
УЧЕТЕ 
НЕМСКИ ЕЗИК 

ОНЛАЙН 
В ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ





Онлайн тест за определяне на езиково ниво – Цената за теста е 20 лева и се приспада от цената на курса. 

Онлайн достъп по всяко време до разнообразен, практически ориентиран учебен материал на нашата 
учебна платформа, най-добре на лаптоп, но с възможност за използване и на таблет; помощни инструк-
ции на немски и английски  

Индивидуална обратна връзка от Вашия преподавател

Удостоверение за участие в края на курса

КУРСОВЕ КАТО ЗА ВАС: 
ИНДИВИДУАЛНИ, ГЪВКАВИ 
И НА НАЙ-ВИСОКО НИВО
Независимо дали сте начинаещ или напреднал, без значение 
какво желаете да подобрите в знания си по немски и как искате 
да разпределите времето си – сред нашите предложения ще 
намерите подходящия онлайн курс. Бързият Ви успех е 
гарантиран с лично консултиране от Вашия преподавател, 
професионално разработени материали и самостоятелно учене 
онлайн. 

В груповите ни курсове ще преживеете вълнуващ обмен в 
група и ще задълбочите новите си знания чрез упражнения 
върху всекидневни ситуации на нашата обучителна 
платформа.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани, те Ви 
напътстват в курса и винаги имат време за Вашите въпроси. 

Учите с разнообразни материали и стъпка по стъпка 
постигате целта си.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ



ДА УЧИМ НЕМСКИ ОНЛАЙН 
В ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ

Онлайн курс в реално време 

Това е класическият присъствен курс, но с 
виртуални срещи. Провежда се синхронно 
със 100% онлайн занятия в реално време. 
В този курс през цялото време учите в 
група, имате непрекъснат контакт с 
преподавателя и постоянно получавате 
лична обратна връзка. 

Можете гъвкаво да участвате отвсякъде в 
онлайн курса в реално време във 
виртуална класна стая и при фиксирани 
часове за занятията. Както в класическия 
присъствен курс, учите с учебници в 
печатен формат. Самостоятелно 
подготвяте само задачите за домашно. 
Упражнявате Говорене, Слушане, Четене и 
Писане заедно в групата по време на 
онлайн занятията в реално време с 
помощта на учителя. Онлайн курсът в 
реално време е оптималният формат за 
всеки, който иска да тренира в еднаква 
степен всичките четири умения в група.  

Онлайн групов курс 

Нашият онлайн групов курс е подходящ за 
всички, които желаят да учат немски 
гъвкаво без да се лишават от усещането 
да са част от група. Четене, Писане, 
Говорене и Слушане се тренират чрез 
групови и индивидуални упражнения.  

Курсът се провежда на учебната 
платформа на Гьоте-институт. По време 
на курса Вашият преподавател 
асинхронно Ви дава обратна връзка, 
коригира изпращаните писмени и 
говорими задачи и преподава на Вас и 
групата по време на онлайн занятия в 
реално време във виртуална класна стая 
(между 6 и 8 виртуални срещи за курс). 

Комбиниран курс 50:50

В нашия комбиниран курс гъвкаво и 
индивидуално съчетавате учене онлайн с 
интензивно учене в група. Ако желаете 
редовен и синхронен контакт с групата и 
преподавателя, този формат е подходящ  
за Вас. 

50 % от учебните часове на седмица се 
провеждат на учебната платформа на 
Гьоте-институт. Тук работите по упраж-
нения за Четене, Слушане и Писане 
индивидуално и заедно с Вашата група. 
Вашият преподавател следи учебния Ви 
прогрес и Ви дава индивидуална обратна 
връзка. Вие и групата имате онлайн 
занятия в реално време във виртуална 
класна стая. Учебните фази в учебната 
платформа и във виртуалната класна стая 
се надграждат последователно и се до-
пълват така, че да постигнете оптимален 
резултат. 

