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Hi Kids!

Hi Kids e предназначен за много малки деца. Състои се от 
три книжки и със сигурност ще очарова децата. Целта 
му е да направи ученето и преподаването на английски 
забавно и лесно. Учениците усвояват езика по естествен 
път, по начина, по който го усвояват децата, чийто роден 
език е английският – първоначално чрез слушане и говорене 
преди да се научат да четат и пишат.

• Уроци, които включват песни, истории, игри, слушане , както и много практически 

дейности

• Азбука/фонетична част

• Преговорни уроци за повтаряне и затвърждаване на наученото посредством 

разнообразни дейности, насърчаващи самостоятелното обучение

• Дейности, насърчаващи умения за критична мисъл

• Между-предметни теми

Характеристики:

3 НИВА
Beginner 
CEFR: Leading to  A1

pre-prim
ary courses
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предназначена за ученици от детски градини и предучилищна възраст и 
със сигурност ще ги очарова. Базирана е на Теорията за множествена 
интелигентност и цели да помогне на децата да научат английски по 
същия начин, по който го учат тези, чийто роден език е английският – 
първо като слушат и говорят, а после чрез четене и писане.

•8 тематични урока, които включват песни, разкази, слушане, картинен речник, 

стикери, както и голямо разнообразие от физически дейности

•4 преговорни урока, затвърждаващи наученото чрез песни и игри

•Интердисциплинарни дейности

•Допълнителни задачи

3 НИВА
Beginner

CEFR: Leading to  A1

New Yippee!

Характеристики:
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Young Stars

Този шестстепенен курс позволява на децата от началния курс 
на обучение да усвоят английския език по естествен начин. Дава 
им възможност да научат лексиката в контекст, да упражняват 
придобитите умения, да разучават теми от учебния материал, но 
най-важното да учат! Дайте на вашите ученици този допълнителен 
тласък да станат... Young Stars.

•Добре балансирани модули с песни, истории, оригинални текстове, междукултурна 

информация, интердисциплинарни връзки и развитие на уменията

•Разнообразие от дейности (слушане, говорене, игри, кратки писмени задачи с 

граматични упражнения и проекти)

•Преговорни уроци

•Комикси 

•Секции за самооценка

•Настолни игри

•Фонетични упражнения

•Буквар

•Видео

Характеристики:

6 НИВА
Beginner to 
Elementary
CEFR: Leading to  A1- A1
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Get Smart

Get Smart е иновативна шестстепенна система за деца от началния 
курс на обучение. Тя извежда децата до ниво А2, като отдава особено 
внимание на техните нужди и интереси на всеки етап от обучението. 
Следва изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка, предоставяйки 
възможност на учениците да изследват познати и интересни теми в 
дълбочина.

•Многостранно съдържание, организирано в 10 добре балансирани модула

•Голямо разнообразие от песни, игри, фонетични упражнения, драматизации и 

истории

•Комуникативни, интердисциплинарни дейности и проекти

•Постепенно развитие на четирите умения

•Систематичен преговор

•Настолни игри

•Фонетични упражнения

•Буквар

•Видео 

Характеристики:

6 LEVELS
Beginner to 

Pre-Intermediate
CEFR: Leading to  A1- A2
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Smart Junior

Smart Junior е курс за деца в предучилищна възраст, който следва 
модулния подход и изискванията на Общата Европейска Езикова Рамка. 
Модулите включват разнообразие от дейности – слушане, говорене, 
игри, кратки писмени задачи с граматични упражнения.

•Добре балансирани модули

•Уроци с песни, истории и оригинални текстове

•Преговорни уроци

•Комикси

•Smart свят – секция с междукултурна и интердисциплинарна информация

•Smart време – секция със забавни дейности

•Настолни игри

•Пиеса

•Портфолио (с проекти)

•Упражнения за произношение

Характеристики:

6 LEVELS
Beginner to 
Elementary
CEFR: Leading to  A1- A1
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Smart A & B

Smart A & B е детски учебник за току-що ограмотени деца, който 
следва Общата Европейска Езикова Рамка и модулния подход. 
Състои се от девет добре балансирани модула с оригинални 
текстове , песни и забавни истории.

•Девет модула с осемнайсет урока във всеки модул

•Разнообразие от дейности (слушане, говорене, игри, кратки писмени задачи с 

граматични упражнения)

•Девет преговорни урока

•Настолни игри

•Пиеса

•Портфолио (с проекти и карти за самооценяване)

1 LEVEL
Beginner

CEFR: Leading to  A1

Характеристики:
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Zoom

Zoom е забавен тристепенен учебник, специално предназначен 
за деца от началния курс на обучение. Този прекрасно организиран 
учебник представя езика в разнообразни реалистични ситуации 
и истории.

