин от 08.00-09.30h или 

 следобед от 14.00-15.30h 

 Графикът на провеждане на социалната програма е ::: 

 сутрин от 10.00-11.00h или 

 следобед от 17.00-18.00h 

 Минимална продължителност – 1-една седмица; максимална продължителност – 14-

четиринадесет седмици 

 Начални дати – всеки понеделник 25.05 + 01.06 + 08.06 + 15.06 + 22.06 + 29.06 + 

06.07 + 13.07 + 20.07 + 27.07 + 03.08 + 10.08 + 17.08 + 24.08 

 Изисквания за провеждане на видео обучението – компютър, таблет или мобилен 

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

NB: Занятията се провеждат на онлайн платформата ZOOM 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица = 130.00 английски лири  

NB: Цената е крайна, без допълнителна регистрационна такса и с включени обучението, 

входящия тест и всички учебни материали!  

 

 

 


