
Online обучение по Италиански език 

 

Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център в Рим DILIT 

International House Rome (Dilit IH Rome) ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-rome.php 

От 2006-та година насам DILIT ежегодно е във финалните номинации на наградите 

на Study Travel Magazine London за най-добро училище за преподаване на италиански 

език като чужд език в Италия и след като пет пъти учениците гласуваха, че DILIT 

International House Rome е най-предпочитаното им училище в Италия, DILIT е носител на 

най-престижната награда в нашия сектор Super Star Italian Language School. 

 

 

Групово обучение „курс по Италиански“ – 15 часа седмично ::: 

 

 Курсът включва 20-двадесет занятия седмично, всяко с продължителност 45 минути 

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 3-трима и максимум 8-осем 

ученика 

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

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

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определене на говорните 

умения. 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares12-italy-rome.php


 Графикът на провеждане на занятията (местно италианско време) е сутрин от 09.00-

12.20h или следобед 14.00-17.20h (с включена пауза от 20-двадесет минути) 

 Начало – всеки понеделник 

 Минимална възраст на учениците – 16-шестнадесет години 

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

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

NB: Преподавателят изпраща на ученика емайл, с който да се регистрира към онлайн 

платформата ZOOM 

 Продължителност – засега до 30-ти юни 2022 (с опция за удължаване) 

 Характеристики ::: 

https://www.youtube.com/watch?v=P5ttV1VZEVw 

 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица (20-двадесет занятия седмично) = 200.00 евро (цената на присъствения курс в 

учебния център е 235€/седмица) 

 1 седмица (10-десет занятия седмично) = 120.00 евро  

NB: Графикът на провеждане е 3-три пъти в седмицата понеделник-сряда-петък или 

вторник-четвъртък-петък от 09.00-11.40h; 14.00-16.40h или 17.00-19.40h (с включена 10-

десет минутна пауза) 

https://www.youtube.com/watch?v=P5ttV1VZEVw


 1 седмица (5-пет занятия седмично) = 60.00 евро 

NB: Графикът на провеждане е 2-два пъти в седмицата понеделник-сряда или вторник-

четвъртък от 09.00-11.00h; 11.30-13.30h; 14.00-16.00h или 16.30-18.30h (с включена 5-пет 

минутна пауза) 

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

обучението, входящия тест и всички учебни материали! 

 

☺ Индивидуално обучение „по Общ Италиански“ – минимум 5-пет занятия  

Цени за индивидуално обучение ::: 

❖ 5 индивидуални занятия (1 седмица) = 165.00 евро (33€/занятие) 

NB: Занятията се провеждат от понеделник до петък от 09.00 до 20.00h 

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

обучението, входящия тест и всички учебни материали! 

 


