ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ЯВЯВАНЕ НА
ТЕСТ „TCF” И “TCF-Q”

Преподаватели:

Имате ново предизвикателство в живота, но за да го
преодолеете Ви е необходим сертификат “TCF”?

Утвърдени филолози с
богат педагогически опит .

Учебна система:
TCF 250 Activites,
изд. Cle International.

Целта на системата “TCF 250 Activites” e подготовка за явяване на тест „TCF” и
“TCF-Q”.
TCF-Q е изпит, създаден специално за желаещите да имигрират в провинция Квебек,
Канада. TCF за Квебек е разновидност на изпита TCF, като в него са включени само
компонентите слушане с разбиране и говорене. Получените резултати от явяването
на изпита са валидни 2 години, като е възможно кандидатът да положи TCF-Q
няколко пъти с минимален интервал от два месеца между две явявания.

В група:

 4-6 души, 48уч.ч.: 315лв.
 „Трио”, 48уч.ч.: 420лв.
 „Дуо”, 48уч.ч.: 630лв.
* Учебните плановете „Трио” и
„Дуо” са насочени към малки
групи от 3 и 2 души.

Изпитът проверява две умения:
•
•

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО

слушане с разбиране – 30 въпроса и продължителност 30 минути;
устно изразяване – 6 въпроса и продължителност 15 минути.

Работи се в малки групи или индивидуално обучение по формата на изпит TCF-Q.

Индивидуално:

 Продължителност:
30уч.ч.: 450лв
* 1 уч.ч. = 40 мин.

Какво е необходимо, за да започнете курса:
1. За да се включите в това обучение е необходимо да имате общоезикова
подготовка най-малко на ниво В1.

2. Определете нивото си на владеене на езика. Това може да направите, като
попълните безплатния онлайн тест.

СВЪРЗАНИ КУРСОВЕ

3. Попитайте ни за следваща начална дата за курс.


 Общоезикови курсове по

4. Осведомете се за графика на провеждане на курса.



5. Ако решите да се включите в групата, е необходимо да внесете депозит в



размер на 50лв. в наш офис.

френски език
Разговорни курсове по
френски език
Специализирани курсове
по френски език

6. След внасяне на депозит, наш служител ще се свърже с Вас, за да потвърди
датата на започване на курса.

7. Преди всичко, задайте си въпроса дали наистина искате да учите.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
София 02 989 4051
Русе 082 877 277

Очакваме Ви!

sofia@forumltd.bg
edu@forumltd.bg
www.forumltd.bg

