
СЕКОЈ 
СО СВОЈА
(Р)ЕВОЛУЦИЈА!
ФРАНЦУСКИОТ  Ј АЗИК  -  
КЛУЧ  ЗА  СЕЧИЈА  (Р)ЕВОЛУЦИЈА !

Каталог на часови
2020 / 2021



Содржина

Зошто Француски институт во Скоп�е?
 
Часови по општ француски
 
Часови по специ�ализиран француски
 
Работилници за возрасни и средношколци
 
Работилници за деца
 
Календар

Часови за франкофони

Како да се запишете

Други услуги

Дипломи и сертификати

Frantastique

Контакт

6

1

2

3

5

4

11

8

9

10

7

13
1

12

СО
Д
РЖ

И
Н
А



ГАРАНЦИЈА  ЗА
КВАЛИТЕТ

Наши должности:
- часови по мерка
- модерни и иновативни
наставни методи врз основа
на препораките на Советот
на Европа и Европската
рамка за �азиците
- искусна и високо
квалификувана педагошка
екипа
- исклучителна
франкофонска средина во
Скоп�е

ДЕЛ  ОД
МЕЃУНАРОДНА
МРЕЖА  НА
ИНСТИТУТИ

Француската мрежа �а
сочинуваат 98 Француски
институти и повеќе од
800 Француски али�анси
во 161 зем�а. Таа е прва
културна мрежа во светот
од ваков вид.

ПОВЕЌЕ  ОД  
40 ГОДИНИ
ПОСТОЕЊЕ

Отворен во 1974 година,
Францускиот институт во
Скоп�е е место „„пар
екселанс“ за
учење на француски
�азик во Северна
Македони�а.

ЗОШТО ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ
ВО СКОПЈЕ? 

Повеќе од 1.000 уписи
годишно

600 различни ученици

Повеќе од 3.500 часа
годишно

99% задоволни
ученици
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ФРАНЦУСКИ  ЗА  ВОЗРАСНИ
Не зборувате ниту збор француски? Или, пак, имате одредено ниво и сакате да го подобрите? 
Сигурно ќе �а прона�дете групата што ќе ви одговара во нашата богата понуда на часови.
2 х 1ч30, 24 часа во сеси�а
метода: Едито, Нуво Такси, Алтер Его
редовна цена за сеси�а: 4.950 ден.

ФРАНЦУСКИ  ЗА  ОСНОВЦИ  (ОД  10 ДО  14 ГОДИНИ)
Овие часови ги оддржуваат професори со богато искуство во настава на француски на деца 
од основното образование.
2 х 1ч30 неделно, 24 часа во сеси�а, 96 часа годишно
метода: Адосфер, Ами е Компањи
редовна цена за сеси�а: 4.950 ден.

ФРАНЦУСКИ  ЗА  ДЕЦА  (ОД  7 ДО  10 ГОДИНИ)
На�малите го изучуваат францускиот �азик на забавен начин, другарува�ќи со
ликовите од методите адаптирани на нивна возраст.
2 х 1ч неделно, 16 часа во сеси�а, 64 часа годишно
метода: Лустик 1, 2, 3
редовна цена за сеси�а: 3.350 ден.

ФРАНЦУСКИ  ЗА  СРЕДНОШКОЛЦИ  (ОД  14 ДО  18 ГОДИНИ)
Средношколците го учат не само францускиот �азик, туку учат и за друга култура, цивилизаци�а,
зем�а, нови хоризонти...
2 х 1ч30, 24 часа во сеси�а, 96 часа годишно
метода: Женерасион А1, А2, Б1, Б2
редовна цена за сеси�а: 4.950 ден.

ЧАСОВИ ПО 
ОПШТ 
ФРАНЦУСКИ 
ЈАЗИК
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СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ФРАНЦУСКИ  ЈАЗИК
ПРАВО
Часовите по правен француски �азик имаат за цел стекнување на вокабулар и фразеологи�а во
областа на правото на француски �азик и се однесуваат на студенти или професионалци со основно
понавање на француски.
 

