
Гете-институт Скопје
Бул. 8 Септември 

18-1/5
1000 Скопје
Тел./Факс: 

+389 2 3121 604

www.goethe.de/skopje

ГЕТЕ-ИНСТИТУТ 
СКОПЈЕ
со задоволство 
Ве поканува на

ДЕН НА 
ОТВОРЕНИ ВРАТИ



ПРОГРАМА

Богатата програма ќе биде 
заокружена со доделување 
на еден  бесплатен курс  
за најсреќниот посетител.

Ви стоиме на располагање 
да одговориме на вашите  
прашања и ќе се потрудиме 
да си поминете убаво 
во нашите простории. 

Гете-институт Скопје 
со задоволство ве очекува!

КАДЕ?
Бул. 8 Септември 18-1/5 
1000 Скопје

2.9.2017 
10.00–18.00 часот

КОГА?

Посетете нè со цел:

 z да добиете конкретна претстава 
за Гете-институт

 z да ги запознаете лично нашите  
професори на Speed-Dating;

 z да ги научите првите зборови на 
германски јазик со учество на  
пробен час во модерно опремените 
училници;

 z да учествувате на квиз за Германија 
и за германските пронајдоци;

 z да ги проверите вашите познавања 
на германскиот јазик; да слушнете 
германска музика и да се  
информирате за актуелните 
настани и проекти, стипендии,  
за PASCH - училиштата и 
за културните друштва;

 z да ги запознаете дигиталните 
понуди за изучување на јазикот. 

КОГA?
КОЛКУ 
ВРЕМЕ?

ШТО? КАДЕ?

10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

20 мин. Пробен час 
за возрасни Просторија 1

11:00 20 мин. Пробен испит B1 - усно Просторија 1
10:00
12:00
16:30

На секои 
5 мин.

Гете-институт - PowerPoint 
презентација Просторија 2

11:00
15:30

40 мин.
PASCH презентација

PASCH извештаи од курсевите 
за млади во Германија 

Просторија 2

10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

Пробен час за деца Просторија 3

12:30 20 мин. Пробен испит FIT 1 - усно Просторија 3
14:00 20 мин. Пробен испит FIT 2 - усно Просторија 3
10:30
12:30
14:30
16:30

30 мин.

Презентација на дигиталните 
понуди на Гете-институт за 

изучување на  
германскиот јазик

Просторија 4

11:30
15:30
17:00

20 мин. Speeddating со професорите на 
Гете-институт Просторија 4

цел ден Информации за курсеви и 
испити 

Канцеларија за курсеви 
и испити

цел ден Уписи Канцеларија за курсеви 
и испити

цел ден 60 мин. Тест за одредување ниво Просторија 5
цел ден 60 мин. Тест за одредување ниво Канцеларија на директорот
цел ден 15 мин. Квиз за Германија KG-канцеларија

цел ден Презентација на постери на 
културните друштва 

KG- канцеларија

цел ден 10 мин.

Информации за стипендиите 
на Гете-институт за наставници 

по  
германски јазик

BKD-канцеларија

цел ден 15 мин. Квиз за германски пронајдоци BKD-канцеларија

ДАЛИ СЕ 
ИНТЕРЕСИРАТЕ 
ЗА  
ГЕРМАНСКИОТ  
ЈАЗИК  
И ЗА  
ГЕРМАНИЈА?


