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MIĘDZYNARODOWY KANAŁ
FRANCUSKOJĘZYCZNY
Z POLSKIMI NAPISAMI

WSTĘP
Polska zawsze zajmowała ważne miejsce w naszych sercach. Od bardzo dawna. I odwzajemnia nasze uczucia:
TV5MONDE jest doceniane i lubiane w całej Polsce. Ponad jedenaście milionów gospodarstw domowych ma dostęp do naszego kanału za pośrednictwem sieci kablowych, platform satelitarnych i ADSL, co oznacza, że Polska jest
trzecim krajem w Europie pod względem zasięgu. Napisy w języku polskim, wprowadzone od 24 marca do programów emitowanych na waszych ekranach pozwolą wszystkim, nawet osobom, które nie znają języka francuskiego,
mieć dostęp do informacji, kultury, stylu życia, a także najlepszych produkcji ﬁlmowych krajów francuskojęzycznych.
Otwiera się nowe okno na świat i jestem pewna, że Polacy, tak ciekawi świata i chętni na odkrywanie nowych horyzontów, wybiorą właśnie nas.
Bardzo dobrze znamy Polskę. Jest poważnym graczem ekonomicznym na rynku europejskim. Historia Polski, nieraz
powiązana z historią Francji, jej dziedzictwo kulturowe i wybitne postacie, powodują, że ten kraj nie jest nam obojętny. Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, wielkie nazwiska współczesnego kina i teatru, budowało
swoje życie zawodowe i prywatne między Polską a Francją. Te związki, które często przekształciły się w „passion
amoureuse” nie są niczym nowym: Fryderyk Chopin spotkał kiedyś na swojej drodze George Sand… a było to ponad
sto lat temu.
Mój przyjazd do Warszawy ma dla mnie szczególne, osobiste znaczenie. Polska jest krajem, który ma najwyższy w
Europie odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych! Stanowią ona aż 36%. Polska zatem to wzór do naśladowania dla wszystkich krajów (a równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest szczególnie bliskie mojemu sercu).
TV5MONDE często bywa w Polsce, by realizować programy i reportaże. Oﬁcjalne wprowadzenie napisów w języku polskim, jest dla nas okazją, by powrócić, przenieść chwilowo do Polski nagranie magazynu Invité i pozostać
dłużej. Jest to również okazja do spotkań, bliższego poznania się i wymiany poglądów. Tak właśnie powinno być.
TV5MONDE chce być stałym i uprzywilejowanym forum wymiany poglądów i różnorodności kultur.
Wprowadzenie polskich napisów pogłębi również naszą rolę jako łącznika pomiędzy społecznościami polskimi poza
ojczyzną i ich rodzinami. To co dzieje się poza Polską, będzie lepiej zrozumiane tutaj. To co się dzieje tutaj, odbije
się szerszym echem w świecie.
Stacja TV5MONDE powstała w 1984 roku. Dzięki temu język francuski i programy w języku francuskim mogą istnieć
poza granicami narodowymi. Taki projekt nie dąży do budowania kulturowego monolitu. Wręcz przeciwnie: podkreśla prawo do różnorodności, pluralizmu i wzajemnego przenikania się kultur, co legło u podstaw zamysłu powstania
TV5MONDE. Powstaliśmy z inicjatywy 5 krajów i rządów (Francji, Belgii, Kanady, Quebeku i Szwajcarii), których

