
Online обучение по Френски език 

 

Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център в Монпелие 

Institut Européen de Français ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-montpellier.php 

 

Групово обучение „курс по Общ Френски“ – 15 часа седмично ::: 

 

 Курсът включва 20-двадесет занятия седмично, всяко с продължителност 45 минути 

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 4-четири ученика и максимум 8-

осем (средният броя на учениците в група е 5-6) 

 След записване ученикът прави писмен онлайн тест за определяне на актуалното му 

ниво на владеене на френски език, а преподавател се свързва с него за кратко устно 

интервю за определяне на говорните му умения 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares11-france-montpellier.php


 Графикът на провеждане на занятията е сутрин от 09.15-12.30h 

 

NB: Допълнително ще коментираме с учебния център опцията за следобедни занятия! 

 Начало – всеки понеделник 

 Минимална възраст на учениците – 16-шестнадесет години 

 Изисквания за провеждане на видео обучението – компютър, таблет или мобилен 

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

 Продължителност – засега до 15-ти август 2020 (с опция за удължаване в зависимост 

от мерките, свързани с карантината) 

 Характеристики ::: 

▪ Учениците участват в групови сесии със своя преподавател чрез видеоконференция, 

където практикуват говорене и получават инструкции за упражнения, които да 

направят на платформата за електронно обучение. Работят върху структурни и 

граматически точки по модулите в учебната платформата.  

▪ Преподавателят им следи напредъка на всеки на живо и отговаря на всеки въпрос 

писмено, докато участниците работят онлайн. 

▪ Достъп до частна/затворена група, в която преподавателят дава домашни работи и 

споделя допълнителни документи за самоподготовка, като учениците могат да 

разговарят помежду си със своите съученици от групата, както и да обменят мнения 

с преподателя. 

▪ Всяко ежедневно обучение завършва със сесия видеоконференция, за да цялата 

група да се подготви заедно за следващия учебен ден. 

Цена на курса ::: 

❖ 1 седмица = 150.00 евро (цената на присъствения курс в учебния център е 240€/седмица) 

❖ 2 седмици = 145 x 2 = 290.00 евро 

❖ 3 седмици = 140 x 3 = 420.00 евро 

❖ 4 седмици = 135 x 4 = 540.00 евро 

NB: Към тази цена се добавя регистрационна такса в размер на 50.00 евро – Бонус за 

учениците на Азарес 😊! (размерът на тази такса е 80.00 евро за присъственото обучение на място), 



която освен всички учебни материали включва най-важното - неограничен достъп до 

електронна платформа (виртуална библиотека) разполагаща с над четиристотин 

трейнинг модули с възможност за усвояване на терминология от различни сфери, 

вестници, книги, музика, тематични материали за френска гастрономия и култура, 

класическа и съвременна френска литература, интернет технологии и други! 

 

 За ученици с ниво на владеене на Френски език поне В1, на които предстои явяване 

на изпитите DELF B1-B2 и DALF C1-CE Institut Européen de Français организира 

онлайн курсове за подготовка с продължителност от 4-четири седмици и начални дати 

съответно ::: 

 за тези, които ще се явяват на изпит в седмицата от 22-ри юни – 25-ти май 

 за тези, които ще се явяват на изпит в седмицата от 20-ти юли – 22-ри юни 

 за тези, които ще се явяват на изпит в седмицата от 17-ти август – 20-ти юли 

NB: DELF (Diplôme d’études en langue française) и DALF са официални дипломи на 

Министерство на образованието на Франция с валидност в цял свят и представляват 

официален безсрочен документ за владеене на френски език от хора изучаващи френски 

език като чужд език! 

 Графикът на провеждане на занятията е понеделник сряда и петък от 14.00-15.30h 

или общо 6-шест занятия в група (всяко с продължителност от 45 минути) = 4.5 часа 

седмично специфична подготовка върху детайлите на изпитните формати и 

симулация на реални изпити. 

 

Цена на курса ::: 

☺ 4 седмици = 380.00 евро 

 

☺ Индивидуално обучение „по Общ Френски“ – минимум 10-десет занятия  

Цени за индивидуално обучение ::: 

❖ 10 индивидуални занятия  = 450.00 евро (45€/занятие) 

❖ 20 индивидуални занятия = 850.00 евро (42.50€/занятие) 

❖ 30 индивидуални занятия  = 1 250.00 евро (41.67€/занятие) 

❖ 40 индивидуални занятия = 1 600.00 евро (40€/занятие) 


