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 TARİFLƏR

Fransa səfirl iyinə bağlı
Tədris  mərkəzi

ƏLAQƏ 

Kurs iştirakçıları üçün
Ümumi və intensiv qruplar 

FRANSIZ DİLİ KURSLARIKursların daimi iştirakçılarına
endirimlər təklif olunur



FRANSIZ DİLİ BİLİYİNİN  
ÜSTÜNLÜKLƏRİ  

 

İFA-nın kitabxanası
CULTURETHÈQUE rəqəmsal platforması
Şənbə günləri danışıq dərnəkləri
Fransada təhsil haqqda məlumat və dəstək (Campus
France)
mədəni tədbirlər (oyunlar, nümayişlər, konfranslar..)

 Azərbaycanda Fransız İnstitutu (İFA)  Fransanın Avropa
və Xarici işlər nazirliyinin tabeliyində olan və dünya
üzrə 96 Fransız İnstitutundan ibarət şəbəkənin bir
parçasıdır.
İFA fransız dili xarici dil kursları, beynəlxalq fransız dili
imtahanlarına (DELF, DALF, TCF) hazırlıq dərsləri və
mədəni tədbirlər təşkil edir. Fransada ali təhsilə dair
məlumat bürosu Campus France, İFA-da yerləşir.
 
Fransız dili kurslarının iştirakçısı olduğunuz təqdirdə, 
 təmənnasız olaraq aşağıdakı xidmətlərdən yararlana
bilərsiniz :
 

 
                            
 

A1 A2 B1

B2 C1 C2

DƏRS CƏDVƏLİ İMTAHANLAR

 
Dünya üzrə 5 qitədə 274 milyon nəfər fransızca danışır.
Fransız dili dünya dilləri sırasında beşinci ən çox
danışılan dil sayılır. Bununla yanaşı fransız dili
beynəlxalq təşkilatlarda danışılan ikinci dildir. 
Frankofonların sayı getdikcə çoxalır.
 
Fransız dili biliyi iş və təhsil sahəsində həmçinin (Fransa,
Avropa, Kanada) böyük imkanlar yaradır. 
 
Fransız dili mədəni, ədəbi və elmi resurslara ingilis
dilindən fərqli baxış tərzini təklif edir.
 
Fransız dilini bilmək digər latın dillərini (İtalyan, İspan ...)
öyrənmək üçün bir vasitədir.
 
 
 
 
 
 
 

HAQQIMIZDA

Dilinizi mükəmməlləşdirmək üçün başlanğıc  (A1, A2),
orta (B1, B2) və irəli (C1,C2) səviyyələr üzrə müxtəlif
seçimlər mövcuddur.
Xarici dil tədrisində ən müasir metodikadan istifadə
edərək qrammatika və danışıq bacarıqlarınızı inkişaf
etdiririk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müəllim heyətimiz dilçilik sahəsində ixtisaslaşmış və
Fransada peşə təlimlərində mütəmadi iştirak edən
mütəxəssislərdən ibarətdir.

TƏDRİS METODİKASI

Beynəlxalq (DELF-DALF, TCF) sertifikatlar üçün hazırlıq
kursları

İmtahanlar üçün xüsusi avadanlıq ilə təchiz olunmuş
otaqlar

İmtahan rəhbərləri FEI-nin ixtisaslaşmış üzvləridirlər

 
 

 

 

France Education International (FEI, keçmiş- CIEP) 
 Azərbaycanda fransız dili üzrə beynəlxalq imtahanları
(DELF DALF TCF) təşkil etmək səlahiyyətini yalnız İFA-
ya həvalə etmişdir.

 

Ümumavropa dilləri üçün ortaq çərçivə proqramının dil səviyyələri
 


