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Доставено по проект № BG161PO003-1.1.07-0350-C0001, „Повишаване
конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 по процедура № BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на
иновации в предприятията”
Обучение по чужд език на iLearn:
iLEARN е продукт, който e създаден от Балистик Сел ЕООД във връзка с изпълнението на
Проект № BG161PO003-1.1.07-0350-C0001, „Повишаване конкурентоспособността на
Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт“ финансиран от Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по
процедура №BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
Езиковата компетентност е изключително важна. Ние предлагаме пълен спектър от
курсове за възрастни. Освен за удоволствие при нас може да научите чужд език, който да
използвате в бизнес среда, да се научите не просто да четете и пишете на чуждия език, но
да разбирате и мислите на него. Подходящото време да започнете Вашия курс е днес.
Обучението на iLEARN по чужд език покрива:
•

•

Ниво А1 е начален курс за изучаване на чужд език език, в който се започва от
азбуката и буквосъчетанията. Той е подходящ за Вас, ако никога не сте изучавали
езика и желаете да получите начални знания по граматика и произношение.
Ниво А2 е курс, който има за цел да надгражда граматическите познания и да
обогатява Вашия речников запас от думи, което ще Ви подготви да изразявате
личното си мнение, да разказвате за минали случки и да съставяте сложно-съставни
изречения.

•

•

•

Ниво B1 е първият курс от така нареченото средно ниво, което има за цел да Ви
даде увереността да използвате езика с лекота като разказвате за минали събития,
да съставяте съчинения и текстове в публицистичния жанр, както и активно да
участвате в дискусии, да давате съвети и препоръки.
Ниво B2 е курс, който ще Ви помогне да се изразяате свободно на английски език,
да се явявате на интервюта за работа, да разбирате и давате указания, да разбирате
журналистически текстове и да давате мнение относно политически въпроси и
събития.
Ниво С1 е курс, който има за цел да автоматизира, надгради и доразвие
придобитите от Вас знания и умения по немски език в ниво В2. Той ви предоставя
възможност да дадете широта и простор на своята мисъл, облечена в изразните
средства на чуждия език, да се ориентирате без проблем в глобалния свят и
неговото многообразие.
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