
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
в учебна зала
от 13 юни

КЪДЕ и КАК се провеждат занятията?
Присъствените курсове за възрастни от 13 юни ще бъдат в учебната ни база „Паметник Левски“. 
Подготвили сме я така, че да осигурим комфортно, спокойно и безопасно обучение на своите 
курсисти – част от залите направихме с двойно по-голяма площ, в останалите групите ще са 
два пъти по-малки, взели сме всички мерки за дезинфекция и хигиена.

Учебната база се намира на комуникативно място, с удобен транспорт и близка метростанция. 

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. 

От своя компютър вие сте пълноценно в занятието – виждате бялата дъска и екрана, слушате 
преподавателя и взаимодействате с него. Имате пряк и лесен достъп до всички аудио и визуал-
ни материали, използвани в часа. Така не пропускате учебен материал, не се налага да навак-
свате или да остане нещо недоразбрано.

Всички присъствени курсове в ПРЕСТИЖ от 13 юни ще са Free Style.

Коя е учебната система?

Free Style
course

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

Обучението е по системата TOTAL ENGLISH и включва всички нива – от А1+ (Starter) до C1 
(Advanced). Освен учебник, учебна тетрадка, DVD и аудио CD, курсистите на ПРЕСТИЖ получа-
ват и специално разработен за тях учебен органайзер, а също така ползват електронен речник 
в m-Prestige с лексиката от всеки урок. 

Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
One to One lessons - 3 безплатни индивидуални урока с вашия преподавател
Personal Focus - ваучер за 30 лв. за кратките специализирани тренинги
Speaking Lessons - ваучер за 25 лв. за курсовете за допълнителна разговорна практика

A1 A1+ A2 B1 B2 C1

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.


