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ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 

ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 983 42 28, 0888 591605                                           

e-mail: info@accentschool.net                                         

www.accentschool.net   

 

 

Езикови курсове по немски език 

GLS BERLIN 

 

 

 

Училище GLS Berlin e създадено е през 1983 г. Акредитирано е от сената на 
Берлин, както и от шведското министерство на образованието. GLS е единственото 
училище в Германия със собствена база за настаняване през цялата година: кампус 
с 5 сгради, 9 декара градина, 40 класни стаи, 2 къщи за гости с 50 апартамент-

студиа, кафетериа /8-16 ч./ и ресторант /11-24 ч./, кафе-градина, зала с тв екран, 
книжарница, безплатен безжичен интернет.   
 

Преподавателите на GLS Berlin са с роден език немски, на възраст между 26 и 45 
години, имат завършено висше образование – специалност немски език и/или 
литература. Те са с преподавателски опит, ентусиазирани, имат интереси и 
познания в други области /журналистика, фотография, бизнес/, което ги прави 
интересни събеседници. Те ще ви окуражават да говорите възможно най-много. Те 
ще ви коригират /граматично и лексикално/, където е необходимо, за да достигнете 
до следващото ниво, но основната цел е активното говорене.  
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Всички курсове залагат на 4-те основни умения: четене, слушане, говорене и 
писане. Свободните дискусии в клас, ролевите игри и разговори ще ви помогнат да 
развиете вербалните си умения, речника си, както и добра структура на 
изреченията. Граматиката не се изучава изолирано, тя е въведена чрез интересни 
текстове, които ви дават ценна информация за културния, политически и 
исторически живот на Германия. 
 

1. Езикови курсове 

 

Курсовете за всички нива стартират всеки понеделник. Изучава се общ немски език 
в малки групи. Курсистите получават индивидуално внимание от преподавателите, 
за да научите качествено езика. Класните стаи са оборудвани с интерактивни бели 
дъски. Училището предлага и онлайн достъп до допълнителни учебни материали.  
 

  

Стандартен курс по немски език – 20 уч.ч. седмично 

В първия ден от курса се прави тест за определяне на ниво и разпределяне в 
съответната група. Учебните часове са по 45 минути и се провеждат между 9.00 – 

12.30ч. Групите са малки – между 6 и 12 курсисти. Минимум 3 пъти в седмицата 
следобед има организирана културна програма в града. 
 

Интензивен курс по немски език – 30 уч.ч. седмично 

Курсът включва 30 уч.ч. на седмица по 45 минути, в групи от максимум 8 
курсисти. Часовете се провеждат между 9.00 – 14.30ч. Следобед има осигурена 
културна програма.  
 

В цената на езиковия курс е включено: 
- записване /без регистрационна такса/ 
- входящ тест за определяне на нивото 

- сертификат 

- учебни материали 

- безплатен WiFi достъп в кампуса, безплатен достъп до интернет залата на 
училището (15 настолни компютъра) 

- използване на интерактивни учебни дъски във всички класни стаи 

- достъп до допълнителни учебни материали онлайн 

- кафе, ресторант, книжарница в кампуса 

- включени извънкласни дейности с екскурзовод  
 

Пристигане – неделя, отпътуване – съботата след края на курса. 
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2. Културна програма 

 

В допълнение към езиковия курс училище GLS организира и извънкласни дейнсти  
в Берлин поне 3 пъти седмично, включително семинар за немската история и 
култура, както и екскурзии през уикенда до Хамбург, Дрезден или Потсдам. 
Разодките из града с екскурзовод от училището са безплатни, заплаща се 
единствено вход за музеи и галерии.  
 

Обикновено в първия ден от 
пристигането ви персонала на училището 
ви развежда из квартала, в който се 
намира сградата му. Около 19:00ч. 
започва традиционна вечеря за добре 
дошли в ресторанта на училището с 
всички курсисти.  
 