БИЗНИС
Овие часови ви овозможуваат развивање на клучните способности во професионалната
комуникаци�а на француски: работа со клиенти, учество на состаноци, фаќање белешки,
претставување проект итн.
 

ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЕРСТВО
Со овие часови ги развивате потребните вештини за олеснување на контактот со франкофонската
клиентела. Целта е користење на францускиот �азик во различни ситуации при преговарање и
организаци�а.
 

МОДА
Францускиот �азик е во мода! Мода на француски �азик!
Преку овие часови го откривате специфичниот речник во областа на модата, стилизмот и
моделизмот со цел полесно разбирање на француски во светот на модата.
 

ДИПЛОМАТИЈА, МЕЃУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ ОДНОСИ
Работите во институци�а поврзана со Европската Уни�а или студент сте по политички науки,
меѓународни и европски односи? Овие часови ви нудат алатки за подобро разбирање на
меѓународните и европските случувања.

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ МЕЃУНАРОДНИ ИСПИТИ
Часовите за подготовка на полагање на офици�алните испити ДЕЛФ/ДАЛФ, ТЦФ и ТЕФ, ги одржуваат
обучени професори, кои ве подготвуваат подобро и полесно да ги положите овие испити.

Часови во група:
2 х 1ч30, 24 часа во сеси�а, 

96 часа годишно
редовна цена за сеси�а: 4.950 ден.

Индивидуални часови:
1 час - 1.100 ден. 

5 часа - 5.100 ден. 
10 часа - 9.500 ден.
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Конверзаци�а

Во при�атна атмосфера, ко�а го поттикнува спонтаното изразување, ќе учествувате
во дискусии на различни теми одбрани според вашиот интерес, а истите воедно
ви овозможуваат да го подобрите усното изразување, да го збогатите
вокабуларот и да го искажете мислењето.

РАБОТИЛНИЦИ
ЗА ВОЗРАСНИ И
СРЕДНОШКОЛЦИ

Француски филм
Часовите ќе им овозможат на слушателите да се запознаат со француската
кинематографи�а, но и да разговараат за различни аспекти на одредени
филмови (актери, глума, сцена, декор итн).

Пишување на CV и писмо за мотиваци�а
Со помош на методологи�а чи� фокус е на вашиот професионален проект,
ово� модул ќе ви понуди средства за осмислување и пишување на вашето
CV и мотивациско писмо, во зависност од намената.

Подготовка за универзитетски студии во Франци�а
Заминувате или планирате да заминете на студии во Франци�а?
Оваа работилница ви овозможува да го подготвите подобро вашето
прилагодување на француската универзитетска средина и да го подобрите нивото
на францускиот �азик.

Средношколски дебати
Еднаш неделно учениците ќе дебатираат на теми кои им се блиски и ќе ги
развиваат способностите за аргументирање, бранење на мислењето и убедување.
Четири циклуси годишно, проследени со �авна дебата на идеи.

1 х 2ч неделно
16 часа во сеси�а
редовна цена: 3.350 ден.
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РАБОТИЛНИЦИ ЗА ДЕЦА

Вовед во францускиот
јазик за најмалите

(од 3 до 6 години)
Работилница за вовед во францускиот

�азик преку игри, стихотворби,

песнички, приказни...

1 x 1ч. неделно, 

8 часа во сеси�а

цена за сеси�а : 1.800 ден.

Работилница за театар 

(од 8 до 14 години)
Ател�е за вовед во театарот преку креативни активности,

вежби за телото, гласот, концентраци�ата и  за
импровизаци�а. Се работи, исто така, и на текстови 

и градење на личноста. 

Ател�ето завршува со претстава.

1 х 1ч неделно, 8 часа во сеси�а
редовна цена за сеси�а: 1.800 ден.

