ЦЕНОРАЗПИС
ЗА УЧЕБНА 2019/20
за периода от 01.10.2019 г. до 31.05.2020 г.

КУРСОВЕ
АНГЛИЙСКИ за ученици от 1-4
клас

НИВО
1, 2, 3, 4, 5, 6

ВИД
дневен по 2 уч.
часа на
седмица

АНГЛИЙСКИ за ученици от 5-7
клас

A1, A2, B1

АНГЛИЙСКИ за ученици от
гимназиален курс/ възрастни

Starter,А1, А2, B1,
B2, C1, C2

дневен по 2 уч.
часа на
седмица
вечерен – 100
уч.ч
вечерен – 50
уч.ч.

Разговорен АНГЛИЙСКИ

А1,А2, В1, В2, C1

ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИ
Подготовка за матура
по АНГЛИЙСКИ език
Сертификатни нива
Университета в КЕЙМБРИДЖ

А1, А2, В1, В2, C1

Сертификатни нива

В2
FCE, CAE, СРЕ

TOEFL, IELTS

ЦЕНА
380,00 лв.

380,00 лв.
282,00 лв.
141,00 лв

уч. час от 45
мин.
по график

15,00 лв.

дневен – 60
мин
90 часа
ускорени

15,00 лв.

90 часа
ускорени

15,00 лв.

650,00 лв.
288,00 лв.
650,00 лв.
288,00 лв.

ул. „Хан Крум“ №27,
гр. Бургас, 8000

Тел.: +359878131251
+359885405344
Имейл: contact@interspeak.bg

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА – 15,00 лв./час от 60 мин или 12,00
лв./час от 45 мин.
Посочените в таблицата цени важат за групово обучение. Минимален брой за
групата – 2 курсиста.

За курсисти, продължаващи обучението си в центъра, или за членове на
техните семейства предлагаме НАМАЛЕНИЕ от цената.

ЗАПИСВАНЕТО за курсовете се извършва по телефона, на място или по
имейл. Таксите са заплащат до 1 седмица от обявената в графика дата за
начало на курса. Възможно е заплащане на вноски ежемесечно.

РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ
Това е начин да подобрите говорните си умения. Занятията включват
ролеви игри, разделени в 5 категории от „реалния свят“ - Услуги,
Пазаруване, Социален живот, Начин на живот и Креативни ролеви игри.
Те дават възможност за интензивна и разнообразна практика на говорните
умения по двойки и в група. Предоставена е информация за целевия език
(изрази и думи) и граматичните конструкции, които са подходящи за
използване. При този курс не учите, а практикувате вече наученото.
Курсът се предлага и он-лайн.
Общ английски език - за възрастни
Дневни и вечерни курсове за нива А1, А2, В1 и В2
За записвания, моля, свържете се с нас.

ул. „Хан Крум“ №27,
гр. Бургас, 8000

Тел.: +359878131251
+359885405344
Имейл: contact@interspeak.bg

Фирма Екоклийн ТМ ООД е партньор в следните европейски проекти:


Национален проект „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, на
Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд София, по програмата „Ваучери за заети лица“. Статут: одобрен
доставчик



Еuropean Languages Virtual Network (ELVIN) по програмата „Леонардо
да Винчи“, „Обучение през целия живот“. Партньори по проекта са
организации от сферата на образованието и публичната администрация
Испания, Португалия, Ирландия, Унгария, Латвия и България. Статут:
до Декември 2011 г. На 18 април се проведе представяне на проекта в
сградата на Областна администрация. Присъстваха представители на
администрацията на Областна администрация, Община Бургас,
студенти от местните колежи и университети, курсисти от Езиков
център „Интерспийк“. Благодарим Ви! През месеци май, юни и юли
тече 2-то пилотно действие за тестване на платформата мояЕлвин.
Практикувайте английски, испански, португалски, латвийски и





унгарски на www.myelvin.eu
http://www.myelvin.com/
Национален проект „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, на
Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд София, по програмата „Аз мога“ и „Аз мога повече“ за заети лица.
Статут: приключил
Национален проект „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, на
Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд
проект „Английски език за хората от малкия бизнес“, ESF-2102-0202008 с партньори по проекта: Екоклийн ТМ ООД, Бургстрой-2 ООД,
Агрибиз БГ ООД, Гами ЕООД, Сатком-Бургас ЕООД. Статут:
приключил
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