През дните от седмицата се организират 
посещения до галерии и музеи като “Kunstwerke” и Музея на евреите в Берлин. 
Част от социалната програма е и посещение на “Badeschiff” – голям басейн, 
намиращ се в средата на река Spree, където вечер училището прожектира немски 
филм. В петък можете да се включите в обиколка с корабче около острова на 
музеите, или да карате колело, следвайки Берлинската стена. В събота обикновено 
се провеждат еднодневните екскурзии, а неделя е ден за почивка и свободно време. 
 

 

 

3. Настаняване  
 

Настаняване в студентско общежитие, самостоятелно студио – бюджетен 
вариант 

Този вариант е подходящ за курсисти, които предпочитат да имат по-голяма 
самостоятелност в малко студио в Берлин, на сравнително ниски цени. Училището 
предлага настаняване в 20 апартамента в модерни студентски общежития, в които 
живеят студенти, посещаващи университети в Берлин. Общежитието се намира на 
30 минути разстояние с градски транспорт от училището.  
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 Студиото предлага: 

- напълно оборудвана кухня 

- самостоятелен санитарен възел 

- телевизия, телефон, интернет 

- спално бельо 

- големина – 21 кв.м. 
- общи перални машини с монети 

 

 

Настаняване в споделен апартамент с 
берлинчани 

 

Друг вариант е настаняване в 
самостоятелна стая в апартамент на 
берлинчани. Апартаментите предлагат 
споделена кухня и баня, личен ключ, 
интернет достъп. При този вид настаняване 
курсистите могат да избират между 
варианти с включена закуска или закуска и 
вечеря. Осигурени са спално бельо и 
хавлии. 
 

Предлага се още настаняване в сгради в кампуса на училище GLS /апартамент или  
хотел/, както и настаняване в споделен апартамент  с други курсисти извън 
кампуса. 
 

4. Примерна пакетна цена***: 
 

Пакетната цена включва: 

- обучение по немски език 20 уч.ч. седмично; 
- настаняване по избор; 
- входящ тест за определяне на нивото; 
- сертификат в края на курса; 
- учебни материали; 
- достъп до интернет; ползване на кафенето и ресторанта на училището; 
-  културна програма (не са включени обаче входовете на музеи и галерии). 
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Вариант 1 – 20-часов езиков курс и настаняване в студентско общежитие: 
- курс и настаняване в самостоятелно студио – 435 евро/ 1 седмица 

Цена за 2 седмици – 769 евро 

 

Вариант 2 –  20-часов езиков курс и настаняване в апартамент с берлинчани: 
- курс и настаняване в самостоятелна стая, вкл. закуска – 493 евро/ 1 седмица 

Цена за 2 седмици – 834 евро 

 

/Цените са за слаб сезон преди 23.06.2019 г./ 

 

*** За изготвяне на оферта с други параметри (езиков курс и настаняване), се 
обърнете към Езикова школа АКЦЕНТ. 

 

Допълнения /по желание/ 

- еднопосочен трансфер от летището/гарата – 60 евро /с такси се стига за 
около 30 евро/ 

- комбинирана застраховка /медицинска, щети/ – 10 евро на седмица 

 

 

5. Пътуване. 
Транспортът не е включен в цената. 
 

5. Записване 
Езикова школа АКЦЕНТ е официален представител на училище GLS Berlin. 

Записването за курс става минимум 3 седмици преди началната дата, като се 
попълва регистрационен формуляр, подписва се договор с Езикова школа “Акцент” 

и се внася депозит от 300 лева. След потвърждение от училището, превеждате 
цялата такса за курса по сметката на GLS Berlin. След това внесеният депозит се 
възстановява по вашата сметка. 
         

  

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ – Вашият надежден партньор 

София 1000, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 02 983 42 28, 0888 591605 

e-mail: info@accentschool.net 

www.accentschool.net  
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