
Образователна 
академия

 Smile



Нашите деца 

са нашият Успех!!! 



Защо да изберете Нас?
★ Ученето при нас е приятно и забавно, защото се стараем всеки урок да е полезен, разнообразен и 

интересен. В Образователна академия Smile няма да ви предложим просто „продукт“, тук ще споделим с 
Вас любовта си.

★ Имаме отличен преподавателски екип. Обичаме работата си и сме професионалисти. Държим на високо 
качество на обучението. Прилагаме специално разработена методика, която непрекъснато подобряваме и 

адаптираме към нуждите на курсистите си.
★ Работим в малки групи, за да бъде обучението възможно най-ефективно.  Съобразяваме се с нуждите и 

изискванията на курсистите си.
★ Освен да учим, играем и се забавляваме правейки проекти, играейки различни игри и упражнявайки се на 

нашите интерактивни дъски.
★ Всеки месец организираме извънкласни мероприятия по английски, френски и/или гръцки език.

★ От новата учебна година ще имате достъп до нашата интернет система, в която ще можете да виждате 
какво сме взели всеки път, какво е пропуснало Вашето дете и допълнителни задачи и игри

★ В нашето кътче близо до Лозенската гора ще се почувствате уютно, като у дома си, и ще откриете много 
нови приятели.



Курсове за деца
Toddlers - за деца от 2,5 до 4 години

Веднъж седмично от 3 до 6 деца в група

Juniors - за деца 4,5 до 6 години

Веднъж или два пъти седмично от 3 до 6 деца в група

По английски език



Курсове за деца
Първокласници

Веднъж или два пъти седмично от 2 до 4 деца или от 5 до 8 деца в група 

От Pre-A1 до B2 нива

Веднъж или два пъти седмично от 2 до 4 деца или от 5 до 8 деца в група



Курсове за деца
Пакет “Walk” (веднъж седмично)

Пакет “Run” ( 2 пъти седмично)

Група: Учебни часове/ Продължителност: Цена на месец/Брой деца в група

Toddlers & Juniors 32уч.ч./ 32 седмици 48лв./ от 3 до 6 деца

От Първолаци до В2 нива 64 уч.ч./ 32 седмици 88лв./ от 2 до 4 деца

От Първолаци до В2 нива 64 уч.ч./ 32 седмици 69лв./ от 5 до 8 деца

Група: Учебни часове/ Продължителност: Цена на месец/Брой деца в група

Juniors 64уч.ч./ 32 седмици 88лв./ от 3 до 6 деца

От Първолаци до В2 нива 128 уч.ч./ 32 седмици 149лв.лв./ от 2 до 4 деца

От Първолаци до В2 нива 128 уч.ч./ 32 седмици 109лв./ от 5 до 8 деца



Курсове за деца
Пакет “Училищна помощ по английски език за 2ри, 3ти, 4ти и 5ти клас” веднъж 

седмично по 2 уч.ч.

Индивидуални уроци за деца и възрастни

Група: Учебни часове/ Продължителност: Цена на месец/Брой деца в група

Училищна помощ - 2ри, 3ти, 4ти, 
5ти клас 64 уч.ч./ 32 седмици 69лв./ от 5 до 8 деца

Индивидуални уроци - 22лв./45 мин. При закупуване накуп 10уч.ч. От 45мин. - 200лв.

Индивидуални уроци - 28лв./60 мин. При закупуване накуп 10уч.ч. От 60мин. - 250лв.



Курсове за възрастни

Група: Учебни часове/ 
Продължителност:

Цена на месец/Брой 
деца в група

Възрастни от А1 до С1 64уч.ч./16 седмици или 
128уч.ч./32 седмици

149лв./2-4 човека; 
109лв./5-8 човека

По английски език



Езикова седянка
❖ На езиковата седянка ще разговаряме изцяло на Английски език на 

различни теми свързани с работата, училището, хобитата, 
пътуването и т.н. 

❖ Ще се запознаем с нови и интересни хора и ще станем приятели
❖ Ще хапваме бисквити и ще е забавно

❖ В група от 5 до 12 човека
❖ Веднъж седмично за един астрономически час

❖ Само 8лв. на посещение



Нашите предложения 
за Френски език са:

❖ Уроци за деца от А1 до В1 ниво веднъж или два пъти 
седмично по 2 уч.ч. в група от 2-4 деца или 5-8 деца 

❖ Индивидуални уроци
❖ Уроци за Възрастни

(цените са същите като по английски език)



Математика и Български 
език и Литература

❏ В тези часове се запознаваме с пропуските на децата от училище и наблягаме на тях.
❏ Решаваме и логически задачи и търсим различни подходи за тяхното решението.

❏ Предлагаме уроци и за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти.
❏ В група веднъж седмично по 2 уч.ч. или индивидуални уроци (интезитетът се избира от ученика)

Група: Учебни часове/ Продължителност: Цена на месец/Брой деца в група

БЕЛ и Математика 64 уч.ч./ 32 седмици 88лв./ от 2 до 4 деца

БЕЛ и Математика 64 уч.ч./ 32 седмици 69лв./ от 5 до 8 деца



Логопед
От новата учебна 2018/2019 година Образователна академия Smile ви предлага 

индивидуални занимания с Логопед.

Консултацията с логопед е препоръчителна при езиково-говорни проблеми, затруднения в 
общуването, комуникативни нарушения, внезапна промяна или трудност при говорене. В 
зависимост от сложността на нарушението се предприема комплексен подход, изготвя се 
индивидуален план според конкретните цели  за постигане на максимална ефективност.

Цена: 18лв./30 мин.

22лв./45 мин.



Отстъпки:
★ 10% за ранно записване и заплащане до края на месец 

Юни
★ 5% за предишни ученици на Образователна академия 

Smile
★ 5% за втори член на семейството

★ 5% доведи приятел
★ 5% процента за заплащане на цялата сума за 8 месеца

*Отстъпките се съчетават общо до 15%.



Особености:
➔ Договорът за обучение за деца и тийнейджъри е 8 месечен, а цените са на месечна основа.

➔ В тези цени не влизат парите за учебниците, помагала и полагане на сертификационен 
изпит към външен сертификационен център.

➔ Учебниците и помагалата могат да бъдат поръчани чрез Образователната академия.
➔ Ако курсистите в началото на годината решат, че няма да заплащат цялата такса за цялата 

учебна година, то тогава при записване дължат една такса в аванс. В случай на отписване 
през осемте учебни месеца, таксата не се връща. В случай, че курсистът е част от 

Образователната академия през осемте месеца и си заплаща редовно таксите, то тогава 
тази такса - аванс се приспада и последната му такса не се заплаща.



Образователна 
академия Smile
Разполага с богата материална база за 

обучение на деца и възрастни: 
нестандартна мебелировка, изобилие от 

оригинални учебни материали, 
Монтесори играчки, карти на Глен Доман, 

компютри, интерактивни дъски и игри, 
интернет система за допълнителни 

материали и за да следите прогреса на 
Вашето дете. Всичко това създава 

огромно разнообразие в чуждоезиковото 
обучение и допринася за бързото и 
ефективното научаване на езика.



За повече информация 
и за записване:

Адрес: София-Лозен, ул. Съединение 112 (сградата пред Кметство 
Лозен), П.К. 1151

Телефон: 0884681788

Facebook: www.facebook.com/SmileAcademy2016

E-mail: smile.learning.academy@gmail.com

https://www.facebook.com/SmileAcademy2016/

