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Direct Language Lab – naszą misją jest dostarczanie 
szkołom językowym podręczników do nauki języków 
obcych metodą bezpośrednią.

Publikujemy podręczniki do nauki języków obcych dla 
szkół językowych, firm oraz słuchaczy na całym świecie. 
Współpracujemy obecnie z 700 szkołami językowymi 
w 30 krajach.

Metoda bezpośrednia, której podstawowe założenia 
metodyczne mają już ponad 100 lat, ewoluowała wraz 
z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań 
uczniów. Dzięki temu jest nie tylko szybka, 
ale też bardzo skuteczna, pozwalając na 
osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów 
praktycznie każdemu.

W naszej ofercie znajdują się 
podręczniki do nauki języka 
angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego 
i francuskiego, a także biznesowego 
angielskiego i angielskiego dla 
dzieci i nastolatków.

www.dllab.eu 
www.directmethod.com
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English 
designed with Direct Method
(Books 1-6)

English designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego 
metodą bezpośrednią, opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem  
w nauczaniu języka angielskiego.

Dzięki metodzie bezpośredniej, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować 
duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: 
skutecznie komunikować się w języku obcym.

Najważniejsze zalety podręczników:
• praktyczne słownictwo – ponad 4000 słów starannie dobranych pod kątem przydatności,
• interesujące pytania w naturalnej, współczesnej angielszczyźnie,
• w podręcznikach Direct Language Lab używamy dużej ilości pytań, dzięki czemu Słuchacze   

mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów  
(różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje),

• ilustracje, przejrzyste elementy graficzne oraz przyjazny układ strony ułatwiające pracę 
 z podręcznikiem,
• zestaw VISUALS do Book 1,
• liczne ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia komunikacyjne, dialogi oraz teksty.
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Podręczniki 1-6, obejmujące materiał na poziomach 
od A1 do B2, zostały podzielone na 7-8 modułów. 
Podręczniki zawierają w sumie 800 stron metody 
bezpośredniej oraz 400 stron ćwiczeń komunikacyjnych, 
gramatycznych i na słownictwo.

Na końcu każdego modułu znajdą Państwo lekcję 
gramatyczną z ćwiczeniami na struktury wprowadzone 
w danym module, a także ćwiczenia utrwalające 
słownictwo. Sekcje komunikacyjne wraz z dialogami 
i tekstami, dzięki którym możemy przećwiczyć słownictwo 
i struktury potrzebne w konkretnych sytuacjach 
(np. w restauracji, w sklepie, na lotnisku) stanowią 
zupełną nowość w podręcznikach do metody 
bezpośredniej.

Każda lekcja gramatyczna składa się 
z 3 części:
• gramatyka (lub słownictwo 

w książce 6) – ćwiczenia struktur 
gramatycznych wprowadzonych 
w poprzedzającym module,

• Fast Finishers – zestaw 
dodatkowych ćwiczeń,

• Vocabulary Practice - słownictwo 
(lub zestaw tematyczny w książce 6) .
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Słuchacze kursów językowych prowadzonych w oparciu o podręcznik English designed with 
Direct Method znajdą w swoich podręcznikach kupony rabatowe upoważniające do bezpłatnego 
skorzystania z kursu e-learningowego na platformie internetowej Direct Language Hub.

   www.dlhub.eu

Kurs online jest doskonałym uzupełnieniem nauki w szkole językowej - dzięki niemu można 
lepiej utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed 
egzaminem w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej 
jednostki w podręczniku, a Słuchacze otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis!

Najważniejsze zalety kursu:
- dzięki metodzie bezpośredniej odzwierciedlamy naturalny sposób komunikacji 
w pytaniach i odpowiedziach,
- materiał w kursie online jest uporządkowany w taki sam sposób, jak podręcznik 
(Book, Module, Unit), więc łatwo odnaleźć odpowiednie zadania.

