На вниманието на родителите на деца
в 1 клас на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков”

ADVANCE

ACADEMY

Иновативна програма за извънкласна форма на обучение
с разширено изучаване на английски език
и развиване на научни, логически и творчески умения
за ученици от 1 до 7 клас

Представена от:
Образователен център АДВАНС ООД и партньори:
д-р инж. Иван Господинов, д-р инж. Стефан Филипов,
д-р инж. Григор Георгиев и Ваня Ирибаджакова
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Уважаеми родители,
Образователен център АДВАНС ООД и партньори в сътрудничество с 68 СУ
“Акад. Никола Обрешков” имат удоволствието да представят на Вашето внимание
специално разработената за Вашите деца програма ADVANCE ACADEMY.
Програмата

е

ориентирана

към

цялостно

развиване

на

езикови,

математически, научни, логически, социални и емоционални знания и умения
на учениците от 1 до 7 клас в следните направления:


английски език



социални умения и емоционална интелигентност



забавна

математика

и

практическа

физика,

химия,

биология,

архитектура и компютърни науки


театрално обучение

Как се случва това?
Паралелно с усвояването на езиковите знания по английски език, се събужда
интереса и любовта на децата към точните науки, създават се възможности
за бъдещото им развитие в съвременния технологичен свят,

развива се

тяхната емоционална интелигентност и творческо въображение.
При включване на Вашето дете в програмата още в 1 клас се цели, при
завършването му в 7 клас, то да може да покаже високо ниво на владеене на
езика, съответстващо на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка.
Придобитите езикови знания ще дадат възможност на учениците да се явят
на

изпит

към

Университета

Кеймбридж

и

да

получат

международен

сертификат.
Какви са условията на програмата?


През учебната 2019-2020 година програмата ще стартира с деца от 1 клас



Брой ученици в група: минимален 10, максимален 15



Място на провеждане на програмата: 68. СУ „Акад. Никола Обрешков”



Продължителност на годишния курс: от 1 октомври до 31 май –

8 месеца или 30 учебни седмици


Годишен хорариум: 450 учебни часа



Седмично разпределение на учебните занятия: 10 учебни часа по

програмата ADVANCE in English, 4 учебни часа по програмата Kids+X и 1
учебен час посветен на програмите ADVANCE in Life и театър за деца


Примерен график на учебните часове: всеки ден по 3 учебни часа
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Занятията ще се провеждат извън задължителната учебна програма и
часовете за самоподготовка на учениците.
Какво включват отделните модули на програмата?
В програмата ADVANCE ACADEMY са включени 4 модула:


ADVANCE in English – модул за интензивно обучение по английски

език с равностойно развиване на четирите езикови умения
Програмата ADVANCE in English е предназначена за интензивно обучение
на учениците по английски език на деца и ученици от 1 до 7 клас.
Изградена е на основата на комуникативния метод, като в процеса на
обучение се използват възможностите на най-новите технологии, които
улесняват овладяването на езика.
Представянето на учебния материал по време на езиковите занимания е
интерактивно – посредством игрови дейности, поучителни истории и песни,
ролеви игри, чрез работа по двойки или в групи и екипни състезания. По
този начин децата се обвързват емоционално с учебния процес и вземат
активно участие в него.
За повече информация и видео представяне на програмата, можете да посетите
сайта на Образователен център АДВАНС ООД – www.advance-edu.org


Kids+X– модул за забавна математика и практическа физика, химия,

биология, архитектура и компютърни науки
Програмата Kids+X има за цел да въведе децата в прекрасния свят на
всички изучавани от тях точни науки, посредством игра и изучаване на
реални предмети, явления и системи; конструиране и експериментиране;
създаване на истории и други. Фокусът на занятията не е в теоретичното
изучаване, а в онагледяването на концепции. Това помага на децата да
разберат как отделните училищни предмети „работят“ заедно при описанието
на обкръжаващия ни свят, което на свой ред ще им помогне да го разберат
по-добре.


ADVANCE in Life– модул за развиване на социални умения и

емоционална интелигентност
Програмата ADVANCE in Life e авторска програма на Образователен център
АДВАНС и е основана на убеждението, че чрез учене, децата могат да
развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност.
За повече информация и видео представяне на програмата, можете да посетите
сайта на Образователен център АДВАНС ООД – www.advance-edu.org
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Театрално обучение– модул за развиване на ключови умения за

творческо мислене
Театралното обучение развива ключовите умения за творческо мислене,
повишава въображението, оригиналността и гъвкавостта на мислене и
действие. Сериозно подобрява концентрацията и способностите на децата да
разсъждават и да вземат решения като обхващат по-голямо количество
информация. Театърът учи на умения за работа с тялото и как достойно и с
лекота децата да представят себе си пред света.
Кои са създателите на програмата?


Образователен

център

АДВАНС

ООД

е

създател

на

програмите

ADVANCE in English и ADVANCE in Life. Образователен център АДВАНС е
член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и подготвителен
център за изпитите на Университета Кеймбридж към Британски съвет в
България.


Програмата Kids+X е създадена от д-р инж. Иван Господинов, д-р

Стефан Филипов и д-р. инж. Григор Георгиев, които са университетски
преподаватели и са получили своето образование в университети Корнел,
Харвард и Уейн Стейт, САЩ и където са преподавали инженерна химия и
теоретична физика.


Програмата

за

театрално

обучение

е

създадена

от

Ваня

Ирибаджакова – магистър „Театрална режисура“ в НБУ и докторант към
департамент „Театър“ на НБУ. От 2014 г. ръководи детска театрална школа.
За повече информация, можете да се свържете с нас на телефон:
0877 69 66 45 или да изпратите запитване на: info@advance-edu.org
Надяваме се, че предложението ни ще привлече Вашия интерес и ще ни
предоставите възможността да бъдем близо до Вашите деца, като им
помогнем в откриването на света и заедно, в партньорство със самите Вас, ги
насърчим по пътя на тяхното бъдеще развитие.

С уважение,
Екипът на Образователен център АДВАНС и партньори
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