
Online обучение по Английски език  

с преподаватели от Малта & Англия 

 

Option A ::: Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център в 

Малта EASY School of Languages Valletta ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares15-malta-easy.php 

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

 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares15-malta-easy.php


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

 Занятията се провеждат в малки групи от максимум 12-дванадесет 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 е сутрин от 09.00-12.30h (09.00-10.30h + 11.00-

12.30h) 

 Начало – всеки понеделник 

 Минимална възраст на учениците – 18-осемнадесет 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 (https://easysl.zoom.us/) 

 Продължителност – засега до 30-ти септември 2021 (с опция за удължаване) 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица = 100.00 евро (при записани 1-4 седмици) 

❖ 1 седмица = 85.00 евро (при записани над 4 седмици) 

 (цената на присъствения курс в учебния център е 170€/седмица) 

 Курс „English Plus“ включващ 20-двадесет занятия по общ Английски + 10-десет 

занятия с фокус върху разговор ::: 

❖ 1 седмица = 150.00 евро (при записани 1-4 седмици) 

❖ 1 седмица = 130.00 евро (при записани над 4 седмици) 

 (цената на присъствения курс в учебния център е 250€/седмица) 

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

входящия тест, всички учебни материали и сертификат за проведено обучение! 

☺ Индивидуално обучение „по Общ Английски“ – минимум 10-десет занятия  

Цени за индивидуално обучение ::: 

❖ 1-19 индивидуални занятия  = 25€/занятие 

❖ 20 и повече индивидуални занятия  = 20€/занятие 

 (цената на присъствено занятие в учебния център е 27€/занятие) 

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

входящия тест, всички учебни материали и сертификат за проведено обучение! 

https://easysl.zoom.us/


 

Option B ::: 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 

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

 

 Курсът включва 15-петнадесет занятия седмично, всяко с продължителност 55-

петдесет и пет минути 

 Занятията се провеждат в малки групи от 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 

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


преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определяне на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията е сутрин от 09.00-12.00h или следобед 13.30-

16.30h (NB: местно UK часово време) 

 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 

 Продължителност – засега до 30-ти септември 2021 (с опция за удължаване) 

 Характеристики ::: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+Lo

ndon+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-

new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-

03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-

agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-

101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица GE15 = 201.00 английски лири (цената на присъствения курс в учебния център 

е 191£-288£/седмица) 

❖ 1 седмица GE20 = 258.00 английски лири (курс по общ Английски 20 часа седмично с 

график на провеждане всеки ден от понеделник до петък 09.00-12.00h + 13.00-14.00h) 

❖ 1 седмица GE5 = 88.00 английски лири (курс по общ Английски 5 часа седмично с график 

на провеждане всеки ден от понеделник до петък 13.00-14.00h) 

NB: Върху тези цени може да се възползвате от отстъпка в размер на 15% за записвания 

до 22.02.2021, без допълнителна регистрационна такса и с включени обучението, 

входящия тест и всички учебни материали!  

☺ Всички онлайн ученици получават и безплатни седмични социални активности (клуб 

за разговори, онлайн филмов клуб, клуб за книги, онлайн караоке и други), 

ежеседмична консултация с преподавателя за анализ на постигнатия напредък, 

достъп до материали за самообучение и до електронния портал на учебния център. 

 

 За учениците от всички възрасти и всички нива, чиито ангажименти им позволяват да 

отделят по-малко време за усъвършенстване на познанията си по английски език IH 

London предлага вечерен онлайн курс по общ Английски език със занятия веднъж 

седмично и с минимална продължителност от 4-четири седмици!  

❖ Програмата включва 1-едно занятие седмично в група от максимум 12-

дванадесет ученика.  

https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1
https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1
https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1
https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1
https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1
https://www.youtube.com/watch?v=p9aDvLnbUn0&feature=youtu.be&utm_source=IH+London+Global+Promotions+Agents+2020+March%2FApril&utm_campaign=03801db1ca-new-online-lessons-Julija-agents&utm_medium=email&utm_term=0_439829576c-03801db1ca-101771221&ct=t%28new-online-lessons-Julija-agents%29&goal=0_439829576c-03801db1ca-101771221&mc_cid=03801db1ca&mc_eid=ae3427d8c1


❖ Графикът на провеждане е всеки понеделник 18.30-20.30h ((NB: местно UK 

часово време) 

Цената на курса е 90.00 английски лири 

 За учениците от всички възрасти и ниво на владеене на Английски език поне В1, чиито 

ангажименти им позволяват да отделят по-малко време за усъвършенстване на 

познанията си по английски език IH London предлага вечерен онлайн курс по 

разговорен Английски език със занятия веднъж седмично и с минимална 

продължителност от 4-четири седмици!  

❖ Програмата включва 1-едно занятие седмично в група от максимум 12-

дванадесет ученика.  

❖ Графикът на провеждане е всеки четвъртък 18.30-20.30h ((NB: местно UK 

часово време) 

Цената на курса е 90.00 английски лири 

 

☺ Индивидуално обучение „по Общ Английски“ – минимум 6-шест занятия  

Цени за индивидуално обучение ::: 

❖ 6 индивидуални занятия  = 420.00 английски лири (70£/занятие) 

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

входящия тест и всички учебни материали! 