Szkoła językowa współpracująca z wydawnictwem otrzymuje konto agenta, gdzie może przypisać 
kupony rabatowe z podręczników swoich słuchaczy, aby móc śledzić ich postępy w nauce online.
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Podręcznik dostępne w wersjach językowych:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska
• czeska
• włoska
• portugalska (brazylijska i angolańska)
• słowacka
• hiszpańska.
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Advanced English 
designed with Direct Method
(Books 7-9)

Advanced English designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka 
angielskiego dla zaawansowanych, łączące zalety nauki metodą bezpośrednią i komunikacyjną. 
Przeznaczone dla osób, które chciałyby pozostawać w styczności z językiem, rozwijać swoje 
słownictwo i biegłość w posługiwaniu się językiem powyżej poziomu upper-intermediate, bez 
względu na to, czy planują zdawać egzamin CAE czy nie.

Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w praktyczny i atrakcyjny sposób tego, co w nauce 
języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Metoda komunikacyjna 
pomaga utrwalić angielską gramatykę i słownictwo w rzeczywistych kontekstach życia 
codziennego.

Główne zalety podręczników to:
• nowoczesne i praktyczne słownictwo
• ciekawe i aktualne pytania
• łatwa do zrozumienia gramatyka
• przejrzysty i atrakcyjny układ strony, 

dodatkowe ćwiczenia.
Podręcznik zawiera:
• dialogi z życia codziennego i ciekawe 

teksty
• ćwiczenia gramatyczne i słownikowe 

wraz z sekcją Fast FInishers
• klucz odpowiedzi oraz indeks 

słownictwa i gramatyki
• listę czasowników nieregularnych oraz 

symboli fonetycznych
• CD z nowymi słowami, pytaniami 

i odpowiedziami.

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Get Down 
to Business English

Get Down to Business English to kurs biznesowego angielskiego przeznaczony 
dla osób dorosłych, które chcą doskonalić swój angielski dla celów zawodowych.

Najważniejsze zalety podręcznika:
• nowoczesne i praktyczne słownictwo z zakresu Business English
• interesujące pytania w naturalnej, współczesnej 
angielszczyźnie dotyczące pracy i biznesu
• przejrzyste elementy graficzne oraz przyjazny układ 
strony ułatwiające pracę z podręcznikiem
• liczne ćwiczenia.

Podręcznik zawiera:
• około 300 nowych słów i wyrażeń w 9 lekcjach
• nowe słownictwo z transkrypcją fonetyczną
• realistyczne sytuacje biznesowe i case studies
• interesujące artykuły
• ćwiczenia gramatyczne i słownikowe
• listę czasowników nieregularnych, indeks słownictwa 
alfabetyczny i według lekcji
• symbole fonetyczne, listę imion angielskich z transkrypcją 

fonetyczną.
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Direct Business
(4 books)

Podręcznik do biznesu w konwencji metody bezpośredniej, przeznaczony dla osób 
zainteresowanych zagadnieniami, takimi jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, 
public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na 
rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, 
finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje oraz wiele innych.

Podręczniki Direct Business to 4 części, poświęcone różnym zagadnieniom biznesowym:
• Marketing & Management
• Computers, Banking & Finances
• Industry, Politics & Law
• Communication in Everyday Life.
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Direct Business to ponad 750 nowych słówek i idiomów 
związanych z językiem zawodowym. Ze względu 
na zakres tematyki, jest to kurs przeznaczony dla 
Słuchaczy powyżej poziomu intermediate. Ludzie związani 
z biznesem i chcący efektywnie uczestniczyć w rozmowach 
z partnerami zagranicznymi, powinni mieć najpierw solidne 
podstawy języka ogólnego, a dopiero potem szlifować zakres 
słownictwa specjalistycznego.

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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WOW! Kids, this is English!
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Steve Watts wraz ze swoją przyjaciółką Maggie the Magpie prowadzą dzieci poprzez kolorowy 
świat angielskiego we wszystkich książkach WOW! Kids, this is English! Każda lekcja 
zawiera do czterech filmów z historyjkami i piosenkami. Steve skłania dzieci do reagowania 
i komunikacji poprzez zabawne skecze, co sprawia, że wszystkie lekcje są wzbogacone 
o elementy nauki z native speakerem.

