BOOK 6
11-то ниво В2-2
Upper-Intermediate
Това е единайстото ниво на Директната методика и е продължение на десетото ниво.
Това ниво е предвидено за курсисти, които са на напреднало ниво на владеене на английски.
Курсът включва отново 45 часа от 40мин. или 30 часа от 60 мин.
Той се провежда 2 пъти седмично понеделник и сряда, вторник и четвъртък или събота и неделя
по два 60-минутни часа на ден.
В зависимост от интензивността курсът продължава от 1 до 2 месеца.
Материалът е разделен в 4-ри модула.
Тези 4-ри модула ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с :

● да говорите за неща, които са вероятни и малко вероятни ● да говорите за роднини и пропастта
между поколенията ● да говорите за празници ● как се правят предположения ● полезни идиоми
● разликата между завистлив и ревнив ● различни бедствия ● как да говорите за способностите
си ●как да се справяте с оплаквания ● разликата между hire and rent ● различни фразеологични
глаголи ● разликата между solid and firm ● как да отговоряте на различни въпроси, свързани с ЕС ●
как да кажете, че ви харесва да правите нещо много ● разликата между/ rot /гниене и /decay/
загниване ● да правите предложения ● полезни идиоми ● речник, свързан със семейството и
приятелите ● различните контейнери, в които се съхраняват нещата ● различни прилагателни,
означаващи „страхотно” ● модели ● кучета и надбягвания● да говорим за различни въпроси,
свързани с ЕС ● как да се изразим относно мнения и чувства
Нивото включва:
●
to talk about things which are likely and unlikely ● to talk about relatives and generation gap ● the
difference between make of, make from and make out of ● the difference between interrupt and disturb ● to
talk about holidays ● to make assumptions ● useful idioms●the difference between envious and jealous ● to
talk about various disasters ● to talk about your abilities ● to deal with complaints ● the difference between
hire and rent ● various phrasal verbs ● the difference between firm and solid ● the difference between former
and latter ● to talk about various issues connected with the EU ● how to say that you enjoy doing something
very much ● the difference between rot and decay ● to make proposals ● useful idioms ● vocabulary connected
with family and friends ● what we call various containers in which things are kept ● different adjectives
meaning ‘great’ ● to talk about patterns ● names of various dog races ● to talk about various issues connected
with the EU ● vocabulary connected with expressing opinions and feelings

