ШКОЛА „САН СТЕФАНО”
НАПРАВЛЕНИЕ
КИТАЙСКИ ЕЗИК

Конфуций е казал: „Учи се и редовно прилагай наученото“. Затова и ние вярваме,
че интерактивният подход е неделима част от учебния процес. Нашата школа предлага
редица курсове по китайски език с практическа насоченост, съобразени с Вашите лични
потребности и интереси.
Практически курс по китайски език за начинаещи:
Курсът е подходящ за напълно начинаещи, които искат да се докоснат до китайския език
и китайската култура. Всеки курсист ще овладее основите на фонетиката и йероглифната
система на китайския език, а също така ще може да поддържа кратки диалози на теми от
ежедневието. Работи се по учебната поредица "Съвременен китайски език", както и по
допълнителни материали в съответствие с нуждите и желанията на курсистите. Занятията
се провеждат в малки групи, от два до три пъти седмично.
Детски курсове:
Курсът се стреми да събуди естественото любопитство и интерес у децата. Те ще бъдат
запознати с основните фонетични правила на китайския език, с някои прости фрази и
конструкции, като същевременно ще ги въведе и в йероглифната система. Освен това ще
научат най-различни факти за китайската култура и това често ще се случва чрез забавни
игри, песни, видеоклипове и др. Занятията се провеждат два пъти седмично. За да бъде
максимално ефективен, нашият детски курс е разделен на две възрастови групи:
 Група 1 – деца от 1-ви до 3-ти клас, с които се работи по учебната поредица
"Забавен китайски".
 Група 2 – деца от 4-ти до 7-ми клас, с които се работи по учебната поредица "Учете
китайски с мен".
Всички учебници и учебни помагала са на български език.

Курс по китайски език за напреднали:
Курсът е предназначен за хора, които вече имат основни познания по китайски език.
Обучението протича в четири основни аспекта:
 Йероглифика – задълбочване на познанията по йероглифика, както и запознаване
на курсистите с еволюцията на китайските йероглифи.
 Четене с разбиране – работа с текст и разширяване на речниковия запас.
 Граматика – задълбочаване и прилагане на познанията.
 Фонетика – изграждане на умения за слухово възприемане на китайска реч и
активно възпроизвеждане на основни езикови модели.
Работи се по учебници и помагала на английски език (New practical Chinese reader), както
и с допълнителни и аудио-визуални материали, според желанията и нуждите на групата.
Занятията се провеждат от два до три пъти седмично.
Chinese language for English speakers:
Our school also offers Chinese language courses conducted entirely in English. The course is
suitable for foreigners residing in Bulgaria, who wish to study Chinese, while simultaneously
getting to know Chinese culture. They will gain basic knowledge of Chinese phonetics and the
Chinese writing system and also learn how to express themselves in everyday situations using
simple grammatical patterns. For this course we use the “New practical Chinese reader” as our
main book, but also incorporating additional materials and exercises. Classes take place two to
three times a week.
There is also a possibility for a children's course in English.
Китайски език за екскурзоводи:
Курсът е насочен към желаещите да развият умения и да постигнат компетентност в едно
все още прохождащо у нас, но особено перспективно и вълнуващо занимание –
екскурзовод с китайски език.
Очаква се участниците вече да владеят китайски на средно или по-високо ниво, за да
навлязат в една нова лексикална сфера на междукултурна комуникация, в която те ще
задават тона и настроението. Курсистите ще научат каква е технологията на
екскурзоводската услуга за китайски туристи, ще се запознаят с някои от тънкостите в
общуването с тях, ще усвоят основната част от специализираната лексика и ще придобият
умения как да адаптират и поднасят туристическата информацията.
Занятията ще включват както боравене с разнобразна информация за България, така и
виртуални и реални обиколки на основни туристически обекти, вкл. обиколка на София,
посещения на Боянска църква, Националния исторически музей и т.н.
Бизнес китайски език:
Интензивните икономически и делови международни контакти на Китай и света всъщност
са една от главните причини за небивалия интерес към изучаване на китайски език. Вече

близо три десетилетия китайската икономика поддържа безпрецедентни темпове на
развитие, които я изстреляха на второ място в света с тенденция съвсем скоро да измести
САЩ като икономически лидер. Този фактор, както и сериозният инвеститорски интерес
към България на китайски капиталовложители, обуславят нуждата от специализиран курс
по бизнес китайски, предназначен за тези от Вас, които са извървели своите първи стъпки
в усвояването на китайски език и желаят да постигнат практически резултати в бизнес
отношенията си с китайски партньори. Курсът включва следните аспекти:
 Етикеция на общуването с китайски бизнесмени: посрещане, запознаване, размяна
на поздрави и т.н.
 Практическа ежедневна комуникация: покупки, пътувания, кореспонденция,
уговорки за делови срещи.
 Обмяна на базова бизнес информация: представяне на компания, описание на
продукти, запитвания за оферти и пр.
 Делови срещи и преговори: обсъждане на цени, набелязване и актуализиране на
бизнес план, дискутиране на формата на партньорство, изглаждане на
противоречия и т.н.
В хода на курса ще се използва голям набор учебни пособия, аудио и видео материали,
като тематиката може да варира в зависимост от нуждите и предпочитанията на
участниците.
Нашият екип от квалифицирани
и мотивирани преподаватели Ви очаква!

За записване в Школата:
SanStefanoSchool@cmvt-bg.org
Mария Герганова, Директор