Pierwsza książka do nauki z prawdziwą twarzą, filmami, piosenkami, grami, kartami, 
pieczątkami oraz kompletnym podręcznikiem nauczyciela:
• interakcja z native speakerem poprzez piosenki i filmy,
• nauka poprzez zabawę i aktywną komunikację,
• komunikacja z dziećmi z użyciem prawdziwej ludzkiej twarzy 
Steve’a Wattsa,
• angażuje pamięć emocjonalną, dzięki czemu nauka jest 
bardziej efektywna,
• rodzice mogą obserwować postępy swoich dzieci 
i otrzymują wskazówki, jak pracować z dziećmi w domu. 

Trzy podręczniki tworzą obszerny 3-letni kurs. Dzieci  
w wieku 3 lub 4 lat mogą rozpocząć od książki żółtej 
(Yellow). Kiedy mają 5 lub 6 lat mogą uczyć się 
z niebieskiej (Blue) albo czerwonej (Red).

Jednak kurs pozwala dzieciom rozpocząć naukę 
od którejkolwiek z książek, ponieważ niekoniecznie 
muszą być przerabiane w określonej kolejności. 
Dzięki temu kurs jest elastyczny i pozwala 
nauczycielowi uczyć zróżnicowane grupy.

Każda jednostka w podręczniku zapewnia 
materiał na 1 miesiąc. Książka żółta wprowadza 
6, a niebieska i czerwona 8 nowych słówek 
na miesiąc. W pierwszym tygodniu 
ćwiczymy 
3 lub 4 nowe słowa, w drugim 
tygodniu dodajemy kolejne 3 lub 4 
nowe słowa, 
a w trzecim tygodniu wszystkie 
nowe słowa są powtarzane 
i ćwiczone razem.

www.wowenglish.pl



www.dllab.eu14

Wszystkie zalety metody bezpośredniej w wydaniu dla dzieci. Teraz młodzi odkrywcy mogą 
wyruszyć w krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności:
• szybko i skutecznie,
• w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze.

Zajęcia prowadzone z naszych podręczników są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, 
bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, 
że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też 
w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są 
dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.

Kids English 
designed with Direct Method
(Books 0-6)
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Podręczniki z serii KIDS English to praktyczna nauka języka, 
która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do 
możliwości poznawczych dziecka. 
Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi 
dzieci uczą się całościowego używania struktur 
językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, że 
mali uczniowie szybko nabywają umiejętności 
rozumienia z kontekstu.
Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne 
ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy.

A wszystko to przeplatane jest 
odpowiednio dozowanymi grami 
aktywizującymi i motywującymi, które 
zapobiegają znużeniu oraz wspomagają 
zapamiętywanie nowych partii materiału.

Dzieci uwielbiają zajęcia
z podręczników KIDS English!

Każdy podręcznik zawiera:
• praktyczne słownictwo
• przystępnie wytłumaczoną gramatykę
• kolorowy słowniczek obrazkowy
• liczne rebusy i gry językowe
• warm-ups i prace domowe
• testy do samodzielnego sprawdzenia 

postępów i testy sprawdzające
• płytę CD.

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Podręcznik Teens English designed with Direct Method łączy zalety metody bezpośredniej 
i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko 
i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze 
słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych 
kontekstach życia codziennego.

Najważniejsze zalety podręcznika:
• nowoczesne i praktyczne słownictwo
• interesujące i aktualne pytania dopasowane do potrzeb nastolatków
• łatwa do zrozumienia gramatyka
• przejrzysta grafika i układ strony
• platforma internetowa
• dodatkowe ćwiczenia.

Podręcznik zawiera:
• słownictwo z transkrypcją fonetyczną
• praktyczne dialogi
• ćwiczenia gramatyczne i słownikowe wraz z kluczem odpowiedzi
• indeksy słownictwa i gramatyki
• listę czasowników nieregularnych oraz symboli fonetycznych
• listę imion i nazw angielskich używanych w książce wraz z transkrypcją fonetyczną
• płytę z nagranym słownictwem, pytaniami i odpowiedziami.

