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Езикови курсове по немски език във Виена 

 

Академия ActiLingua е перфектното място за учене на немски език в красивата 
столица на Австрия. Училището предлага богат набор от курсове, подходящи за 
различни възрасти и предпочитания, както и възможност за качествено и бързо 
обучение по немски език.   
 

От откриването си през 1988 г. ActiLingua бързо печели популярност и отлична 
репутация в световен мащаб, като успешно езиково училище с богата гама от 
курсове по немски език, предоставящо идеална среда за учене и модерно 
оборудвани класни стаи. ActiLingua предлага върхови стандарти в езиковото 
обучение в трите си училища в централната част на Виена, комбинирани с 
впечатляваща културна програма и много добри възможности за настаняване в 
собствени сгради, приемащи семейства, апартаменти или общежития за курсисти. 
Модерното училище разполага със светли и приветливи класни стаи в сграда в 
типичен виенски стил, с централно местоположение.  
 

Училището използва модерни средства за преподаване, разработени от неговите 
преподаватели, а учебниците, които използва, са на издателство Hueber. Предлагат 
се курсове за всички нива – от А1 до С2. Преподавателите са с роден немски език, 
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те са приятелски настроени и се стремят максимално да подпомогнат курсистите в 
изучаването на езика. Курсовете се водят от двама или трима преподаватели с цел 
осигуряване на по-разнообразно и стимулиращо обучение.  
 

1. Езикови курсове. 
 

Стандартен курс по немски език: 
Основният акцент в курса е поставен върху подобряване на комуникационните 
умения на курсистите. Комбинацията от уроци по граматика и разговори спомагат 
за обогатяване на речниковия запас и разширяване на езиковите познания. Курсът 
включва и практикуване на формално и неформално писане, упражняване на 
четене и слушане с разбиране. 
Учебните занятия се провеждат от понеделник до петък сутрин. Курсът се води от 
двама преподаватели, за да се осигури по-разнообразно и стимулиращо обучение, 
като по този начин курсистите се запознават с различни методи на преподаване и 
вариации в произношението в модерния немски език. 
 

 Курсът включва: 
- 20 уч.ч. немски език + 5 уч.ч. културна програма /1 уч.ч. е 45 минути/ в 

група от 8 – 12 курсисти 

 

 

 

Интензивен курс по немски език: 
Като при стандартния курс, в този също се изучава общ немски език с акцент върху 
подобряването на комуникационните умения. В допълнение към курса са включени 
часове за работа в минигрупа, като в тях преподавателите обръщат специално 
внимание на индивидуалните езикови потребности на всеки от курсистите. 
Учебните занятия се провеждат или сутрин, или следобед, от понеделник до петък 
и се водят от трима преподаватели. 
 

Курсът включва: 
 

- 20 уч.ч. стандартен курс в група до 12 курсисти, 10 уч.ч. в минигрупа до 8, 
и 5  уч.ч. културна програма 

 

 

 



 

2. Настаняване 

 

Училището разполага със 
собствена сграда за 
настаняване, която е с 
централно местоположение 
– само на 10-15 минути с 
градски транспорт от 
центъра на Виена и на 5 
минути пеша от най-

близката метростанция. 
Общежитието предлага 20 
модерни апартамента в 
напълно обновена сграда в 
тиха част на града. На 
разположение е 24-часов 
обслужващ персонал.  
 

Стандартни апартаменти 

Апартаментите предлагат самостоятеелни и двойни стаи, както и двойни стаи за 
самостоятелно ползване. Апартаментите са с големина 60-75 кв.м., като се споделят 
с 2-5 курсисти в училище ActiLingua. Оборудвани са със сателитна телевизия, 
радио, безплатен интернет, напълно оборудвана кухня, баня и тоалетна. Стаите се 
почистват два пъти седмично. Осигурено е спално бельо, но не и хавлии.  

 

 

Училището предлага варианти за настаняване и в семейство, студентско 
общежитие от висок клас, апартаменти от висок клас, студио. 
 

Храна 

Курсистите могат да си готвят в кухните на апартаментите, които са снабдени с 
хладилници и имат пълно кухненско оборудване. Възможно е и осигуряване на 
закуска или полупансион при допълнително заплащане. 
 

 

 

 



 

 

3. Цена:  
Цените са за слаб сезон /преди 30.06.2019г./ 
 

В цената на пакетите влиза: 
- езиков курс 20 или 30 уч.ч.; 
- 5 уч.ч. културна програма; 
- сертификат ActiLingua за изкаран курс; 
- речник ActiLingua; 

- безплатно използване на компютри, книги и списания в училищната 
мултимедийна библиотека; 

- безплатен интернет достъп; 
- карта ActiLingua с намаления за посещение на музеи, театър, ресторанти, 

магазини. 
 

Пакетна цена: 
- 25-часов езиков курс + настаняване в стандартен апартамент на училището, 

двойна  стая, 1 седмицa – 421 евро 

Цена за 2 седмици – 742 евро 
 

Допълнения към курсовете срещу заплащане: 
- еднопосочен трансфер от летището до настаняването – 40 евро; 

- карта за градски транспорт – 17,10 евро/седмица; 

- включване на закуска към пакета – 49 евро/седмица; 

- включване на закуска и вечеря към пакета – 131 евро/седмица; 

- еднодневни екскурзии – между 25 - 70 евро (например до Salzburg, Wachau); 

- полудневни екскурзии – между 10-40 евро (например до Klosterneuburg, 

Burg Kreuzenstein, Laxenburg и др.). 
 

4. Пътуване 
Транспортът не е включен в цената.  

 
5. Записване 

Езикова школа АКЦЕНТ е официален представител на ActiLingua Academy. 
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 ActiLingua Academy. След това внесеният 
депозит се възстановява по вашата сметка. 
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