Ceni i vkupen fond na ~asovi:
КУРСЕВИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК
VKUPNA
CENA
Nivo
PJ-L0
Pre Junior -Level 0
PJ-L1
Pre Junior -Level 1
PJ-L2
Pre Junior -Level 2
J-L1
Junior-Level 1
J-L2
Junior-Level 2
S-L1
Senior-Level 1
S-L2
Senior-Level 2
S-L3
Senior-Level 3
S-L4
Senior-Level4
A-L1
Adult-Level 1
A-L2
Adult-Level 2
A-L3
Adult-Level 3
A-L4
Adult-Level 4
FCE
(preparation course)
CAE
(preparation course)
CPE
(preparation course)
* Electives
(Practise Tests –
exams)
(од февруари)
BULATS, APTIS,
IELTS, TOEFL
ESP (BEC,
ILEC,ICFE)

SEMESTAR

2018/2019 Centar

Mese~na
rata

Vk. fоnd
na
~asovi

5.800,00 ден.

11.600,00 ден.

1.450,00 ден.

6.200,00 ден.

12.400,00 ден.

1.550,00 ден.

6.200,00 ден

12.400,00 ден.

1.550,00 ден.

6.400,00 ден.

12.800,00 ден.

1.600,00 ден.

6.400,00 ден.

12.800,00 ден.

1.600,00 ден.

6.600,00 ден.

13.200,00 ден.

1.650,00 ден.

6.800,00 ден.

13.600,00 ден.

1.700,00 ден.

98

7.000,00 ден.

14.000,00 ден.

1.750,00 ден.

105

7.200,00 ден.

14.400,00 ден

1.800,00 ден.

112

7.600,00 ден.

15.200,00 ден.

1.900,00 ден.

7.600,00 ден.

15.200,00 ден.

1.900,00 ден.

8.000,00 ден.

16.000,00 ден.

2.000,00 ден.

8.000,00 ден.

16.000,00 ден.

2.000,00 ден.

8.000,00 ден.

16.000,00 ден.

2.000,00 ден.

8.800,00 ден.

17.600,00 ден.

2.200,00 ден.

9.600,00 ден.

19.200,00 ден.

2.400,00 ден.

64
70
70
84
84
91

105
112
120
120

120
128
136

6.000,00 ден.
/
/

12.000,00 ден.

1.500,00 ден.

32

3.000,00 ден.

64

17.600,00 ден.
8.800,00 ден.

120
2.200,00 ден.

*Pla}aweto e na osum mese~ni rati, od 1-vi do 10-ti vo mesecot.
*Vremetraewe na kursot (edno nivo): 8 meseci/9 месеци ili 30 до 34 nedeli.
Забелешка: Сите нивоа се дадени според Заедничката европска рамка (CEFR нивоа).
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Nedelen fond na
~asovi
2x45 min.
2*1 t.h. (64 доаѓања)
2x50 min.
2x1.1 t.h. (63 доаѓања)
2x50 min.
2x1.1 t.h. (63 доаѓања)
2x60 min
2x1.3 t.h. (63 доаѓања)
2x60 min.
2x1.3 t.h.(63 доаѓања)
2x65 min.
2x1.4 t.h. (63 доаѓања)
2x70 min.
2x1.5 t.h. (63 доаѓања)
2x75 min.
2x1.6 t.h (63 доаѓања)
2x80 min.
2x1.8t.h (63 доаѓања)
2x75 min.
2x1.6 t.h (63 доаѓања)
2x80 min.
2x1.8 t.h (63 доаѓања)
2x90min.
2x2 t.h (60 доаѓања)
2x90min.
2x2 t.h (60 доаѓања)
2x90min.
2x2 t.h (60 доаѓања)
2x90 min.
2x2 t.h. (64 доаѓања)
2x90 min.
2x2 t.h. (68 доаѓања)

2x120min.
2x2.6 t.h (12 доаѓања)
2x120min.
2x2.6 t.h (24 доаѓања)
2x90min.
2x2 t.h (60 доаѓања)

INDIVIDUALNI ^ASOVI:

2018/2019 Centar

- STRANSKI JAZICI
Za eden slu{atel:
- 45min. = 1 {kolski ~as - 500,00 den.
- 60min. = 1.3 {kolski ~as - 650,00 den.
Za dvajca slu{ateli:
- 45min. = 1 {kolski ~as - 600,00 den.
- 60min. = 1.3 {kolski ~as - 750,00 den.

VA@NA NAPOMENA :
*Upisite se vo septemvri, koga treba da se uplati SUMATA ZA
UЧEBNICITE zaedno so popolnuvawe na prijavata za zapi{uvawe.
Od oktomvri zapoчnuva pla}aweto na sumata za kursot na semestri
ili na rati.