Teens English 
designed with Direct Method
(Books 1-4)
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Book 1 składa się z 28 unitów podzielonych na 
7 modułów i pozwala młodemu słuchaczowi 
opanować ponad 700 nowych słów. 

Book 2 składa się z 27 unitów podzielonych na 
7 modułów i pozwala młodemu słuchaczowi 
opanować prawie 700 nowych słów.

Book 3 składa się z 27 unitów podzielonych 
na 6 modułów i pozwala młodemu 
słuchaczowi opanować około 700 
nowych słów.

Wkrótce zostanie wydana Book 4, 
więc cały kurs będzie obejmował 
cztery podręczniki (poziom A1-A2).
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Español designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka hiszpańskiego 
łączące zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej, co pozwala słuchaczom opanować 
podstawowe umiejętności, takie jak rozumienie ze słuchu i mówienie, w przyjemny i skuteczny 
sposób, a także utrwalić słownictwo i gramatykę poprzez używanie ich w codziennych, 
praktycznych kontekstach.

Español 
designed with Direct Method
(Książki 1-6)
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Główne zalety naszych podręczników to:
• nowoczesne słownictwo w aktualnych i funkcjonalnych 

kontekstach,
• ciekawe, edukacyjne i zabawne pytania,
• gramatyka wprowadzana stopniowo, w sposób łatwy do 

przyswojenia, jako narzędzie wyrażania się, a nie jako 
   cel sam w sobie,
• mnemotechniki pomagające zrozumieć i zapamiętać 

materiał,
• zwrócenie uwagi na różnice językowe i kulturowe, aby  
   ukazać bogactwo języka hiszpańskiego,
• pisemne ćwiczenia mające na celu rozwijanie 

umiejętności i zrozumienie ortografii,
• przejrzysta, elegancka i praktyczna 

grafika podręcznika pomaga skupić 
uwagę na materiale do opanowania.

Każda z książek podzielona jest na 
18 lekcji w 3 modułach i wprowadza 
między 500 a 700 nowych słówek 
i wyrażeń.

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Français designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka francuskiego, 
łączące zalety nauki metodą bezpośrednią i komunikacyjną.
Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w praktyczny i atrakcyjny sposób tego, co w nauce 
języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Metoda komunikacyjna 
pomaga utrwalić francuską gramatykę i słownictwo w rzeczywistych kontekstach życia 
codziennego.

Główne zalety podręczników to:
• nowoczesne i praktyczne słownictwo
• ciekawe i aktualne pytania
• łatwa do zrozumienia gramatyka
• przejrzysty i atrakcyjny układ strony.

Podręcznik zawiera:
• dialogi i ciekawe teksty
• ćwiczenia gramatyczne i słownikowe
• klucz odpowiedzi oraz indeks słownictwa i gramatyki
• CD z nowymi słowami, pytaniami i odpowiedziami.

Français 
designed with Direct Method
(Książki 1-4)
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Livre 1, 2, 3 i 4 zawierają po 30 lekcji podzielonych 
na 6 modułów, wraz z dialogami i lekcjami gramatycznymi. 
Każdy podręcznik zawiera 700-800 nowych przydatnych 
słówek. 

Cały kurs obejmuje cztery podręczniki (poziom A1-B1).

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Pyccкий designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka rosyjskiego 
łączące zalety nauki metodą bezpośrednią i komunikacyjną.
Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w praktyczny i atrakcyjny sposób tego, co w nauce 
języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Metoda komunikacyjna 
pomaga utrwalić rosyjską gramatykę i słownictwo w rzeczywistych kontekstach życia 
codziennego.

Główne zalety podręczników to:
• nowoczesne i praktyczne słownictwo
• ciekawe i aktualne pytania
• łatwa do zrozumienia gramatyka
• przejrzysty i atrakcyjny układ strony.

