
Deutsch Auffrischung !

Какво е „Deutsch Auffrischung”?
В 24 уч.часа се преговаря и активира отново материала от едно цяло 
ниво - стегнато, синтезирано, резултатно.    

Курсът е разработен на базата на учебната система, по която се води обучението 
в ПРЕСТИЖ – „Motive”. Следва нивата от Европейската езикова рамка. 
През лятото ще има курсове за нива: 

 А2 - в понеделник и сряда от 18.15 до 21.10 ч.
 B1 - във вторник и четвъртък от 18.15 до 21.10 ч.

Ти решаваш дали да опресниш последното завършено от теб ниво, или да се 
върнеш по-назад. 

Какво постигаме с този курс?
Това са 3 седмици активно презареждане: 

 систематизира се материалът от нивото, 
 активират се „старите” знания, 
 запълват се пропуските. 

Така езикът се „вкарва” отново в реална употреба. И след това продължаваш 
уверено и спокойно езиковата си подготовка в следващото ниво.

Защо „Deutsch Auffrischung” е отлично решение?
Вместо да повтаряш минато вече ниво отново в пълния му обем (и с 
цяла такса), с курса „Deutsch Auffrischung” ще освежиш езиковите си 
знанията за по-кратко време (и значително по-малка сума). 

„Презареждаш” през лятото – с удобството на дългите летни дни, на по-спокой-
ния отпускарски период.

Кога и как се провежда?
Курсът е вечерен, провежда се два 
пъти седмично от 18.15 до 21.10 ч. 
Начало: от 13 юни
Продължителност: 3 седмици

Курсовете са в учебната ни база 
„Паметник Левски” на бул. „Дон-
дуков 57 Г (вход от бул. „Левски“).

Колко струва и как става записването?
Таксата на нашия опреснителен курс по немски 
е по лятно свежа и много мотивираща. Едно 
ниво е само 95 лева, като са включени и всички 
учебни материали. 
Освен това, получаваш и специалния ни „синте-
зиран органайзер”. 
Записваме до запълване на местата в съответ-
ното ниво, затова не чакай последния момент. 

Провокиран от желанието на нашите курсисти, 
с амбицията да ви предлагаме най-полезното и
създаден от най-опитните ни преподаватели.
Това е курсът „Deutsch Auffrischung”!
За едно успешно лятно презареждане. 
Само в ПРЕСТИЖ.

Deutsch Auffrischung !

Заповядайте на бул. Дондуков 57 Г (вход от бул. В.Левски). Работим от 
понеделник до петък от 10.00 до 19.00 ч. и в събота от 10.00 до 13.00 ч.
За повече информация: тел.: 02 988 16 59, 02 988 48 47, моб. тел.: 0898 616 513

Летни опреснителни курсове по НЕМСКИ език
от 13 юни


