ШКОЛА “САН СТЕФАНО”
НАПРАВЛЕНИЕ
ЯПОНСКИ ЕЗИК

Сезон ХАРУ (пролет), април-юни
Приказна Япония. Чрез японския фолклор (приказки, песни, танци, игри), децата ще се
запознаят с езика и културата на Страната на изгряващото слънце. Курсът е интерактивен,
следва световните тенденции в чуждоезиковото обучение и съвременните концепции за
образование. Системата е разработена самостоятелно от университетски преподаватели.
Курсистите и техните родители безплатно посещават презентации на гостуващи лектори,
ателиета и празници, организирани от школата.
Провежда се веднъж седмично, в петък от 15.00 до 17.30 ч.
Cool Japan. Курсът е насочен към ученици и гимназисти. Използва най-модерната система за
интерактивно обучение за развиване на комуникационни компетенции. Седмичните занятия се
състоят от 3 модула. В модул А се работи по най-новата системата, разработена от специалисти
на Японската Фондация – Маругото. Модул Б включва развитие на разговорни умения с
помощта на японски филми, телевизионни сериали и анимация. Модул В се състои от занятия
по японска традиционна и съвременна култура.
Понеделник и Сряда от 17.00-18.30 ч., Петък от 18.00 - 19.30 ч.
Понеделник и Сряда от 19.00-20.30 ч., Петък от 18.00 - 19.30 ч.
Кайдзен. Курсът за възрастни е насочен към всички, които искат да научат повече за културата
и езика на Страната на изгряващото слънце. Прилага се управленският принцип кайдзен – всеки
ден една стъпка напред, всеки ден по-успешен от предишния. Курсът включва в езиковите
занятия и елемент култура, като посредством дискусии, презентации и ситуативни упражнения
се затвърждават усвоените езикови компетенции.
Вторник и Четвъртък от 19.00-20.30 ч., Петък от 18.00 – 19.30 ч.

Сезон ЦУЮ (дъждовен), месец юни
Охайо, сенсей! Курсът е интензивен и е насочен към бъдещи преподаватели по японски език и
култура и за момента е единственият в България, който предлага целенасочена и компетентна
подготовка по методика на преподаване на японски език и култура.
Два пъти седмично, вечер.
Ваканция, ура! Ежедневни занимания по японски език (и не само) за най-малките през месец
юни.
Всички курсове са разделени на Ками 上 и Шимо 下 групи – за напреднали и за начинаещи
в съответното ниво според Европейската езикова рамка.
... и още:
Летни лагери по японски език и култура в месеците юли и август.
Japanese in Bulgaria. To English speakers we offer regular, semi-intensive and intensive
Japanese language courses for general, academic and professional purposes, for foreign groups
and individuals, who wish to start learning Japanese, refresh or refine their knowledge. The
courses are taught in English.

Нашите курсове са водени от преподавателски екип с опит и визия, съобразени са със
съвременната образователна философия за учене през целия живот и отговарят на общата
европейска езикова рамка и на концепцията за чуждоезиковото обучение като развитие на
комуникационни умения в многоезичния модерен свят.
В нашата школа на разположение на курсистите е японистична библиотека и стая за
дискусии на чаша чай. Всички курсисти могат да посещават безплатно презентациите на
гостуващи лектори, както и ателиета, празници и събития, свързани с японския език и култура.
Обучението е съобразено с интересите и стремежите на курсистите, които безплатно получават
и определен брой индивидуални консултации в удобно за тях време и час.
За записване в Школата:
SanStefanoSchool@cmvt-bg.org
Mария Герганова, Директор

