
Вземете повече от живота, докато учите английски!
Direct English разкрива нови хоризонти – всички, които желаят да придобият нови 
умения и да достигнат недокоснати хоризонти се насочват към Direct English Центъра в 
град София. Възможностите, които се предоставят ще изненадат всеки, чието съзнание 
свързва “завръщането в училище” просто със седене в задушна класна стая и слушане 
на немотивиращи учители.
В Direct English се придава особено значение на непринуденото и приятелско 
общуване, като клиентите се срещат с други клиенти, релаксират в добре оборудваната 
кафе зона на Центъра, и дори излизат заедно на разтоварваща вечеря или на по питие. 
Direct English предлага всичко, което може да очаквате от езиков курс по английски 
език – един ефективен начин за усвояване на езика, който начин в същото време е 
изключително забавен.
Оживени разговори – обучаемите на Direct English имат различни причини да изучават 
английски език, но безспорно ги обединява и желанието им да разширяват кръгозора 
си, да се запознават с нови хора и да осъществяват нови социални контакти.
Часовете по разговор са ориентирани към индивидуалните интереси на всеки клиент и 
това ги прави търсени и предпочитани. Обучаемите се насърчават да обсъждат 
разнообразни теми от политика и изкуство до пътувания и бизнес, като през цялото 
време са подкрепяни от ентусиазиран учител, който обогатява разговорите с по-трудни 
понятия и фрази.
“Обучаемите на Direct English достигат добро разговорно ниво на английски език много 
бързо”, казва г-жа Ефтимова. “Процесът на обучение е подпомогнат от провеждането на 
часовете в малки групи, дискутирайки актуални теми, свързани с живота на обучаемите. 
Има смисъл във всичко това, тъй като клиентите ни остават докрай заинтересовани и 
мотивирани обучаеми.”
Гъвкав подход – предимството обучаемите да избират къде, кога и колко бързо желаят 
да се обучават ги мотивира да бъдат наши ученици отново. 
Direct English никога не упражнява натиск върху обучаемите. Независимо от това, те се 
справят благодарение на постоянното насърчаване от наша страна и разнообразните 
обучителни възможности на системата – от часове с обучител и такива за разговор до 
мултимедийни упражнения и културно-развлекателни дейности.
“Харесвам гъвкавия подход, който ми се предоставя от системата Direct English”, казва    
д-р Димитров – обучаем. “Мога да си насроча час с обучител или час за разговор в удобно 
за мен време. Системата работи като едно цяло. Благодарение на това аз никога не 
изоставам. Просто продължавам да се обучавам и да усъвършенствам уменията си по 
езика.“
Индивидуален подход към всеки обучаем -  Съобразно разнообразните потребности
на курсистите от различни възрастови групи, Direct English 
проявява нетрадиционно персонално менторско отношение.  
В часовете с обучител броят на участниците е сведен до не 
повече от четирима души, за да може всеки един от тях да 
получи индивидуално внимание, а Мениджър Клиенти е винаги 
на разположение, за да даде съвет, информация или да окаже 
подкрепа при необходимост.
За да научите повече за Direct English, както и да разберете 
ползата от него, обадете се на телефон 088 71 444 71 или 
посетете уебсайта www.directenglish.bg Bringing Language to Life
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