1b

telewizje publiczne są partnerami i udziałowcami* TV5MONDE. Jesteśmy również organizatorem Szczytów Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, skupiającej 75 państw. Polska
od 14 lat ma status obserwatora tej organizacji.
TV5MONDE, jedyny kanał ogólnotematyczny o globalnym zasięgu, wypełnia tę samą
misję, co telewizje publiczne: informuje, bawi, przybliża widzom wyzwania współczesnego świata i zaspokaja ich ciekawość poznania „innych” rzeczywistości, z dala od
utartych opinii i uprzedzeń. Kino, sport, teatr i ﬁlmy dokumentalne stanowią paszport
do różnorodności. TV5MONDE chce przyciągnąć widzów z całego świata i pokazać im
z bliska to, co czasem jest dalekie.
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W ciągu 25 lat swojego istnienia, nasz francuskojęzyczny kanał stał się globalnym medium.
TV5MONDE jest obecna w 215 milionach gospodarstw domowych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, na 5 kontynentach. 25 tysięcy hoteli udostępnia kanał swoim gościom. Ponad 50 milionów widzów tygodniowo ogląda nas na
jednym z 9 sygnałów regionalnych, z napisami w 12 językach, teraz także w języku polskim. Od 2 lat, TV5MONDE,
udostępniająca nauczycielom i uczniom języka francuskiego nowoczesne narzędzia nauczania, pragnie stać się globalnym medium (telewizja internetowa i mobilna, VOD, aplikacje do tabletów), aby utrzymać sukces swojej strony
internetowej, odnotowującej ponad 8 milionów wizyt miesięcznie.
Polacy, korzystający z darmowej aplikacji „Apprendre et enseignier la langue française avec TV5MONDE” będą mogli jeszcze bardziej doskonalić swoją znajomość języka francuskiego dzięki programom telewizyjnym nadawanym z
napisami w ich ojczystym języku. Życzymy wszystkim naszym obecnym i przyszłym widzom dużo przyjemności w
oglądaniu naszych programów w języku polskim lub w języku Moliera.
Marie-Christine Saragosse
Dyrektor Generalna TV5MONDE
* France Télévisions, Arte France, RTBF.be, TSR, Radio-Canada, Télé-Québec, jak również Conseil International des Radios-Télévisions d’Expression Française (CIRTEF) i akcjonariusz główny: Audiovisuel Extérieur de
la France (AEF)
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TV5MONDE TERAZ DOSTĘPNA
DLA WSZYSTKICH POLAKÓW
Stacja TV5MONDE, obecna w Polsce od ponad 20 lat, jest jedną z pierwszych zagranicznych stacji telewizyjnych dostępnych w kraju. Dzisiaj, ten międzynarodowy kanał francuskojęzyczny, nadawany w ofercie
podstawowej większości telewizji kablowych, satelitarnych i przez IPTV, dostępny jest w ponad 11 milionach gospodarstw domowych. Oznacza to,że Polska jest trzecim krajem pod względem dystrybucji.
Odbierany w Polsce sygnał Europa dla TV5MONDE oferuje widzom najlepsze produkcje w języku francuskim spośród wszystkich gatunków : ﬁlmy fabularne i dokumentalne, rozrywka, sport, programy dla najmłodszych oraz programy informacyjne... W Polsce, sześciu na dzisięciu Polaków
zna TV5MONDE (59%), chociaż tylko 11% spośród nich posługuje się językiem
francuskim. Jest to kolejny argument, aby, od 24 marca 2011, kanał, dzięki
wprowadzeniu napisów w języku polskim,był dostępny dla wszystkich miłośników języka i kultury krajów francuskojęzycznych.
TV5MONDE wciąż rozwija się, aby sprostać potrzebom rynku w kwestii
dystrybucji i technologii. 25 lat temu, dzięki satelitom, które wtedy sie
pojawiły, TV5MONDE stała się pierwszym kanałem o światowym zasięgu. Dzisiaj nadaje wyłącznie w systemie cyfrowym, w formacie 16/9 i
jest dostępny na wszystkich polach dystrybucji (Internet, telewizja mobilna) oraz posiada usługę VOD. Strona internetowa TV5MONDE (www.
tv5monde.com) z okazji wprowadzenia napisów w języku polskim przybierze biało- czerwone barwy.
© thinkstock

Szeroko rozpowszechniony odbiór TV5MONDE w Polsce (78% gospodarstw domowych) oraz zamiłowanie do kultury i języka krajów francuskojęzycznych przyczyniły się do decyzji o wprowadzeniu polskich napisów w stacji. Napisy w języku polskim będą dostępne w godzinach największej oglądalności, 10 godzin dziennie.
TV5MONDE pragnie utwierdzić swoją pozycję ważnego gracza na polskim rynku audiowizualnym, z ambicją pozyskania nowych widzów i wzmocnienia dystrybucji w kraju.

TV5MONDE JEST JEDNĄ Z NAJWIEKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH SIECI TELEWIZYJNYCH. TV5MONDE, TO :
• 9 oddzielnych sygnałów regionalnych (8 sygnałów telewizyjnych wysyłanych z Paryża i odbieranych na wszystkich kontynentach oraz
sygnał TV5 Québec Canada nadawany z Montréalu)
• Jedyny ogólnotematyczny kanał o międzynarodowym zasięgu
• Dostępny w 215 milionach gospodarstw domowych w 200 krajach i terytoriach.
• 10 kanałów francuskojęzycznych współpracujących z TV5MONDE (France 2, France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE France,
RTBF.be, RTS, Radio-Canada i Télé-Québec), CIRTEF jest głównym akcjonariuszem, Holding de l’Audiovisuel Extérieur de la France (w skład
którego wchodzą France 24 i RFI).
• Programy z napisami w 12 językach (niemiecki, angielski, arabski, koreański, hiszpański, holenderski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski i francuski).
• Globalne medium, dostępne w internecie, telefonach komórkowych lub jako video na żądanie.
• 8 milionów wizyt rejestrowanych miesięcznie na stronie internetowej www.tv5monde.com i aplikacji w telefonach komórkowych
m.tv5monde.com
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TV5MONDE EUROPE :
NAJLEPSZE PROGRAMY Z NAPISAMI !
Od marca, TV5MONDE Europe oferuje swoje najlepsze programy
w wersji z polskimi napisami : kino, seriale, ﬁlmy dokumentalne
i magazyny.
NAJLEPSZE PRODUKCJE FRANCUSKOJĘZYCZNE KINOWE I
TELEWIZYJNE
Każdego dnia od 18.30, TV5MONDE wyświetla produkcje kinowe i telewizyjne z napisami w języku polskim. Od komedii do kina autorskiego, od
wielkich klasyków do nowości ﬁlmowych, TV5MONDE zwraca się do
wszystkich widzów. Stacja wyświetla również regularnie cykle wokół wielkich reżyserów i aktorów z krajów francuskojęzycznych oraz seriale familijne, komediowe i kryminalne.
PROGRAMY DOKUMENTALNE : ZBLIŻCIE SIĘ, BY ODKRYWAĆ,
ZDYSTANSUJCIE, ABY ZROZUMIEĆ.
Codziennie, od 12.35, TV5MONDE nadaje ﬁlmy dokumentalne z polskimi
napisami. Szeroka oferta tematów : odkrycia, społeczeństwo, historia...

