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АНОТАЦИЯ НА КУРСОВЕ  

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Софийски университет планира провеж-

дането на чуждоезикови обучения за преподаватели от Софийски университет по английски, 

немски и испански език за следните нива: 

• Английски език - нива А1, А2, В1, В2 и С1  

• Немски език – нива А1, А2  и В1 

• Испански език – нива А1 и А2 

Ще бъдат използвани следните съвременни учебни системи, основани на комуникативния 

подход:  

Английски език 

Учебната система English File на издателство Oxford University Press, която е разработена за 

обучение на възрастни. Състои се от 5 нива по Европейската езикова рамка: А1 (elementary), 

А2 (pre-intermediate), В1 (intermediate), В2 (upper-intermediate) и С1 (advanced). Целта на сис-

темата е да предостави съвременен подход при изучаването на езика, като комбинира мо-

дерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Системата е насочена 

към използването на езика за комуникация, което е и основна цел на Общата европейска 

езикова рамка. 

Немски език 

Учебната система  Menschen на немското издателство Hueber е съвременна система, пред-

назначена за изучаващите немски език до ниво В1 според Европейската езикова рамка.  

Обучаващите се по тази система могат да избират теми по интереси и получават разнооб-

разни поводи за самостоятелна работа и подготовка. Различни учебни способи са перфектно 

съчетани в тази изключително модерна учебна система. 

Испански език 

Учебната система за изучаване на испански език е Aula internacional на издателство Difu-

sion. Съвременна и методически издържана система с практическа насоченост, което спо-

мага за затвърждаване на наученото и развиване на четирите езикови умения. 
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Всички чуждоезикови курсове са предвидени за 160 учебни часа и включват финален из-

пит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат свидетелство за вла-

деене на език по Европейската езикова рамка. 

Курсовете за нива А1 и А2 се допълват от материали и задачи, чиято цел е да се практи-

куват придобитите езикови умения в реалистичен контекст и директно и ефикасно да се 

прилагат на практика в реални житейски ситуации.  

Курсовете за ниво В1 се допълват от материали, които целят развиване и подобряване на 

писмените умения (водене на кореспонденция, оформяне на писма/имейли, подбор на из-

разни средства за различен регистър). 

Курсовете за нива В2 и С1 включват и допълнителни упражнения за развиване на презен-

тационни умения (писмени и говорими) и адекватно изразяване в професионален и специа-

лизиран контекст. 

След завършване на курс за ниво обучаемите трябва да могат: 

А1 

• да разбират и използват познати и всекидневни изрази и прости изречения в ежед-

невни ситуации, да разбират несложно формулирани съобщения и текстове и напи-

шат кратък лесен текст; 

А2 

• да изразяват мнението си в познат контекст и да общуват в ежедневни ситуации, да 

разбират съдържанието на текстове на познати теми и описват с несложни езикови 

средства познати теми според преките си потребности; 

В1 

• да общуват в различни ежедневни ситуации, да изразяват мнението си по познати 

теми, да улавят основните моменти в несложна автентична реч и извличат същест-

вената информация от неспециализирани текстове, както и да съставят свързан 

текст на познати теми; 

В2 

http://www.eufunds.bg/


                       

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.016-0018“МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на 
Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

 

• да водят пълноценен разговор в широк диапазон от теми на базата на богат набор от 

стратегии за общуване, да извличат информация от писмени текстове, да пишат 

официални и неофициални писма, описват хора, места и събития; 

С1 

• да се изказват пълноценно на професионални теми, участват в дискусии, излагат 

тези и аргументи и се съобразяват с нормите на общуване; да четат академични тек-

стове и водят свободно лична и служебна кореспонденция, както и да правят пълни 

и точни записки на семинари. 
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