
Курс по английски език 
по проект "НОВ ШАНС ЗА РАБОТА"
на община Суворово и РЕЛАКСА 

август - септември 2004 

В рамките на пилотен проект „Нов шанс за работа”, реализиран със собствени 

средства и в партньорство с Община Суворово, в периода 23.08. – 16.09.2004 

проведохме курс по Английски с 50 души – роми, българи, турци и бесарабски 

българи.

Цели:
- усвояване на езика от страна на курсистите на ниво, позволяващо им да водят 

разговор с англоговорящи 

- явяване на изпит за придобиване на Европейски езиков сертификат TELC 

- създаване чрез езика на предпоставки за по-добра професионална реализация

- установяване на неформални контакти в групата между хора от различен етнос и

от различните населени места в общината 

- генериране чрез добри постижения на самочувствие и стимули за продължаване 

на самоусъвършенстването не само в сферата на чуждите езици, но и в други 

сфери 

Подготовка:

• възникване на идеята 
Идеята за курса възникна в разговор с кмета на община Суворово д-р Атанаска 

Петкова. Тя сподели проблемите на общината - висока безработица, невъзможност да 

се осигури чуждоезиково обучение на жителите на общината и се обърна към 

РЕЛАКСА с предложение да се включим като партньор в разрешаването на тези 

проблеми.

• предварителен подбор на участниците 
Целта беше групата да бъде максимално разнородна, а съставът на курса да 

съответства на етническия състав на населението в общината, където с ромски 

майчин език са 23 % от жителите, с турски майчин език са 17%, българите са 60%. 

Разнородността на групата се изразяваше и в различията във възрастта на 

участниците и тяхното образование, квалификация и заетост.

Провеждане на занятията:

Занятията започнаха на 23.08.2004 се провеждаха от понеделник до петък от 09:00 до 

16:00 часа с един час обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа. Групата беше 

разнородна, но това не възпрепятстваше процеса на обучение.



Резултати:
На 09.10.2004 със съдействието на Бюрото на Съюза на германските народни 

университети в София и Изпитен център TELC беше организиран изпит, на който 

курсистите имаха възможност да се явят.

32-ма от участниците в курса получиха на 02.12.2004 Европейски езиков сертификат 

за езикова компетентност на работното място за ниво А1, респ. А2, според нивата на 

Съвета на Европа, дефинирани в Общата европейска езикова рамка, където се

определят насоките за чуждоезиковото обучение в контекста на професионалната 

реализация на единния европейски трудов пазар.

Изводи:
Категоричният извод е, че при избор на подходяща образователна технология с успех 

могат да бъдат обучавани курсисти с различен етнически произход, образователно 

равнище, възраст и културна среда. Съобразяването с постановките на Общата 

европейска езикова рамка и придобиването на Европейски сертификат за езикова 

компетентност на работното място (TELC) представлява директната връзка между 

езиково обучение и професионална реализация.



ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОЗНАНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
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ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА - НИВО А1
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