•Осемнайсет добре балансирани урока

•Постепенно развитие на основните структури в английския език

•Лексиката е обяснена чрез разообразни визуални подсказки

•Постепенно усвояване на четирите езикови умения

•Изобилие от практически упражнения чрез реалистични ситуации

•Песни, стихчета и игри

•Постоянен преговор и повторение на научените езикови умения

6 LEVELS
Beginner to 
Elementary
CEFR: Leading to  A1- A1

Характеристики:
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Full Blast
Full Blast е шестстепенна учебна система по английски език за ученици 
от основния курс на обучение и тийнейджъри, с вълнуващи съвременни 
теми и уникални характеристики. Той извежда учениците от ниво 
А1 до ниво В2, демонстрирайки как английският език се използва в 
реални ситуации и същевременно дава възможност на учениците 
да общуват гладко, точно и уверено.

•Добре балансирани модули

•Шест урока и преговорна секция във всеки модул

•Съвременни диалози

•Мотивиращи и ежедневни теми, които дават на учениците мултикултурна и 

интердисциплинарна информация

•Ясна граматическа презентация и практика

•Последователни указания стъпка по стъпка за усвояване на умението писане

•Забавни, тематични песни

•Полезни подсказки

6 LEVELS
Beginner to B2

CEFR: A1- B2

Характеристики:
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To The Top

To The Top е курс, предназначен за тийнейджъри, който ги 
извежда до ниво B1. Той следва модулния подход, което 
позволява на учениците да усвояват задълбочено 
материала. Многостранните теми съчетават лексика, 
граматически структури, езикови функции, езикови умения 
и произношение.

•Осем модула

•Пет урока и преговорна част след всеки модул

•Актуални диалози, проследяващи приключенията на група млади ученици

•Мотивиращи и съвременни теми, предоставящи на учениците 

мултикултурна и интердисциплинарна информация 

•Ясно представяне на граматиката и множество практически упражнения

•Стъпка по стъпка указания за писане, започващи от ниво изречение, 

водещи до усвояване на нормите за различни видове писмени текстове и 

предоставящи възможност за много практика

•Културни страници, запознаващи учениците с англоговорящия свят

•Весели, тематични песни

6 LEVELS
Beginner to 
Intermediate
CEFR: A1- B1

Характеристики:
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Pioneer

Pioneer е иновативен курс за младежи и възрастни курсисти, който 
ги извежда до ниво C1. Курсът следва изискванията на Общата 
Европейска Езикова Рамка и се фокусира върху систематичното 
развитие на основните компетенции. Курсът е организиран в 
дванайсет тематични модула, което позволява на курсистите 
да се запознаят с многообразни теми в дълбочина. По този начин 
изучаващите английски език имат възможност да общуват успешно 
по разнообразни социални теми.

•Мотивиращи, съвременни теми с междукултурна информация

•Диалози, представящи функционалния език в реални ситуации

•Текстове за четене от автентични източници

•Интегриран подход за развитието на четирите умения

•Граматиката се представя и упражнява в контекст

•Систематично развитие на уменията четене и слушане 

•Разнообразие от комуникативни задачи

•Практически съвети, които помагат на курсистите да започнат да учат 

самостоятелно

•Заключителна част във всеки модул, даваща възможност за регулярен преговор 

и задтвърждаване на наученото

•Граматическа част

7 LEVELS
Beginner to 
Advanced

CEFR: A1- C1/C1+

Характеристики:



12

secondary & adult courses
Traveller

Traveller е вълнуващ седемстепенен курс за младежи и 
възрастни, започващ от ниво А1 и свършващ до ниво C1. 
Той следва изискванията на Общо Европейската Езикова 
Рамка. Състои се от осем тематични модула. Темите 
са съвременни и съдържат междукултурна информация. 
Диалозите са разработени на реален разговорен английски 
език.

•Интегриран подход към развитие на четирите умения

•Граматиката е представена и упражнявана в контекст

•Систематично развитие на четене, слушане и допълнителни 

умения

•Разнообразие от комуникативни задачи

•Постепенен подход към писането

•Дейности, стимулиращи критическото мислене 

•Практически  съвети, изграждащи у  курсистите умения за 

самостоятелно учене

•Обобщаваща част във всеки модул, даваща възможност за 

постоянен преговор и затвърждаване на вече наученото

•Граматическа част

•Културни/Интердисциплинарни уеб страници

7 LEVELS
Beginner to 
Advanced
CEFR: A1- C1

Характеристики:
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New Destinations

New Destinations е нов учебник за ученици от гимназиалните 
класове, който стига до ниво В2 според Общата Европейска 
Езикова Рамка.
Темите са съвременни и мотивиращи, с много 
интердисциплинарна и междукултурна информация. 
Диалозите са разработени на реален разговорен английски 
език.