TV5MONDE i jej stacje partnerskie oferują szeroką gamę magazynów informacyjnych i społecznych, z polskimi napisami, od poniedziałku do piątku od 17.00 oraz w weekendy.
W każdą sobotę o 18.35, Georges Pernoud i załoga « Thalassy » wypływają
na szerokie wody, aby odkryć nowe kultury i spotkać fascynujących ludzi
na wszystkich kontynentach.
PROGRAMY ROZRYWKOWE: MIEJSCE SPOTKAŃ KULTUR I
RÓŻNORODNOŚCI
W każdą sobotę o 21.00, TV5MONDE pozwala odkryć wszystkie programy
rozrywkowe krajów frankofonii.
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MAGAZYNY : SPOJRZENIE NA ŚWIAT OCZAMI FRANKOFONII

© Claude Vittiglio / TV5

“SPÉCIALE POLOGNE”
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Z okazji wprowadzenia polskich napisów na antenie,
Polska w sercu programów TV5MONDE.

TV5MONDE, DZIENNIK INFORMACYJNY :
Codziennie o 6.00, 16.00, 18.00, 23.00 i o 02.35
Codzienne informacje ze świata, także z Polski.

POLOGNE, LES CHEMINS DU RENOUVEAU
(DOKUMENT)
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Niedziela 27 marca o 19.00, powtórka w piątek 1kwietnia o 12.35
Reżyseria : Pierre Brouwers, 2010.
Historyczna, polityczna, ekonomiczna i kulturalna panorama Polski. Podróż po kraju, gdzie
w pędzie dynamicznego rozwoju rozpoczętego przystąpieniem do Unii Europejskiej, udało
się zachować tradycje i wartości kultury regionów : Mazur, Południowych Karpat, Gdańska
i Warszawy

NEC PLUS ULTRA (MAGAZINE)
Niedziela 27 marca o 13.00, powtórka w piątek 1kwietnia o 10.30
Magazyn o stylu życia prowadzony przez Marie-Ange Horlaville.
«Talenty polskiego graﬁka » (Wystawa Art Déco Michała Batory).
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WYBÓR KRÓTKICH PROGRAMÓW
PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ
CUDA ŚWIATA
Varsovie, światowe dziedzictwo UNESCO
Warszawa narodziła się w 1300 roku na brzegach rzeki Wisły, gdzie książęta mazowieccy
wznieśli skromną fortecę. W epoce średniowiecza, miasto chronione murami obronnymi,
żyło w pełnym rozkwicie.
Stare Miasto wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO
MIEJSKIE PRZECHADZKI
Warszawskie bary mleczne
Od 1989 roku Warszawa przeżywa ekonomiczny boom, przyspieszony wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej w 2004 roku. Tradycyjne przemysły, takie jak huty stali wprowadzają
innowacyjne technologie. Pomimo widocznej modernizacji, w stolicy nadal można
odnaleźć miejsca, gdzie zachowała się tradycja : bary mleczne.

6 SPOTKAŃ
FILMOWYCH TYGODNIOWO
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CINÉMAS, MAGAZYN
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdy piątek o godzinie 17.00, powtórka w soboty o 23.50
Prowadzący : Serge Moati

Spotkanie miłośników kina. W programie: fascynujące dyskusje, żywe wymiany
poglądów i konfrontacja odmiennych opinii na temat światowych nowości
ﬁlmowych.

