ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ЯВЯВАНЕ НА
ТЕСТ „CPE”

Преподаватели:

Имате ново предизвикателство в живота, но за да го
преодолеете Ви е необходим сертификат “CPE”?

Утвърдени филолози с
богат педагогически опит .

Учебна система:
Cambridge English
Proficiency Masterclass,
изд. Oxford university
press.

Целта на системата “Cambridge English Proficiency Masterclass” e подготовка за
явяване на тест „Certificate Proficiency in English”.
Обучението се провежда по учебната система Cambridge English Proficiency
Masterclass (изд. Oxford university press). Учебната система упражнява всички
компоненти на изпита, които са ви необходими за да получите отлични резултати.
Този подготвителен курс ще Ви даде увереност да се явите на изпита, знаейки, че
имате най-добрите шансове да го издържите.
По време на обучението, с помощта на нашите опитни преподаватели и чрез забавни
и интерактивни упражнения, ще усвоите необходимите знания и умения за явяване
на изпита. Нашите опитни преподаватели ще ви дадат ценни съвети как да
впечатлите изпитващите, за важните лексикални и граматични структури на които
държат, и които биха прибавили допълнителна „тежест” на Вашето представяне.
Накрая на курса ще Ви дадем обратна връзка за резултатите Ви от пробния изпит.

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО
В група:

 4-6 души, 48уч.ч.: 315лв.
 „Трио”, 48уч.ч.: 420лв.
 „Дуо”, 48уч.ч.: 630лв.
* Учебните плановете „Трио” и
„Дуо” са насочени към малки
групи от 3 и 2 души.

Индивидуално:

 Продължителност:
30уч.ч.: 450лв
* 1 уч.ч. = 40 мин.

Какво е необходимо, за да започнете курса:
1. За да се включите в това обучение е необходимо да имате общоезикова
подготовка на ниво C2.

2. Определете нивото си на владеене на езика. Това може да направите, като
попълните безплатния онлайн тест.

СВЪРЗАНИ КУРСОВЕ

3. Попитайте ни за следваща начална дата за курс.


 Общоезикови курсове по

4. Осведомете се за графика на провеждане на курса.



5. Ако решите да се включите в групата, е необходимо да внесете депозит в



размер на 50лв. в наш офис.

английски език
Разговорни курсове по
английски език
Специализирани курсове
по английски език

6. След внасяне на депозит, наш служител ще се свърже с Вас, за да потвърди
датата на започване на курса.

7. Преди всичко, задайте си въпроса дали наистина искате да учите.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
София 02 989 4051
Русе 082 877 277

Очакваме Ви!

sofia@forumltd.bg
edu@forumltd.bg
www.forumltd.bg

