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Ви біженець з України і хотіли би розпочати або продовжити
вивчення французької мови?
В рамках програми
«Je parle французькою! я розмовляю français.»
Французький інститут в Польщі пропонує безкоштовні заняття
з французької мови у своїх
двох відділеннях (Варшава або Краків).
Пропозиція включає:
тест на визначення рівня знання мови;
підручники, необхідні для участі в заняттях;
дві сесії занять, по 30 годин кожна
(в інтенсивному і стандартному режимі);
можливість здати випускний іспит.

„Je parle
французькою!
я розмовляю
français.”
Безкоштовні заняття з французької мови
для біженців з України

Щоб записатися на курс, достатньо зв’язатись з обраним
відділенням Французького інституту, на місці або по інтернету
( www.institutfrancais.pl ) і представити доказ статуту біженця.
Кількість місць обмежена.
Ця програма реалізується в рамках партнерства між
Посольством Франції у Польщі, французькими установами
культури в Польщі і французькими
компаніями в Польщі.

Французький інститут в Польщі, відділення у Варшаві
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
Французький інститут в Польщі, відділення у Кракові
Stolarska 15,
31-043 Kraków
+12 424 53 50
accueil.cracovie@institutfrancais.pl
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Jesteś uchodźcą z Ukrainy i chciałbyś rozpocząć bądź kontynuować
naukę języka francuskiego?
W ramach programu
„Je parle французькою! я розмовляю français.”,
Instytut Francuski w Polsce organizuje bezpłatne zajęcia
z języka francuskiego
w swoich dwóch oddziałach (Warszawa lub Kraków).
Oferta obejmuje:
test poziomujący
podręczniki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach
dwie sesje zajęć, po 30 godzin każda
(w trybie intensywnym lub standardowym)
możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego

„Je parle
французькою!
я розмовляю
français.”
Bezpłatne zajęcia z języka francuskiego
dla uchodźców z Ukrainy

Aby zapisać się na kurs, wystarczy
skontaktować się z wybranym oddziałem Instytutu Francuskiego,
na miejscu lub przez internet (www.institutfrancais.pl)
oraz przedstawić dowód statusu uchodźcy.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Program ten jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy
Ambasadą Francji w Polsce,
francuskimi instytucjami kulturalnymi w Polsce
oraz francuskimi firmami w Polsce.
Instytut Francuski w Polsce, oddział w Warszawie
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
Instytut Francuski w Polsce, oddział w Krakowie
Stolarska 15,
31-043 Kraków
+12 424 53 50
accueil.cracovie@institutfrancais.pl
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Vous êtes réfugié(e) venu(e) d'Ukraine ? Vous souhaitez apprendre
le français ou poursuivre votre apprentissage du français ?
Dans le cadre du programme
« Je parle французькою ! я розмовляю français »,
l’Institut Français de Pologne vous propose de suivre gratuitement
des cours de français, dans ses deux antennes
(Varsovie ou Cracovie).
Cette offre, dans la limite des places disponibles, inclut :
un test de placement ;
les manuels nécessaires aux cours suivis ;
deux sessions de 30h de cours chacune (intensifs ou extensifs) ;
la possibilité de passer un examen de français au terme
de ces sessions.

„Je parle
французькою!
я розмовляю
français.”
Cours de français gratuits
pour les réfugiés venus d'Ukraine

Pour vous inscrire, il vous suffit de prendre contact avec l’antenne
de l’Institut Français de votre choix, sur place ou par Internet
(www.institutfrancais.pl), et de fournir un justificatif de
votre statut de réfugié.
Ces places sont proposées dans le cadre d’un partenariat entre
l’Ambassade de France en Pologne, les établissements culturels
français en Pologne et les entreprises françaises en
Pologne.
Institut français de Pologne, antenne de Varsovie
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
Institut français de Pologne, antenne de Cracovie
Stolarska 15,
31-043 Kraków
+12 424 53 50
accueil.cracovie@institutfrancais.pl

