
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
в учебна зала
от 24 април

КЪДЕ се провеждат занятията?
Присъствените курсове за възрастни от 24 април ще бъдат в учебните ни бази „Паметник 
Левски“ и „Люлин“. И двете се намират на комуникативно място, с удобен транспорт и близка 
метростанция. 

Коя е учебната система?

Free Style
course

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

Учебна база “ЛЮЛИН” 
Люлин 10, бл. 160, етаж 1, над партер
Метростанция “Западен парк” 
на бул. “Царица Йоана” - с бул. “Луи Пастьор - срещу Домко

В ПРЕСТИЖ въведохме не просто нова, а иновативна учебна система, при която на фокус са 
индивидуалните потребности и предпочитания на всеки курсист. Богатото и разнообразно съ-
държание и адаптивната организация на учебния процес позволяват да се персонализира в 
максимална степен преподаването дори при групово обучение.

В ROADMAP се развиват синхронно всички езикови умения – четене, слушане, говорене, пи-
сане – чрез най-ефективните и комфортни за обучаемите стратегии в преподаването на чужди 
езици. Използват се автентични текстове, статии и видеоматериали, които са приятни и прак-
тически приложими.  

Съществено удобство са и допълнителните дигитални ресурси, 
включително мобилното приложение на системата – за приятно 
и лесно практикуване на езика по всяко време.

Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
One to One lessons - 3 безплатни индивидуални урока с вашия преподавател
Extra Practice - ваучер за 30 лв. за модулите за допълнителна практика
Refresh your English - ваучер за 25 лв. за опреснителните курсове в началото на семестъра
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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.

Какво е Free Style 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. 

„The right route for every learner“.