Креативни работилници

Креативните работилници, освен што се место

за креативен израз, тие се прилика кога

францускиот �азик се користи на забавен

начин. Ател�еата се одржуваат една сабота во

месецот, за деца со или без познавања од

францускиот �азик, за помали и поголеми.

редовна цена: 320 ден.

цена за ученик во ИФС: 270 ден.

6



ВОЗРАСНИ ГРУПИ
Интензивна есенска сеси�а: од 09/09 до 18/09/2020
Уписи: од 01/09 до 04/09/2020

Есенска сеси�а: од 21/09 до 20/11/2020
Уписи: од 01/09 до 15/09/2020
 
Зимска сеси�а: од 23/11/2020 до 29/01/2021
Уписи: од 09/11 до 20/11/2020

Пауза за возрасни групи: од 31/12/2020 до 08/01/2021

Пролетна сеси�а: од 08/02 до 02/04/2021
Уписи: до 25/01 до 05/02/2021
 
Летна сеси�а: од 05/04 до 04/06/2021
Уписи: од 22/03 до 02/04/2021
 
Летна интензивна сеси�а: од 07/06 до 16/06/2021
Уписи: од 31/05 до 04/06/2021

КАЛЕНДАР
НА ЧАСОВИ

2020/2021

ДЕТСКИ И УЧИЛИШНИ ГРУПИ
Целогодишни часови: од 21/09/2020 
до 04/06/2021
Уписи: од 01/09 до 15/09/2020
Распуст: од 31/12/2020 до 19/01/2021

ПРОВЕРКА НА ЈАЗИЧНО НИВО
Од понеделник до петок 
во период на уписи: 
cours@ifs.mk 7
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ЧАСОВИ  ПО  МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК

динамична и интерактивна настава прилагодена за 

дво�азични француско-македонски професори
модули по мерка, прилагодени на сечи�а потреба

Часовите по македонски �азик во Францускиот институт 
во Скоп�е подразбираат:

франкофонска публика

ЧАСОВИ  ПО  АЛБАНСКИ  ЈАЗИК

ЧАСОВИ  ПО  АНГЛИСКИ  ЈАЗИК

Ако сте франкофон и престо�увате во Скоп�е, искористете го
престо�от за да научите �азик ко�што исто така се зборува во
Северна Македони�а.

Ако сте франкофон и сакате да научите англиски ,
Францускиот институт во Скоп�е организира часови по
англиски �азик , за различни нивоа: почетно , средно и
напредно . Часовите ги одржуваат професори кои
одлично ги владеат и францускиот , и англискиот �азик .

Часови за
франкофони

Часови во група:
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно

24 часа во сеси�а
редовна цена за сеси�а: 

4.950 ден.

Индивидуални часови:
1 час - 1.100 ден. 

5 часа - 5.100 ден.
10 часа - 9.500 ден.



Тимот на Францускиот
институт ве очекува!

Уписот се врши лично во Францускиот институт, во периодот на уписи.
Може да направите и онла�н пред-упис преку формуларот на следната
адреса: http://ifs.mk/fr/home/registercasovi

Во моментот на запишување, ги оставате вашите лични податоци.
Уписот во соодветната група е валиден во оно� момент кога �а уплаќате
сумата од на�малку првата рата, ко�а одговара на типот на избраниот
курс.

Помогнете нов ученик да се запише и доби�те 10% попуст на вашите
часови!
Испечатете го формуларот достапен на нашата веб страна и донесете го
на денот на уписот!

Сумата за упис на часовите се плаќа однапред.

Целосната сума на часовите може да се плати на две месечни рати,
чиишто износи ќе ви бидат назначени.

Плаќањето на часовите е во денари, во готово или со картичка, во
Институтот.

Овозможен е попуст од 5% за една сеси�а и 10% за две сесии однапред
при упис на два члена од исто семе�ство.

Како да се запишете?

Како да платите?
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Други услуги

Потврди за �азично ниво
Ви треба �азична потврда за нивото на познавање на

францускиот �азик и истата треба да �а доставите во многу 

кус рок? 