Podręcznik zawiera:
• dialogi i ciekawe teksty
• ćwiczenia gramatyczne i słownikowe
• klucz odpowiedzi oraz indeks słownictwa i gramatyki
• CD z nowymi słowami, pytaniami i odpowiedziami.

Pyccкий 
designed with Direct Method
(Książki 1-4)
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Każda z książek zawiera 30-40 lekcji podzielonych na 
moduły, wraz z dialogami i lekcjami gramatycznymi. 
W każdej książce wprowadzamy 750-900 nowych 
słówek.

Cały kurs obejmuje cztery podręczniki (poziom A1-B1).

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Direktes Deutsch to nowoczesne podręczniki do szybkiej nauki języka niemieckiego meto-
dą bezpośrednią, dzięki którym nauczysz się języka niemieckiego szybko i przyjemnie, a nauka 
sprawi Ci ogromną radość.

Direktes Deutsch
(Książki 1-6)
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Direktes Deutsch to:
• ciekawe i przewrotne pytania
• nowoczesne słownictwo
• przejrzysta gramatyka
• praktyczne ćwiczenia pomagające utrwalać materiał
• płyta CD, dzięki której możesz uczyć się niemieckiego   
• tam, gdzie chcesz.

Dostępne wersje językowe:
• międzynarodowa (bez tłumaczeń)
• polska.
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Direct Language Hub

Direct Language Hub to nowoczesna platforma e-learningowa do nauki języków obcych 
w oparciu o elementy metody bezpośredniej. Główne założenia metody bezpośredniej 
to naturalny sposób nauki języka obcego, nacisk na komunikację, szybkie przyswajanie 
nowego materiału, skuteczność.

Dzięki niej poznasz różne akcenty – nauczysz się rozumieć ludzi z różnych stron świata. 
Tego nie znajdziesz w jakimkolwiek innym programie e-learningowym.
W programie masz do dyspozycji aż 28 różnych typów zadań, dzięki którym ćwiczysz 
różne umiejętności – ta różnorodność wspomaga motywację i zapobiega nudzie.
Poprzez pytania i odpowiedzi, charakterystyczne dla metody bezpośredniej, 
odzwierciedlamy naturalny sposób komunikowania się. 

Już teraz można uczyć się języka angielskiego 
ogólnego (DLH General English) albo biznesowego 
(DLH Business English).

Jednak angielski to nie wszystko, można uczyć się 
też języka hiszpańskiego (DLH Español General), 
a już wkrótce pojawią się kursy niemieckiego, 
rosyjskiego i francuskiego.

Z programu można korzystać nie tylko na 
komputerze, ale także urządzeniach mobilnych, np. 
tablecie albo smartfonie.
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Właścicielom szkół językowych proponujemy współpracę przy sprzedaży kursów internetowych, 
która może być interesującym uzupełnieniem typowej oferty szkoły.

Naukę przez internet można zaproponować między innymi:
• słuchaczom, którzy rezygnują z nauki z powodów finansowych, albo po prostu z braku czasu
• osobom, które zapisały się do szkoły, ale nie udało się stworzyć dla nich odpowiedniej grupy
• słuchaczom mieszkającym w dużej odległości od szkoły, którzy mogliby przerobić materiał na 
platformie internetowej, a potem skorzystać z pewnej liczby lekcji aktywizujących ten materiał 
w szkole językowej (metoda blended-learning)
• osobom zainteresowanym nauką języków, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z zajęć 
w szkole językowej.

Sprzedaż kursów jest bardzo prosta i nie wymaga angażowania środków własnych szkoły, 
ponieważ:
1. wystarczy zamówić kupony rabatowe na dany kurs, które szkoła otrzyma nieodpłatnie
2. osoba, która otrzyma taki kupon rabatowy od Państwa szkoły, skorzysta z niego przy 
wykupieniu kursu internetowego (otrzymując mały rabat)
3. Szkoła otrzymuje prowizję od kwoty zapłaconej przez słuchacza za kurs internetowy.
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