
Е з и к о в  ц Е н т ъ р

English Language Centre

За нас

Езиков център English Language Centre (ELC) www.elc.bg предлага на вашите деца целогодишно 
изучаване на английски език през учебната година.

ELC е езиково училище, базирано в София, което е в тясно партньорство с международната 
езикова школа International House Sofia, част от International House World Organisa-
tion. Училището умело съчетава западен мениджърски опит с професионализма на 
висококвалифицирани български преподаватели.

ПреПодавателите на ELC

вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително 
опитни български учители. всички те са магистри - филолози и педагози - като преподават 
активно и в други престижни учебни институции като Англо-американското училище,  нБУ и 
организацията „заедно в час“.

всяка година ELC преподавателите  преминават квалификационни курсове и семинари, 
регулярно провеждани от нашите британски партньори, специалистите от International 
House Sofia.

Благодарение на това преподавателите ни използват само най-съвремени методи и 
помагала в обучението на учениците; занятията са динамични, уроците се преподават 
увлекателно, което позволява бързо и лесно усвояване на материала и стабилен 
напредък.



Целогодишни еЗикови курсове

нашите курсове по английски език за деца са съобразени с възрастта на всяко дете и нивото 
му на владеене на езика. те са създадени за нива от начинаещо А0 (Starters) - до средно в1 
(Intermediate), като децата може да са на възраст между 5 и 14 години. 

английски За деЦа от 5 – до 9 години

Нива: Starters: A0.1 / A0.2 / а0.3

Методология:

• насърчава се развитието на креативността, логиката и социалните умения. 

• работа по учебна система и изготвяне на различни задания и проекти. 

• разширява се речниковия запас на учениците.

английски За младежи от 9 – до 14 години

Нива: Juniors: A1 / A2 / B1

Методология:

• рaзвиват се важни когнитивни умения: креативност, социална интелигентност и  
    адаптивно мислене.

• работи се предимно върху усвояването на правилно произношение и интонация.

• Лексикалният запас се обогатява с идиоматични думи, фрази и синоними.



EngLiSh LAnguAgE CEntrE – Английски език зА мАлки децА и млАдежи

информаЦия:

• Езиково обучение през цялата учебна година: от октомври до май.

• С опитни и сертифицирани Български преподаватели.

• напредъкът на детето ви се измерва на всеки три месеца чрез тест и доклад с резултатите.

• в средата и края на годината децата имат открит урок, на който можете лично да се 
    убедите в знанията им.

• При успешно завършване на курса, детето ви получава сертификат за покриване на едно ниво 
    според Европейската Езикова рамка.

учебни груПи:

• компактни учебни групи от 5 до 12 човека.

• Гарантирано индивидуално внимание към всяко дете.

учебни часове:

• Продължителност на курса – 120 учебни часа: от октомври до май.

• Покриване на едно цяло езиково ниво според общоприетата Европейска рамка.

Програма- варианти: 

• Два пъти седмично от понеделник до петък.

• Един път седмично в събота, или неделя.

• в един от двата офиса на English Language Centre.



Цена

курсът по английски език за деца е целогодишен – от октомври до май, като в рамките му се 
покриват 8 календарни месеца, или 120 учебни часа x 40 минути. записванията обикновено 
са за началото на курса от м. октомври, или за втория семестър от курса от м. февруари идната 
година.

цената на обучението е 500лв за цялата учебна година с включен сертификат при успешно 
завършване на курса.

таксата може да бъде платена на две равни вноски по 250лв – в началото и средата на 
езиковото обучение.

оригинален учебник се заплаща допълнително – цена 50лв. 

мисия

обучението по английски език за деца, което English Language Centre предлага е по модерна 
методология. то е интерактивно, забавно и ангажиращо вниманието на малките ученици.  
развиваме важни когнитивни умения като креативност, социална интелигентност и адаптивно 
мислене, които са необходими при бъдещите начинания и развитие на децата.

