
Обучение в сградата на училище. 

Форма на обучение: 

Цена за учебна година: лв (4-ри вноски по лв)

Телефон за информация:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Моля, при интерес, върнете попълнено заявление на нашия email:

ЗАЯВЛЕНИЕ

От  

/трите имена на родителя/настойника/

Родител на 

/трите имена на ученика/

от клас в училище.  

Заявявам желанието си  детето ми да се включи в курс по английски език, 

провеждан от училища Фарос за учебната година 

телефон: 

email: 

Дата:



Кои сме ние? 

От Училище Фарос предлагаме обучение по английски език, като допълнителна платена 
извънкласна дейност на учениците от Вашето училище.

С много забавни игри и цветни учебници, правим ученето на език лесно и приятно!

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която вече 30 години се развива 
изключително успешно на българския пазар.  Доказателство за безкромпромисното 
качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове са 
сертификатът за качество ISO 9001:2015. 

Именно високото качество на обучение е гаранция за успешното усвояване на знанията. 
То допринася за престижа, с който се ползва компанията сред хилядите си клиенти.
Всяко дете, преминало курса на обучение, получава сертификат, обвързан с Европейската 
езикова рамка , съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН. 

Училища Фарос, съвместно с Language Trends (нашият оторизиран изпитен център на 
университета Кеймбридж), Ви дават възможност да се явите на изпит, след успешното 
преминаване на който, се получава сертификат за владеене на английски език, признат 
от над 20 000 организации по света.

Какво предлагаме?

• Иновативни учебни системи на водещи издателства (MM Publications, Longman).
Комплектите съдържат: учебник, учебна тетрадка, книжка с текущи тестове, граматика, 
материали за подготовка за изпитите на Cambridge, книжки за допълнително четене,
както и тетрадка за онлайн работа с компютърната система ELT Skills.
Учебните комплекти на издателсто ММ Publications, по които работим, са изцяло
съобразени с възрастта и интересите на децата.
Единствено в Училища ФАРОС предлагаме и системата за онлайн обучение ELT Skills, в
допълнение към основния материал, която ежеседмично осигурява забавни занимания
по езика, достъпни от вашия компютър. Тя е уникален медиен продукт, който позволява
на учениците да допълнят и затвърдят наученото чрез изпълнението на различни
интерактивни задачи.

• Поради големия брой часове за обучение, през учебната година ще бъдат предоставени
и допълнителни учебни помагала, както и специално разработени от методистите на
Училища ФАРОС допълнителни материали и тестове.

• Подготовка за изпитите на Cambridge Assessment English, част от университета
Кеймбридж, която е интегрирана в нашата програма и е без допълнително заплащане.
Изпитите са под формата на тест, състоящ се от три части - Слушане; Четене и
Писане; Говорене и създават спокойствие и увереност у децата, поставени в изпитна
обстановка.

• Високо качество на обучение.

• Преподаватели специалисти в работата с ученици от 1 - 7 клас.

• Непрекъснат контрол над учебния процес. Обратна връзка с родителите, открити
уроци, родителски срещи, събития и празници.

Интерактивните методи, разнообразните проекти и дейности в класната стая 
създават непринудена и стимулираща учебна среда, в която учениците бързо и лесно 
усвояват новите лексикални и граматически конструкции по естествен и ненатоварващ 
за тях начин. Методиката и учебните системи са внимателно подбрани, така че не само 
да съобразяват възрастовите особености на учениците, но и да изграждат у тях умения 
нужни за 21-ви век.



Какви други преимущества имате при присъединяване към нашите курсове?

• Пълна готовност за незабавно преминаванне към онлайн обучение при необходимост
(затваряне на училищата, поради обективни причини), благодарение на
добре разработена мултимедийна система и обучени за такъв тип преподаване учители.

• При второ дете в семейството, изучаващо английски език при нас, получавате
отстъпката от 10% върху таксата на второто дете.

• Отстъпка при ранна регистрация - заплащане на 1ва такса до 17.07.2020 г. - 5% върху
цялата такса.

• Отстъпка при заплащане на цяла такса - 5%.
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