Kurzy odbornej
francúzštiny
na mieru
Vzdelávajte vašich zamestnancov,
budú vám verní !
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Naša ponuka
1.

Analýza jazykových potrieb

Našou prioritou je porozumieť Vášmu pracovnému kontextu
a cieľom, ktoré chcete prostredníctvom našich kurzov odbornej
francúzštiny dosiahnuť. Rýchlo a presne zanalyzujeme Vaše
potreby a určíme jazykovú úroveň v súlade so Spoločným
európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).

2.

Príprava vzdelávacieho plánu na mieru

Na základe Vami dodaných ﬁremných podkladov
pre Vás vypracujeme detailný plán kurzu a časový
harmonogram prispôsobíme Vašim potrebám.

3.

Vzdelávanie

Kurzy vedú naši kvaliﬁkovaní a skúsení lektori priamo
vo Vašich priestoroch, alebo vo Francúzskom
inštitúte v centre mesta, vybavenom najnovšími
technológiami.

Záverečné hodnotenie

4.

Vyhodnotíme jazykový pokrok každého
účastníka vzdelávania a vypracujeme detailný
popis dosiahnutých výsledkov.

5.

Diplomy

Ponúkame možnosť získania medzinárodne uznávaných
diplomov :
DELF : Diplôme d’études en langue française
DALF : Diplôme approfondi de langue française
DELF PRO : DELF « option professionnelle »
DFP : Diplôme de français professionnel

Kvalitné kurzy
prispôsobené rôznym profesijným
situáciám
Komunikácia s klientom :
telefonická, písomná,
osobný kontakt

Organizácia služobných
ciest : program cesty,
rezervácie

Pracovné stretnutia :
prezentácie, rokovania,
pohovory

Interkultúrna komunikácia :
pravidlá zdvorilosti a kultúrne
špecifiká

Príprava základných
dokumentov : mail, zápis
z pracovného stretnutia,
objednávka, faktúra,
cenová ponuka

Témy podľa
špecifických
potrieb klienta

Nájdete len u nás
•

Kurzy odbornej francúzštiny a osobný prístup

•

Inovatívne pedagogické metódy a učebné pomôcky

•

Tím lektorov kvalifikovaných v odbore francúzština ako cudzí
jazyk a odborná francúzština

•

Intenzita výuky podľa Vašich potrieb priamo vo Vašich priestoroch
alebo vo Francúzskom inštitúte

•

Spolupráca s medzinárodným centrom pedagogických
štúdií, CIEP pod záštitou francúzskeho ministerstva školstva
a s Francúzskou obchodnou a priemyselnou komorou v Paríži

•

Bezplatná registrácia v mediatéke Francúzskeho inštitútu
a prístup k francúzskej a frankofónnej literatúre, novinám,
časopisom, hudbe a filmom, spolu takmer 20 000 dokumentov

•

Online prístup k francúzskej culturethèque www.culturetheque.com

Pripravíme Vám cenovú ponuku na mieru

Francúzsky inštitút na Slovenskuq
Sídlime priamo v historickom centre Bratislavy. Naším hlavným poslaním je
šírenie francúzskeho jazyka a kultúry na Slovensku a zintenzívnenie spolupráce
medzi oboma krajinami. Podporujeme bilaterálnu univerzitnú spoluprácu, účasť
Francúzska vo verejných diskusiách a šírenie francúzskych skúseností v oblasti vedy
a výskumu, odborných poznatkov a inovácií.

FRANCÚZSKY JAZYK
VO SVETE

FRANCÚZSKY INŠTITÚT
NA SLOVENSKU

2.

najčastejšie vyučovaný
cudzí jazyk

1300

študentov
za rok

3.

najpoužívanejší jazyk
v podnikovej a obchodnej sfére

15

kvalifikovaných
a skúsených lektorov

4.

najpoužívanejší jazyk
na internete

300

odovzdaných
diplomov za rok

Náš tím je Vám k službám
Emmanuelle DAILL
Atašé pre vzdelávaciu a jazykovú
spoluprácu

Francúzsky inštitút na Slovensku
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

Gabriela MROCEKOVÁ
Riaditeľka Oddelenia kurzov

www.institutfrancais.sk
Tel : (+421) 2 59 34 77 62
Mail : cours@institutfrancais.sk

Linda DANAYOVÁ
Asistentka Oddelenia kurzov

Pondelok – štvrtok od 09:00 do 18:00 hod
Piatok od 09:00 do 17:00 hod

Medzi našich klientov patria