целта на ELC е да предложи на вашите деца комплексно и качествено езиково 
обучение на изключително разумни и достъпни цени. ние бихме искали да им дадем 
възможност да се докоснат до истински съвременен чужд език и произношение, като  
за целта работим само с висококвалифицирани и опитни преподаватели. 



оПисание на нива A0 при децА от 4 – до 9 години

нива умения При Приключване на курса
Слушане Говорене Четене Писане

A0.0

Разбирате изструкции, свързани 
с класната стая.

Можете да кажете отделни 
думи, свързани с  познати теми 
(животни, играчки, др.).

Разбирате въпроси, започващи 
с What, Who, How many, What 
colour.

Знаете цветовете.

Знаете няколко тематични песни 
(напр. за животни, играчки, части 
на тялото).

Можете да броите до 20.

Можете да използвате кратки 
структури (I like, I can, I’ve got) с 
известна помощ.

Можете да задавате въпроси, 
отнасящи се до класната стая 
(напр. Can I have a blue pencil, 
please?).

Можете да задавате и отговаряте 
на основни въпроси, свързани 
директно с вас.

Можете да разпознаете 
своето собствено име.

Можете да се опитате да 
изпишете собственото си 
име с грешки (разместени 
букви).

A0.1

Разбирате набор от лесни и по-
сложни инструкции, свързани с 
класната стая.

Можете да следите кратък разказ 
и да използвате езика от него.

Можете да слушате песен и да 
разберете контекста.

Можете да задавате и отговаряте 
на прости и по-сложни въпроси, 
свързани с вашия живот.

Можете да преразкажете кратка 
история.

Можете да поискате неща, от 
които имате нужда в ежедневни 
ситуации. 

Можете да кажете как се 
чувствате. 

Можете да говорите за това, 
което някой прави в момента.

Можете да разпознаете 
всички букви от азбуката 
и да ги прочетете 
фонетично (b = buh).

Можете да прочетете 
някои CVC думи  
(съгласна, гласна, 
съгласна буква) като hat, 
bag, или bed.

Можете да изписвате 
отделни букви.

Можете да изписвате  
CVC думи (съгласна, 
гласна, съгласна буква) с 
помощ.

A0.2

Можете да чуете  различите  
основни точки от една история.

Можете да следите английския, 
използван в компютърни игри, за 
да преминете нивото.

Можете да кажете къде се 
намира даден предмет. 

Можете да говорите за 
ежедневни дейности.

Можете да водите разговор с 
хора, на които английският не е 
майчин език.

Можете да прочетете CVC 
думи уверено.

Можете да четете думи с 
натрупани съгласни като 
ch, th, и sh.

Можете да четете 
изречения, съдържащи 
познати структури, като 
I’ve got, I can, или I like.

Можете да изписвате  
CVC думи с познати 
сложни съгласни (напр.
st, gr, fl ) или думи, 
чието изписване е било 
запеметено.

Можете да пишете до 
ниво изречение без 
чужда помощ.

A0.3

Можете да чуете и 
идентифицирате мнения, 
изпразени в текст.

Можете да слушате видео 
от интернет и да разберете 
основните теми.

Можете да посочите причини, 
поради които харесвате нещо. 

Можете да сравните два или 
повече предмета. 

Можете да говорите за това, 
което се случва в момента в 
компютърна игра.

Можете да говорите за любими 
видеа в интернет, използвайки 
минало просто време.

Можете уверено да 
четете на ниво изречения 
и сравнително лесно на 
ниво параграф. 

Можете да прочетете 
интернет статия и да 
разберете основните 
точки.

Можете да напишете 
пощенска картичка 
до приятел с известна 
помощ. 

Можете да пишете на 
различни познати за вас 
теми.

Заповядайте на безплатен тест при нас, за да определим нивото на владеене на езика на вашето дете.

За връзка с ELC: M: 0896 893 101 / т: 02 820 35 18 / E: info@ihsofia.bg / W: www.elc.bg  (пон. - петък: 10.00 – 18.30)


