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Безплатни курсове по общ английски език за членове на
църквата, а за не-членове срещу скромно заплащане
Гергана-Мария Джонсън, филолог и преподавател, организира курсове по
Английски език (индивидуални и в групи) за българи и техните близки и познати.
Курсовете са по общ английски език е в четири нива – Intro, Elementary, PreIntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Курсът е отворен за
желаещи които не са членове на църквата. Цената за едно ниво е $80.
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Програмата ви дава възможност плавно и постепенно, на малки порции да
усвоявате езика.
Обучението вклучва упражнения за слушане, писане и основна граматика.
Темите, включени в курса на обучение са от ежедневието на всеки човек.
Курсът има силен акцент върху развитието на умението за комуникация на
английски език. Заедно с останалите курсисти ще дискутирате интересни теми
и ще попадате в различни ежедневни ситуации, които ще ви помогнат да се
чувствате уверени, когато използвате английския език в своето ежедневие.
Курсът по общ английски език ще ви помогне да ползвате свободно езика,
когато говорите или пишете на английски език.
Продължителността на едно ниво зависи от колко пъти в седмицата
кандидатът може да посещава часовете. При 2 пъти в седмицата едно ниво
продължава 2 месеца,при 1 път в седмицата – 4 месеца.

За записване и информация, моля обърнете се към преподавател Гергана-Мария
Джонсън gergana.johnson@gmail.com. За записване, моля използвайте бланката на
2та страница.

Бланка за записване на курс по английски език
Име и фамилия:
Адрес:
Телефон за връзка:

Предпочитано ниво:
1. Начинаещи 2. Първо Ниво (малко напреднали) 3. Второ Ниво
(средно ниво) 4. Трето Ниво (напреднали) 5. Четвърто Ниво
6. Пето Ниво

Какво бихте искали да научите в този курс?

Кои групи ще можете да посещавате? (моля заградете всички
възможни)
1 група Петък: 6:30-8:30
2 група Неделя: 14:30-16:30 (когато имаме църква)
13:00-15:30 (когато нямаме църква)
Member (free)

Non-member; donation $80
Make check payable to “St. John of Rila” Bulgarian Orthodox Church

