
Подготовка за полагање на сертификат (ДЕЛФ/ДАЛФ, ТЦФ, ТЕФ)
За време на оваа подготовка од 6 часа, ќе имате можност да ја откри-

те структурата на испитот кој сакате да го полагате, да ја вежбате

техниката на испитот и да се подготвите за поуспешно полагање.

Цена:

ниво А: 5400 ден.

ниво Б: 6000 ден.

ниво Ц: 6500 ден.

Пишување на CV и мотивационо писмо
Со помош на методологија која се концентрира на вас и вашиот про-

фесионален проект, овој модул ќе ви понуди средства за осмислување,

пишување и еволуирање на вашето CV и мотивационо писмо во завис-

ност од неговата дестинација.

Модул од 6 часа

Цена: 5400 ден.

Превод

Француски институт во Скопје - часови 2012/2013

Превод
Францускиот институт во Скопје нуди превод на административни

документи од општ или специфичен карактер, како и препрочитување

на преводи.

Цена по страна:

општ карактер: 600 ден.

специфичен карактер: 900 ден.

Потврда за јазични ниво
Имате потреба да доставите потврда за јазично ниво во многу краток

рок? Францускиот институт во Скопје издава потврди за јазично ниво

со полагање на тест.

Цена: издавање за помалку од 2 часа: 1300 ден. Уписи: од 28 јануари до 8 февруари 2013
издавање помеѓу 2 и 24 часа: 920 ден. Почеток на часовите: 11 февруари

Француски институт

Градски ѕид блок 5 ПФ 388

тел. (02) 3129 288 и 3118 503

cours@ifs.mk

компјутери, Интернет).

современи технолошки помагала (бели интерактивни табли,

Часовите во организација на Францускиот институт во Скопје се 

раководат според нивоата на Европскиот Совет (од А1 до Ц2).

Професорите во Институтот се обучени да предаваат користејќи нај-

cours@ifs.mk

www.ifs.mk

Училници по француски: ул. Максим Горки бр.18

Уписнината за часовите вклучува оригинален учебник и тетратка, 

како и упис во медијатеката на Институтот.



Часови по општ француски јазик за: Ателје за иницијација за најмалите
деца (од 7 до 10 години) - Часови Бенжамен од 3 до 6 години

Детството е идеален период за изучување на странски јазик ... во Ателје за иницијација кон францускиот јазик преку игри, песнички, 

задоволство. Најмалите можат да изучуваат француски заедно со стихотворби и приказни.

двата лика од методата Алекс и Зое и да напредуваат.

 1 час неделно (4 месеци)

2 х 1 час неделно, 34 часа во семестар месечна цена: 800 ден.

цена за семестар: 5600 ден.

Тематски ателјеа за деца франкофони
ученици од основно (од 10 до 14 години) - Часови Јуниор Ателје читање приказни

Да се учи француски со задоволство? Да, со нас, секако! Овие часови од 4 до 9 години

ги држат компетенти професори со богато искуство во предавање на Во пријатен и топол амбиент, професор ќе ви прочита приказна и ќе 

француски јазик на основци. ви ја претстави со марионети. По читањето, децата ќе ја претстават 

истата преку различни активности и користејќи различни средства.

2 х 1ч30 неделно, 51 час во семестар

цена за семестар: 8600 ден. 1 час неделно (4 месеци)

месечна цена: 800 ден.

средношколци (од 14 до 18 години) - Часови Адо

Жедни сте секогаш за нови знаења? Средношколци, тоа може да го

сторите и на француски. Посветете ги вечерните часови на изучување Ателје театарсторите и на француски. Посветете ги вечерните часови на изучување Ателје театар
на странски јазик и ќе го откриете не само францускиот јазик, туку и за деца од 8-12 и од 13-16 години 

друга култура, друга цивилизација, друга земја...

Ателје за иницијација кон театарот преку активности на откривање, 

2 х 1ч30 неделно, 51 час во семестар вежби за тело, глас, концентрација, импровизација. Поголемите ќе

цена за семестар: 8600 ден. работат и на текстови и имитирање личности.

Ателјето ќе резултира со завршна претстава.

возрасни

Не зборувате ниту збор француски? Или пак можеби имате одредено 1 час неделно (4 месеци)

ниво и сакате да го подобрите? Сигурно ќе ја пронајдете групата која месечна цена: 800 ден.

што ќе ви одговара во нашата богата понуда на часови. Дозволете си 

го успехот, отворете се кон светот, учејќи со задоволство. Индивидуални часови по француски 
Часови македонски за франкофони

2 х 1ч30 неделно, 51 час во семестар според ритамот и целите што сакате да ги постигнете, во текот на цела

цена за семестар: 8600 ден. година, во работни денови или во викенд

Часови по конверзација 1 час: 900 ден.

Го имате нивото Б1 или Б2 по француски? И сакате да го продолжите пакет од 5 часа: 4300 ден.

изучувањето на францускиот јазик, дискутирајќи на различни теми пакет од 10 часа: 8100 ден.

или продлабочувајќи го вашите способности за конверзација и аргу-

ментирање. Приклучете се во група која се стреми кон одлично ниво! Часови француски за претпријатија и компании
Францускиот институт во Скопје организира часови по специјализиран

1 х 2 часа неделно, 20 часа во семестар француски јазик (право, економија, туризам, бизнис, банкарство и 1 х 2 часа неделно, 20 часа во семестар француски јазик (право, економија, туризам, бизнис, банкарство и 

цена за семестар: 3400 ден. финансии, итн.)

Контактирајте нè за понуда!

*Попуст за плаќање однапред во период на упис.