ДА УЧИМ НЕМСКИ ОНЛАЙН 
В ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ



ОНЛАЙН КУРС 
В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

ОНЛАЙН ГРУПОВ КУРС 
(НАД 16 ГОДИНИ)

КОМБИНИРАН КУРС 
50:50

Начало Фиксирани дати през:  
февруари, юни, август, 
октомври

Фиксирани дати през: 
февруари, юни, август, 
октомври  

Фиксирани дати през: февруари, 
юни, август, октомври

Брой участници 8-18 8-18 8-18

Продължителност Интензивен: 2 месеца 
Екстензивен: 4 месеца

Интензивен: 2 месеца 
Екстензивен: 4 месеца

Интензивен: 2 месеца 
Екстензивен: 4 месеца

Хорариум за ниво 60-90-120 учебни часа 60-90-120 учебни часа 60-90-120 учебни часа

Профил • достъпен отвсякъде

• 100% от учебните часове в
група с преподавател, индиви-
дуална обратна връзка

• учебници в печатен формат
(не са включени в цената на
курса)

• гъвкаво самостоятелно
учене, комбинирано с
шест или осем занятия в ре-
ално време в група

• редовна индивидуална
обратна връзка с учебни
материали на Гьоте-институт
(включени в цената на курса)

• гъвкаво самостоятелно туторирано
учене (50 %), комбинирано с 50 %
занятия в реално време в група

• редовна индивидуална обратна
връзка с учебни материали на Гьоте-
институт (включени в цената на курса

Предлагани нива на 
курсове

A1, A2, B1, B2, C1, C2 A1, A2, B1, B2, C1, C2 A1, A2, B1, B2, C1, C2

Цена 60 учебни часа – 420 лв.,  90 учебни часа – 590 лв. / 650 лв. неделен, 120 учебни часа – 740 лв. 



ТАКА ИЗГЛЕЖДА УЧЕБНАТА ПЛАТФОРМА

GRAMMATIK

WORTSCHATZ



Можете да учите немски навсякъде – Помощ на английски език 



С НАС СТИГАТЕ ОТ A ДО C
В зависимост от предварителните Ви знания и желания ние сме с Вас през целия процес на учене. 
Нивата на нашите курсове съответстват на Общоевропейската езикова рамка (ОЕЕР).          

Материали за упражнения  
ще намерите и онлайн на: 
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/bar.html 

Преди да започнете курс, тествайте знанията си по немски с нашия тест за определяне на езиково ниво. Когато резултатът стане 
ясен, можете да стартирате в подходящото за Вас ниво. 

При необходимост Вашият преподавател с удоволствие ще Ви консултира относно нашите курсове. 

A 

Елементарно  
използване на езика 

Необходима продължителност 
за завършване:  

А1: 120 учебни часа 
А2: 120 учебни часа 

A1 A2

B 

Самостоятелно  
използване на езика 

Необходима продължителност 
за завършване 

B1: 180 учебни часа 
B2: 180 учебни часа 

B1 B2

B 

Компетентно  
използване на езика 

Необходима продължителност 
за завършване:  

C1: 180 учебни часа 
C2: 180 учебни часа

C1 C2

Goethe-Zertifikat A1 Goethe-Zertifikat A2 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 Goethe-Zertifikat C2

TestDaF
Goethe Test Pro



ЗАПИСВАНЕ И ПРОТИЧАНЕ НА КУРСА

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

• Лаптоп, таблет и слушалки с микрофон
• Интернет връзка с най-малко 512 kbps
• Операционна система: Windows, MacOS,

Android, iOS
• Браузър: актуална версия

ТЕСТВАЙТЕ НАШИТЕ КУРСОВЕ 

Бихте искали да изпробвате нашите онлайн курсове? 
С удоволствие!  
На https://deutschonline.goethe.de ще намерите 
пробни упражнения за някои от курсовете в онлайн 
формат, които предлагаме. 