*U~ebnicite koi se upotrebuvaat za sekoe nivo i jazik mora da bidat
orginali - izdanija na presti`ni izdava~ki ku}i, za{titeni so
avtorsko pravo. Soglasno na toa sekoja upotreba na kopii od
soodvetnata literatura e kaznivo spored zakonot za avtorski
prava.(spored oficijalniot dokument dobien od ministerstvoto za
ekonomija
*Zaradi soodvetno odreduvawe na nivoto na poznavawe na stranskiot
jazik na sekoj kandidat koj ima i minimalno predznaewe ili znaewe od
soodvetniot stranski jazik prethodno }e mu bide izvr{eno testirawe.
*Semeen popust po 10% na sekoj kurs.
(dve deca, dva jazika, dete i vozrasen)
Забелешка: Сите нивоа се дадени според Заедничката европска
рамка (CEFR нивоа).
Со попуст од натрпеварот по англиски јазик не следи дополнителен попуст
на вториот или третио курс. Односно важи *.
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Ceni i vkupen fond na ~asovi:

2018/2019 Центар

KOMPJUTERSKI KURSEVI ZA DECA

Nivo
S-L1
Computing
S-L2
Computing
S-L3
Computing
S-L4
Computing

Vkupna cena
na kursot

Mese~na
rata

Vk.fond na
~asovi

Nedelen fond na
~asovi

12.000,00 ден.

1.500,00 ден.

60

1x90 min. (bez pauza)
1x2 t.h.

12.000,00 ден.

1.500,00 ден.

60

1x90 min.( bez pauza)
1x2 t.h.

12.000,00 ден

1.500,00 ден.

60

1x90 min.(bez pauza)
1x2 t.h

12.000,00 ден.

1.500,00 ден.

60

1x90 min.(bez pauza)
1x2 t.h

* Detskite kompjuterski kursevi se raspredeleni vo tekot na
celata u~ebna godina, edna{ nedelno vo tekot na 30 nedeli.
Ceni i vkupen fond na ~asovi:

2018/2019 Центар

KOMPJUTERSKI KURSEVI ZA VOZRASNI

Nivo

Vkupna cena
na kursot

*Office Automation

Mese~na
rata

Vk.fond
na ~asovi

Nedelen fond na
~asovi

2.000,00 ден.
(3 рати)

32
(8 nedeli)

2x90 min.
2x2 t.h.

16
(4 nedeli)
16
(4 nedeli)
16
(4 nedeli)
16
(4 nedeli)

2x90 min.
2x2 t.h.
2x90 min.
2x2 t.h.
2x90 min.
2x2 t.h.
2x90 min.
2x2 t.h.
2x90 min.
2x2 t.h.

(Windows,Word,Excel,Power
Point,Internet)

6.000,00 ден.

Word

3.000,00 ден.

3.000,00 ден..

Excel

3.000,00 ден.

3.000,00 ден.

Power Point

3.000,00 ден.

3.000,00 ден.

Internet

3.000,00 ден.

3.000,00 ден.

Corel Draw
Photoshop
Front Page
Auto CAD
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6.000,00 ден.
6.000,00 ден.
6.000,00 ден.
9.000,00 ден.

3.000,00 ден.
(2 рати)
2.000,00 ден.
(3 рати)
2.000,00 ден.
(3 рати)
3.000,00 ден.
(3 рати)

32
(8 nedeli)
32
(8 nedeli)

2x90 min.
2x2 t.h.

32
(8 nedeli)

2x90 min.
2x2 t.h.

50
(12 nedeli)

2x90 min.
2x2 t.h.

Во зависност од слушателите кои ќе следат настава за
компјутерските програми наведени погоре, времетраењето на
курсот може да биде и пократко, но со почесто доаѓање во текот
на неделата, односно поинтнзивно и побрзо.

КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ И ЕЦДЛ ИНДЕКС
модел

Цена без попуст

Start

1.860,00

Core

2.294,00

Profile

2.790,00

ЕЦДЛ индекс

Основи на компјутерот; Основи на интернетор; Обработка на текст; Табеларни
калкулации;
Табеларни калкулации напреднo ниво; ИТ Безбедност; Онлајн
колаборација Обработка на слика; Уредување на веб; Проектно планирање;
Табеларни калкулации напреднo ниво; Бази на податоци напреднo
ниво;Презентации напреднo ниво;

ECDL Старт е основен Европски стандард за работа на компјутери кој опфаќа
пакет од: општи познавања за работа со датотека, обработка на текст,
табеларни калкулации и користење на интернет.
За ECDL Серти фициран програм
ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на
ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички
знања и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот
потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за
користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во
секојдневните задачи на работа и дома.
ECDL - К ом пј утерски вештини за цел жив от
Во склад со потребата вработените во Европската Унија имаат единствено
и препознатливо информатичко образование, 1997 год е основан ECDL - Фондација
на иницијатива на CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL Европска Компјутерска Возачка Дозвола во 2003 год добива значајна подршка од
Европската Комисија и постанува службен стандард во државните органи на Унијата и
сите нејзини членки. ECDL за кратко време е прифатен и надвор од ЕУ, така да денес
се користи во 148 земји и на 36 светски јазици. Повеќе од 15 милиони луѓе моментално
полагаат ECDL испит, а нашата земја, напоредно со настојувањата за да се приклучи на
ЕУ го дефинира ECDL како своја ’’ Стратегија за развој на информатичкото општество
’’.
ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм
кој го креирале
стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на
релевантни меѓународни институции.
Програмот на Европската Унија, Е-Европа, посебно внимание придава на
информатичкото описменување на лица со посебни потреби, како и тие би биле
способни и рамноправни за вршење на работи како и сите други граѓани.
ECDL сертифицираниот програм е:
• Меѓународно признат
• Заснован на примени на високи стандарди за квалитет
• Достапни за различни ИКТ знаења
• Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
• Вендорски независен
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