•Интегриран подход към развитието на четирите езикови умения
•Лексикално надграждане
•Граматиката е представена и упражнявана в контекст
•Систематично развитие на уменията за слушане и четене
•Разнообразие от комуникативни задачи
•Постепенен подход към развитието на умението за писане
•Практически съвети, спомагащи самостоятелното обучение
•Обобщаваща част във всеки модул, позволяваща регулярен преговор и 
затвърждаване на вече наученото
•Граматическа част
•Културни/интердисциплинарни уеб страници
•Допълнителни граматически упражнения

6 LEVELS
Beginner to

 B2 Level
CEFR: A1 - B2

Характеристики:
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Channel your English

Channel your English е интересна и лесна за употреба учебна 
система, предназначена за нуждите на юноши и младежи. 
Учебникът отвежда курсистите от ниво А1 до ниво B2 и им 
дава възможност да общуват гладко, прецизно и уверено в 
реалистични ситуации. Използва интегрирания подход към 
четирите езикови умения с внимателно степенувано, добре 
организирано и балансирано съдържание.

•Добре организирани секции, всяка ясно разделена на 3 урока

•Мотивиращи теми, които вълнуват младите хора

•Интересни диалози, представящи реалния разговорен английски език

•Специално внимание върху надграждането на лексиката

•Подробно представена граматика

•Систематично развитие на четирите умения чрез интеграция

•Разнообразие от комуникативни задачи

•Въведение стъпка по стъпка към писмените задачи

•Преговорни единици

•Практически съвети, помагащи на курсистите да развият уменията си 

и успешно да се справят с изпитите

5 LEVELS
Beginner to 
Upper-Intermediate
CEFR: A1- B2

Характеристики:
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Smart

Smart grammar and vocabulary се състои от шест книжки, 
предназначени за децата от началния курс на обучение, в които 
граматиката и лексиката са внимателно степенувани. Те са 
представени чрез забавни задачи.

Smart е нещо повече от обикновен учебник по граматика и 
лексика. Той въвежда и развива правопис, писане и произношение, 
което допринася за по-доброто разбиране и развитие при 
усвояването на английския език. Съдържа много лексикални и 
граматически упражнения и таблици. Илюстрациите са цветни 
и забавни. Преговорните уроци затвърждават граматиката 
и лексиката, а устните упражнения и песните насърчават 
комуникативните умения.

Live English Grammar е степенувана серия от учебници по 
граматика за ученици от основния курс на обучение и 
тийнейджъри. Те покриват четири нива, от А1 до B1. Използван 
е иновативен подход за представяне и упражняване на 
граматическите единици, което подпомага естественото 
им усвояване. Граматическите структури са представени в 
контекст в реалистични ситуации, а обясненията са ясни, с 
подходящи примери и цветни илюстрации. Във всеки урок има 
писмени и устни упражнения, както и много комуникативни 
дейности, даващи възможност на учащите да практикуват 
граматическите структури. За допълнително затвърждаване 
на материала спомагат и регулярни преговорни уроци.

Grammar and Vocabulary Practice подготвя учениците за 
всички изпити от нива B1 и B2. Граматическите обяснения 
са ясни, насочени към усвояване на ключови умения, които 
да подпомогнат успешното представяне на учениците на 
съответния изпит. Обърнато е специално внимание върху 
надграждането на лексикалните умения, а периoдичните 
преговорни уроци допринасят за затвърждаване на 
придобитите знания. Изданията включват и практически 
тестове, с помощта на които курсистите получават 
адекватна представа за постигнатия прогрес при 
усвояването на необходимите умения и знания.

Grammar and Vocabulary Practice

Live English Grammar

Grammars
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Go Starters/Go Movers/Go Flyers

Go for Preliminary Practice Tests

Go for Preliminary Practice Tests се състои от пет пълни теста 
за Preliminary English Test (PET) на университета Кеймбридж. 
В увода е предоставена подробна информация за изпита. 
Практическата секция е разделена на четири части: Use 
of English, Reading & Writing (Paper1), Listening (Paper2), Speaking 
(Paper3). Включените в тях материали за подготовка 
обръщат специално внимание на специфичните 
характеристики на теста, а предоставените полезни 
стратегии помагат на кандидатите да се справят 
успешно с всяка част. 

