
Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
Zu zweit lernen - 3 безплатни индивидуални урока с вашия преподавател
Persönlicher Schwerpunkt - ваучер за 30 лв. за кратките специализирани тренинги
Sprachpraxis - ваучер за 25 лв. за курсовете за допълнителна разговорна практика

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ
Получавате гаранция, че при редовно участие 
в учебните занятия ще завършите курса с ус-
воени умения за нивото по Европейската ези-
кова рамка. При незадоволителен резултат от 
финалния тест (под 50 %) ще продължим да 
работим безплатно с вас, докато постигнете 
уменията за нивото.

АВТОРИТЕТЕН СЕРТИФИКАТ
Πpи зaвъpшвaнe нa ĸypc В ПРЕСТИЖ полу-
чавате сертификат със Знак за качество по 
европейските стандарти и Европейски ези-
ков знак за иновации. С него удостоверявате 
придобити знания и умения за съответното 
ниво според Европейската езикова рамка.

FREIWILLIG
kursНЕМСКИ ЕЗИК

в учебна зала
от 24 април

Коя е учебната система?
В ПРEСТИЖ въведохме за основните нива A1, A2 и В1 нова система – съвременна, комфортна и 
ефективна. Мотото на Das Leben е Да учим немски от живота. Включва многообразни теми, тек-
стове и видеоматериали, както и много практически задачи за успешна, жива комуникация. Така 
езикът се усвоява по един естествен начин, а напредъкът е добре планиран и лесно измерим. 
Системата е разработена с подкрепата на Duden, с автентични материали от Deutsche Welle.

Съществено предимство са свежите и удобни за практикуване на езика мултимедийни приложе-
ния и интeрактивни ресурси. 

Обучението във високите нива – В2 и С1 – продължава да е по авторитетната и доказано успешна 
система Sicher.
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Какво е Freiwillig курс?
Ново и само в ПРЕСТИЖ – стандартен присъствен курс с удобството да се включвате в него и 
дистанционно! Ако по някаква причина не можете да посещавате занятие в учебната ни база, 
имате възможността да участвате в него дистанционно – откъдето и както ви е удобно.

„Aus dem Leben Deutsch lernen“.

КЪДЕ се провеждат занятията?
Присъствените курсове за възрастни от 24 април ще бъдат в учебна база „Паметник Левски“ . 
Тя се намира на комуникативно място, с удобен транспорт и близка метростанция. 

Учебна база “ПАМЕТНИК ЛЕВСКИ” 
бул. Дондуков 57 Г 
(вход от бул. В.Левски) 