Францускиот институт во  Скоп�е издава потврди за �азично

ниво со полагање на тест.

Цена : 1300 ден.

 

Превод
Францускиот институт во Скоп�е врши преводи на

административни документи од општ и специфичен карактер,

како и препрочитување на преводи.

Цена по страница:

општ каракт: 600 ден.

специфичен карактер : 900 ден.. 10



Распоред на сесии 2020 / 2021

ОКТОМВРИ 2020                Уписи  21/09 - 02/10/2020  |  Испити  26/10- 30/10/2020

ФЕВРУАРИ 2021                   Уписи  11/01 - 22/01/2021     |  Испити  15/02 - 19/02/2021

МАЈ 2021                              Уписи 05/04 - 16/04/2021   |  Испити  17/05 - 21/05/2021

ЈУНИ 2021 - ДЕЛФ Прим     Уписи  01/03 - 19/03/2021   |  Испити  11/06/2021 

ДЕЛФ/ДАЛФ 
(Диплома за познавање на францускиот �азик/ 
Диплома за продлабочено познавање на францускиот �азик)

Зборувате француски и сакате да се стекнете со меѓународно
призната и доживотно валидна диплома? 

Полага�те ги испитите ДЕЛФ/ДАЛФ и придужете им се на 6,5
милиони лица во Франци�а кои �а имаат оваа диплома!

6 офици�ални дипломи од Француското министерство за образование
кои одговараат на 6-те нивоа од Европската Рамка за �азиците.
Францускиот институт во Скоп�е е единствен овластен испитен
центар за спроведување на овие испити. 

Дипломи и
сертификати

ДЕЛФ Прим                  1.000 ден.
ДАЛФ А1 и А2                1.200 ден.
ДЕЛФ Б1 и Б2                2.100 ден.
ДАЛФ Ц1 И Ц2             3.000 ден.

Цена

ТЦФ (Тест за познавање на
францускиот �азик)
Сесии > од октомври до �уни
Уписи > од 1-ви до 20-ти 
Испит > од 20-ти до 30-ти
следниот месец

ОПШТ ТЦФ
задолжителни испити     5.000 ден.
1 факултативен испит      2.500 ден.

ТЦФ за Квебек                            
цена по испит
(4 испити по избор)       2.500 ден.

ТЦФ за француско
држав�анство                 7.000 ден.            

ТЕФ (Тест за евалуаци�а на
францускиот �азик)
Сесии > од октомври до �уни
Уписи > од 1-ви до 20-ти
Испит > од 20-ти до 30-ти
следниот месец

ТЕФ / (е)ТЕФ
задолжителни испити     6.500 ден.
1 факултативен испит      3.500 ден.

ТЕФ за Квебек / (е)ТЕФ                 
цена по испит
(4 испити по избор)        3.500 ден.

ТЕФ за Канада                 12.000 ден.

ТЕФ за француско држав�анство
8.000 ден.
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НАУЧЕТЕ  ФРАНЦУСКИ
СО  FRANTASTIQUE

Проверете како работи Frantastique, научете француски низ една лекци�а дневно специ�ално подготвена за вас
и еден месец бесплатен тест период!

Цел: поголема мотиваци�а, редовност, напредок.

https://www.ifs.mk/frantastique/
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КОНТАКТ
ул. Св. Кирил и Методи�, бр. 48

1000 Скоп�е

ЕЛЕКТРОНСКА  ПОШТА
cours@ifs.mk

ТЕЛЕФОНСКИ  БРОЕВИ
(02) 31 18 503   |   (02) 31 29 288

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Следете нè:

YOU  TUBE

НАШАТА  ВЕБ
СТРАНИЦА

www.ifs.mk
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https://twitter.com/IFSkopje
https://www.instagram.com/ifskopje/
https://www.youtube.com/channel/UC0PpR2zA__0p2mtJeh2SbwQ
https://www.ifs.mk/