В първия тест има практически, конкретни подсказки и 
стратегии, които  нагледно демонстрират приложимите 
техники за успешното вземане на изпита. Комплектът 
е допълнен от ключ и обяснение на отговорите на 
задачите за четене и слушане, както и предложения за 
дискусионната част.

Go Starters/ Go Movers/ Go Flyers e курс за подготовка на учениците за YLE 
изпитите (Starters/Movers/Flyers) на университета Кеймбридж. 

Състои се от 14 тематични урока, които упражняват 
граматиката и лексиката, като следват формата 
на YLE Starters/Movers/Flyers. Усвоените знания биват 
постепенно надграждани и затвърждавани с помощта 
на четири непълни теста и един финален тест, който 
следва точния формат на изпита. В края на учебника 
има списък на необходимата лексика по азбучен ред.

За да бъде подготовката на учениците максимално 
коректна и съобразена с изискванията за съответния 
изпит, е включено подробно ръководство за учителя.

Exams
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Practice tests for the Cambridge English: First (FCE) Examination, Book 
1 се състои от шест пълни теста, които следват стила и 
формата на Cambridge English: First (FCE) Examination.

Материалите са автентични и отразяват многообразието 
от текстове, използвани на изпита. Включени са нагледни 
материали за упражнения за устния изпит. Тестовете са 
придружени от дискове, следващи изцяло изискванията на 
изпита в частта за слушане, включвайки и инструкциите 
към отделните задачи. Приложени са и тестове, върху които 
вече са тествани ученици. Включени са също и примерни 
страници за попълване на отговорите съгласно формата 
на изпита.

IELTS Practice Tests включва пет пълни теста IELTS Academic 
practice tests (слушане, четене, писане и говорене) и един 
IELTS General Training test (четене и писане), който следва 
стила и формата на IELTS изпита. Към тестовата книга са 
прибавени устни упражнения за затвърждаване на лексиката, 
както и упражнения за успешно усвояване на писмените 
компоненти от изпита. Предоставени са примерни 
отговори към писмените и устните задачи, заедно със 
стратегии за учене и полезни съвети за подготовката на 
кандидатите. Приложен е ключ с отговорите, текстове от 
компонентите за слушане, както и таблица с точките за 
оценяване. Комплектът е допълнен от диск с включен речник 
и видео материали.

MM Practice tests for the TOEFL iBT exam включва шест мини 
теста, два пълни практически теста, както и материали 
за допълнителна подготовка за устния изпит. Предоставени 
са стратегии за учене и полезни съвети за подготовката 
на кандидатите за изпита. Приложен е ключ и обяснителни 
бележки към всички задачи от компонентите за слушане и 
четене, а към писмените и устните задачи са предоставени 
примерни отговори. Практическата полза от тестовата 
книга е допълнена от таблица със скалата за оценяване, както 
текстове от компонентите за слушане.

Practice tests For the Cambridge English: First (FCE) Examination

IELTS Practice Tests

MM Practice Tests for the TOEFL iBT exam

Exams
ex
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M
M

 - ELT Readers

Перфектният начин да въведете учениците си във фантастичния 
свят на литературата. Цветни, очарователни, прекрасни – както и да 
ги наречете, нашите адаптирани книжки вдъхват ентусиазъм за четене 
и чудесно допълват учебниците ни.

Little Books са предназначени за най-малките деца (3-7 годишни). В тях са включени 
най-често използваните думи, придружени от пъстроцветни илюстрации, а в 
края на всяка книжка ще намерите стихчета и песни. Комплектът е допълнен от 
ръководство за учителя и аудио диск.

Primary Readers са идеални за малките ученици от началния курс на обучение. Състоят 
се от шест нива. Има картинен речник и песен в края на всяка книжка. В допълнение 
са предоставени ръководство за учителя с подробен план на урока, идеи за проекти, 
игри, както и аудио диск.

Top Readers са петстепенна система от книжки (А1-B2) с реалистични цветни 
илюстрации и отделна многоезична, драматизирана версия на всяка история на 
аудио диск. Изключително подходящи са за учениците от основния курс на обучение и 
тийнейджърите. Включеното в комплекта ръководство за учителя предлага идеи за 
поднасяне на материала и безценни допълнителни материали.

Graded Readers се състоят от пет нива (А1-B2) и са изключително подходящи за 
учениците от 4 до 9 клас. Книжките са богато илюстрирани и интегрирани с текста. 
Придружени са от работна книжка с разнообразни упражнения към всяка глава, речник 
и диск с аудио драматизация на историята включен към всяка книжка. Комплектът 
е завършен с ръководство за учителя с отговори на упражненията, предложения за 
игри и преговорни тестове.

MM-ELT Readers
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