Регистрация на 
www.goethe.de/ins/bg/bg

Запознаване с 
Вашия преподавател

Начало на курса

Входен тест за 
определяне на ниво

Начална среща и  
първи стъпки 

(само за онлайн  
групови курсове)

Консултиране от Вашия 
преподавател

Оценяване на входния тест,  
изпращане на резултата по e-mail 
Обслужване на клиенти ще Ви  

консултира за подходящия формат

Онлайн записване 
Включване в курса

Приключване и регистрация за изпит 
или за следващ курс на 

www.goethe.de/sofia



ТОВА КАЗВАТ НАШИТЕ КУРСИСТИ:
В момента се обучавам в онлайн курс на ниво А1. Тази форма на обучение ми харесва много, тъй като всеки сам определя кога да прави задачите си и 
да учи нови думи и теория. Всичко в платформата е направено разбираемо и ясно, теорията и граматиката, думите, както и задачите са обособени 
в различни раздели, като всеки е добре форматиран и удобен да работа. Самите упражнения са много добре структурирани и следват теорията. Те 
включват както писане, четене и разбиране, така и говорене, което е много важно за ученето на нов език. Онлайн срещите също са разработени по 
начин, който е от полза на курсистите, тъй като те включват предимно упражнения, които са важни за усвояването на езика. Преподавателят е 
много отзивчив и е готов винаги да ни помага, както през онлайн срещите, така и през седмиците, докато работим на платформата, чрез форума, 
в който ежедневно се задават въпроси от нас и съответно те са ни обяснени от него. Онлайн курсовете ми харесват и бих записала и следващите 
нива под същата форма.  
Теодора Траянова 

Аз участвам в курса за ниво В2.1 (онлайн). Много съм доволна, че избрах Гьоте-институт и този формат на курса и със сигурност бих се записала и 
за следващата част. Тъй като не живея в София, онлайн форматът е изключително удобен за мен. Учебната платформа също много ми харесва, 
практична е и лесна за ползване. Всички елементи от обучението са много добре покрити. Впечатлиха ме упражненията за записване на аудио и 
това, че има списък с изразни средства за всеки урок, което е много полезно. Темите на уроците също са разнообразни и интересни и особено ми до-
пада, че са по-различни от тези в обикновен учебник.  
Радина Дамянова  

Досега съм изкарала един цял курс в комбиниран формат, ниво А1, и в момента наближава краят на изцяло онлайн курс, ниво А2. До момента съм 
изключително доволна и от двата курса. Това, което най-много ми допада от онлайн формата както на срещите, така и на упражненията, е че не 
губя никакво време в пътуване и имам достъп до материалите навсякъде и по всяко време, включително и от телефона. Онлайн платформата е 
изключително добре структурирана и лесна за използване. Срещите в Zoom също преминават добре. И двата курса задоволиха очакванията ми, като 
професионализмът на преподавателите определено допринесе за положителните ми впечатления.  
Елица Мартинкова 

Името ми е Калина Григорова, на 50 години и в момента се обучавам в ниво А1, онлайн форма на обучение. Преди време съм посещавала присъствени 
курсове на Гьоте институт, но присъственият вариант се оказа неподходящ за мен. Онлайн формата е това, което напълно отговаря на възможно-
стите ми да отделя време и внимание за учене на език. Курсът досега надхвърля очакванията ми - приятно съм изненадана от съвременната като 
съдържание и организация онлайн платформа, от обема на упражненията в нея. Човек трябва действително всеки ден да отделя поне по един (често 
пъти - повече) астрономичен час за упражнения на платформата, за да не изостава и това именно е моето разбиране за сериозно учене на език. Об-
ратната връзка с преподавателя е бърза, получавам необходимите ми корекции и коментари, насочени индивидуално към мен. Срещите преминават 
конструктивно, стегнато и с подчертано внимание към всеки от участниците. Харесва ми предварителното обявяване на съдържанието и про-
дължителността на отделните теми, които ще бъдат дискутирани по време на срещата. Новият материал се обяснява в добре преценен обем и за-
дълбоченост, така че да даде основа за следващите самостоятелни онлайн упражнения. Предлаганото от Гьоте-институт онлайн обучение ме 
удовлетворява напълно, в бъдеще ще следя за предложение за следващо ниво също чрез онлайн обучение.  
Калина Григорова 



Гьоте-институт България 
ул. „Будапеща“ 1 
1000 София  

info-sofia@goethe.de




