
Online обучение по Испански език 

 

Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център във Валенсия 

Hispania, escuela de español ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares5-hispania.php 

 

Hispania, escuela de español отваря врати през 2002-ра и за тези повече от осемнадесет 

години дава висококачествено обучение по Испански език на над 40 000-четиридесет 

хиляди ученици от повече от 82-осемдесет и две държави по целия свят! 

Hispania, escuela de español е най-награждаваното училище по Испански език като чужд 

език (ELE) в света и след като пет поредни години 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 

учениците гласуваха, че Hispania е най-предпочитаното им училище в Испания, от 2019-

та е носител на най-престижната награда в нашия сектор Super Star Spanish Language 

School. 

Hispania, escuela de español използва собствен метод на преподаване, според който 

лингвистичните тънкости се усвояват на базата на разговора, а "главният герой" разбира 

се е ученикът. Философията на този метод е усвояване на базата на грешките, които 

всички ние правим говорейки + създаване на благоприятен климат в класната стая с цел 

насърчаване на учениците да участват активно и без страх от това, че ще сбъркат. 

Методът на обучение Hispania се базира на така наречения „комуникативен метод“ 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares5-hispania.php


според Единната Европейска Езикова рамка и се подкрепя от най-престижните 

национални и международни образователни институции.  

Hispania, escuela de español е акредитирана от Институт Сервантес и Eaquals. Те дават на 

училището оценка за най-високо качество, защото позволява максимална гъвкавост. Това 

означава, че единствено в Hispania всеки ученик може да избира колко дни в седмицата и 

с каква интензивност да се обучава, като съобразява часовете на провеждане на 

учебните занятия с другите си ангажименти и при необходимост да пропусне винаги може 

да навакса в друг ден и час. 

Поради тези и още много причини именно Hispania, escuela de español Valencia е най-

предпочитаното от учениците на Azares училище за изучаване на Испански език в 

Испания! 

 

Групово обучение „курс по Испански“ –  20 часа седмично ::: 

 

 Курсът включва 20-двадесет занятия седмично, всяко с продължителност 55 минути 

NB: Занятията се провеждат по две слети в един учебен модул с обща продължителност 

110 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 испански език, а в началото на първия учебен ден 

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определене на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията е 09.15-11.05h & 11.15-13.05h & 14.00-15.50h & 

16.00-17.50 & 18.00-19.50h 

NB: Ученикът има пълна свобода като след предварително избрания предпочитан от 

него график на провеждане, при необходимост може да канселира учебен модул и да си 

го навакса в друг ден и по друго време! Също така ако днес примерно сте работили 

определена граматична структура и усещате, че не сте я овладели достатъчно, може да 

помолите за следващия учебен модул да бъдете поставен в група, която ще упражнява 

именно този детайл.  

 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 

 Продължителност – засега до 30-ти май 2020 (с опция за удължаване) 

 Характеристики ::: 

https://www.youtube.com/watch?v=al9cGUh0APo&t=62s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=al9cGUh0APo&t=62s


Цена на курса ::: 

❖ 40 часа (=20 учебни модула) = 315.00 евро 

☺ 40 часа (=20 учебни модула) в по-голяма група до 15-20 ученика = 205.00 евро 

❖ 80 часа (=40 учебни модула) = 555.00 евро 

☺ 80 часа (=40 учебни модула) в по-голяма група до 15-20 ученика = 325.00 евро 

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

входящия тест и всички учебни материали! 

 

 За ученици от всички възрасти, на които предстои явяване на изпита DELE 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera) Hispania, escuela de 

español организира онлайн курсове за подготовка с продължителност 4-четири или 

8-осем седмици и начални дати съответно ::: 

 за тези, които ще се явяват на изпит на 10-ти юли - 18-ти май (8-седмичен курс) & 8-ми 

юни (4-седмичен курс) 

 за тези, които ще се явяват на изпит на 11-ти септември - 20-ти юли (8-седмичен курс) 

& 17-ти август (4-седмичен курс) 

 за тези, които ще се явяват на изпит на 13-ти & 14-ти ноември - 21-ви септември (8-

седмичен курс) & 19-ти октомври (4-седмичен курс) 

 

 Учениците имат избор между курс “Intensivo” с 10-десет занятия седмично и курс 

“Intensivo Plus” с 20-двадесет занятия седмично. 

 

Цените на курса са съответно ::: 

 Intensivo 10 – 345.00 евро/4 седмици & 525.00 евро/8 седмици 

 Intensivo Plus 20 – 525.00евро/4 седмици & 895.00 евро/8 седмици 

 

NB: Този специфичен курс е с цел подготовка на ученика да изкара успешно изпита DELE. 

По време на този курс темпото е доста бързо и интензивно. Ученикът усъвършенства 

различните си езикови умения (граматика, четене и слушане с разбиране, писане, 

говорене) като основно се ползват реални упражнения и модели на предишни изпитни 

сесии. 

DELE е единствената официална диплома, удостоверяваща степента на компетентност и 

владеене на Испански език и се издава от Институт Сервантес от името на 

Министерството на образованието на Испания. Огромно преимущество на DELE е, че 

Сертификатът освен международно признат е и безсрочен! Понастоящем учениците 

могат да се явят на изпит DELE в 6-те нива според Общата европейска езикова рамка - 

А1, А2, В1, В2, С1 и С2. 

 

 

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

Цени за индивидуално обучение ::: 

❖ 10 индивидуални занятия  = 300.00 евро (30€/занятие)  



❖ 40 индивидуални занятия  = 1000.00 евро (25€/занятие) 

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

входящия тест и всички учебни материали! 

 По желание на група ученици със сродно ниво на владеене на Испански език Hispania, 

escuela de español предлага и полуиндивидуално обучение в мини групи от по 2-

двама, 3-трима, 4-четири или 5-пет човека! 


