
Направи нещо, което има значение!

Предложение,
което няма да Ви се иска 
да откажете.

от школа за китайски език “EduLab”

Facebook:  @edulaboratory
Instagram: @edulab_learn_chinese
Website:  www.edulab-cn.com
Email:  askme@edulab-cn.com
Phone: +359 886 147 070 (Бранимир), +359893888903 (Ада)

Направи нещо, което има значение!

http://www.facebook.com/edulaboratory
https://www.instagram.com/edulab_learn_chinese/
http://www.edulab-cn.com


Ние сме EduLab - школа за изучаване на 
китайски език и езикови ваканции в Китай

Вече повече от 3 години активно разпространяваме китайския език и 
култура под формата на онлайн курсове по китайски, блог, дигитални 
авторски учебни материали и образователни видеа. Стараем се да 
работим чрез най-съвременните методи в езиковото обучение, а в 
екипът ни участват млади и иновативни колеги с неоспорим опит в 
преподаването.

В курсовете ни до този момент са се включили над 500 човека, 
активните курсисти са над 100. Имаме силно присъствие онлайн и сме 
сред топ школите за китайски език в България без нито един негативен 
отзив от курсисти!

В следващите страници ще Ви представим дейността си подробно и 
ще се опитаме да направим предложение към Вас, от което екипът 
Ви ще има огромна полза и вероятно много ще Ви допадне.

Основателите на EduLab - Методи преподава в китайски университети 
повече от 13г., а Бранимир организира и провежда обучения в една от най-
големите аутсорсинг компании в България. Образованието е част от живота 
на целият ни екип, а избора да основем школа по китайски език съвсем не е 
случаен. Вярваме, че това е езикът на бъдещето, а и не само - това е умение, 
което развива цялата личност и гарантира успех за всеки, който има 
смелостта да инвестира нетрадиционно в бъдещето си!

Методи и Бранимир 
Негревски



Преподавателският екип в школата са млади и високо мотивирани 
учители, които се стараят не само да преподават чрез всички полезни и 
съвременни инструменти онлайн, но и създават собствено съдържание 
с помощта на китайски учители и Майк директно от Китай. Всъщност 
това е едно от нещата, което истински ни отличава - интерактивната 
методика на преподаване и изцяло авторското съдържание. Така 
ученето на китайски  е  успешно и леко, но и близко до актуалните 
потребности на нашите курсисти и различните възрасти.

Друго предимство на уроците с нас е силното ни присъствие онлайн, с 
което целим ученето да се случва не само в клас, но и докато учениците 
прекарват свободното си време в интернет, заобиколени от съученици и 
китайски език и култура.

Може да разгледате дейността ни в най-големите социални платформи:

Това, което ни прави най-добри

https://www.facebook.com/edulaboratory/
https://www.instagram.com/edulab_learn_chinese/
https://www.edulab-cn.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4-d8ZaQC8kBwza9KYkSONA


Представете си ползата за целия Ви екип: предлагате им да изучават 
един от най-скъпите и полезни бизнес езици с хилядолетна култура от 
комфорта на техния дом без никакви уловки. Изцяло онлайн, подходящ 
за всички възрасти - Вие, служителите Ви, дори родителите сред тях и 
техните деца!

В 8-часовият курс са включени:

● Всички материали - дигитални, интерактивни учебници, видеа и 
авторски материали
● Преподаването се води от млади и иновативни учители по най-
съвременните методи за езиково обучение
● 8 учебни часа онлайн - в удобно време, на удобно място - вие 
избирате дните!
● Възможности за продължение с цялостни курсове по китайски език на 
специални цени

Това, което се иска от Вас? Само да отговорите на мейла с нашата 
оферта! Всичко останало организираме ние, а Вие само 
разпространявате сред екипа си.

Предложението ни за Вас



Създадохме нашия онлайн учебник и помагало, защото разбираме 
колко е важна самоподготовката извън клас, но и колко е трудно всеки 
път да си осигуриш време и хартиени материали.

Учениците могат да разчитат на тях по всяко време и навсякъде, дори 
и без интернет връзка! 10 мин. китайски език в метрото, докато си 
почиваш между лекции/работа, докато се приготвяш за сън... – 
отваряш и получаваш диалози и упражнения, речник и всичко това с 
китайски йероглифи, пинин и български превод.

Допълнителни уточнения 
към диалозите, когато е 
налице предизвикателна 
граматика или фразеология. 

Това допринася за гладко 
възприемане и запомняне.

Откъси от авторски материали на EduLab



Културни разлики, които 
помагат на учащия да 
разбере същественото 
значение на китайската 
култура в ежедневието.

А и кое я прави толкова 
различна от нашата.

Упражненията в учебника 
са съобразени с 3 аспекта:

1. говорене и 
произношение

2. писменост
3. граматика и 

фразеология

Някои упражнения са по 
сюжет от диалози – учащият 
трябва да попълни или 
замести думи/изрази, 
използвайки материала, 
взет в последния урок.

Граматически и 
фразеологични 
структури, 
онагледени с примери.



Към учебника прибавихме и авторски образователни видеа и аудио 
подкастове, придружени с транскрипти с китайски йероглифи, пинин 
и български превод. 

В допълнение към диалога и транскриптите, във видеата накратко се 
уточняват граматични и фразеологични особености. Това ги превръща 
не само в упражнения за слушане с разбиране, но и в кратки 
интерактивни уроци. 

Наши студенти споделят, че благодарение на автентичното културно 
пресъздаване на ежедневни ситуации от китайски актьори, са успели 
да надникнат в културата и специфичното поведение на китайците.

В края на всеки урок има 
речник с новите думи и 
изрази.

Използваме съвременни 
теми.

Видео уроците имат 
китайски текст, след това 
пинин и накрая – 
български превод. 

Времетраенето на всяко 
видео не надвишава 3 
минути, за да се задържи 
вниманието на учащия и да 
не се претовари с 
информация и лексика. 



Направи нещо, което има значение!
Facebook:  @edulaboratory
Instagram: @edulab_learn_chinese
Website:  www.edulab-cn.com
Email:  askme@edulab-cn.com
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Направи нещо, което има значение!

1. Китайски текст с 
йероглифи

2. Пинин

3. Български превод

4. Граматични и 
фразеологични 
уточнения

И тук, както в учебника, има 
речник с нови думи и кратка 
граматика.

И отново…
упражнения, базирани на 
видеото и транскриптите! 

Транскриптът към видеа и подкастове:

http://www.facebook.com/edulaboratory
https://www.instagram.com/edulab_learn_chinese/
http://www.edulab-cn.com
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