LE MARIAGE À TROIS
© Alfama Films

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Czwartek 24 marca o 21.00, powtórka w niedzielę 27 marca o
23.50 i wtorek 29 marca o 18.35
Reżyseria : Jacques Doillon, 2009
Występują : Pascal Greggory, Julie Depardieu, Louis Garrel

© Why Not Productions / STUDIOCANAL

Dramaturg zaprasza do wiejskiej posiadłości aktorów swojej nowej sztuki.
Spotkanie byłej żony, nowego kochanka i młodej asystentki zapowiada dzień
pełen wrażeń, obﬁtujący w artystyczne uniesienia i miłosne rozgrywki.

DIEU SEUL ME VOIT (VERSAILLES-CHANTIERS)
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Niedziela 10 kwietnia o 21.00, powtórka w środę 13 kwietnia o
14.00 i poniedziałek 18 kwietnia o 23.55
Reżyseria : Bruno Podalydès, 1997
Występują : Denis Podalydès, Isabelle Candelier, Jeanne Balibar

Wiecznie niezdecydowany Albert równie długo zastanawia się nad menu w
restauracji, jak i w wyborach politycznych. Między dwoma turami wyborów do
rady miasta, spotyka trzy młode wolontariuszki, które będą próbowały pomóc
mu poznać samego siebie.

FRANCE BOUTIQUE
© FPI

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Piątek 28 kwietnia o 21.00, powtórka w niedzielę 1 maja o 23.55 i
wtorek 3 maja o 18.35
Reżyseria : Tonie Marschall, 2003
Występują : Karin Viard, François Cluzet, Judith Godrèche, Nathalie Baye

Małżeństwo France et Oliver są gwiazdami programu telewizyjnego telezakupy
France Boutique. Kiedy sprzedaż spada, rozpoczynają współpracę z Sophią. Jak
się okazuje, ma ona jeden cel : zniszczyć ich, by odebrać im czas antenowy...

SERIALE TELEWIZYJNE
Z NAPISAMI W JĘZYKU POLSKIM
LA PROPHÉTIE D’AVIGNON
© Gilles Scarella / France 2

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdą środę o 18.35 od 23 marca, powtórka w czwartki o 14.00
i w piątki o 14.50 (8 odcinków)
Reżyseria : David Delrieux, 2007
Wystepują : Louise Monnot, Guillaume Cramoisan, Annie Gregorio…
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Thriller z domieszką fantastyki, na tle Pałacu Papieży w Avignionie. Saga rodziny
Esperanza, której los związany jest z dziwną i niepokojącą przepowiednią, iż
poznają przyszłość świata...

CHATEAUBRIAND
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Czwartek 24 marca o 18.35, powtórka w piątek 25 marca o 14.00
Reżyseria : Pierre Aknine, 2010
Występują : Frédéric Diefenthal, Armelle Deutsch, Annelise Hesme

Przełomowe momenty z życia Rene de Chateaubriand’a : młodość w Combourg,
Wielka Rewolucja w Paryżu, podróż do Ameryki, życie na wygnaniu w
Londynie, powrót do ojczyzny za Konsulatu i spotkanie z muzą życia Juliette
Récamier…

ENQUÊTES RÉSERVÉES
© François Lefebvre

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdy poniedziałek o 18.35 i 19.25, od 28 marca (20 odcinków)
Powtórka we wtorki o 14.00 i 14.50 oraz w piątki o 21.00 i 21.50
Reżyseria : Patrick Dewolf, Benoît d’Aubert, Bruno Garcia, 2009
Występują : Jérôme Anger, Yvon Back, Dorylia Calmel

Marsylia. Grupa śledcza CIC, jednotka specjalna, złożona z najlepszych ekspertów kryminologii, rozwiązuje najbardziej skomplikowane przestępstwa...

LE GRAND MÉNAGE
© Laurent Denis / FTV

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Wtorek 29 marca o 21.00, powtórka w czwartek 31 marca o 18.35 i
piątek 1 kwietnia o 14.00
Reżyseria : Régis Musset, 2010
Występują : Charlotte de Turckheim, Chantal Lauby, Chantal Ladesou,
François Berléand…

Trzy pięćdziesięciolatki, o diametralnie różnych poglądach i stylu życia,
przechodzą przez kryzys egzystencjalny i wspólnie robią bilans życia...

FILMY DOKUMENTALNE
Z NAPISAMI W JĘZYKU POLSKIM
360° GÉO – ARTE
© MEDIENKONTOR FFP

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdą sobotę o godz.14.00 (9 odcinków), powtórka w
poniedziałki o 22.00
Program o ludziach wykonujących pasjonującą pracę lub których codzienne
życie przekracza nasze wyobrażenia. Bohaterami serii są naukowcy, lekarze,
ekolodzy lub zwyczajni ludzie, którzy wiodą niesamowite życie...

L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdą niedzielę o godz.19.00 od 17 kwietnia (10 odcinków),
powtórka w piątki o 12.35
Reżyseria : Laurent Le Gall, 2010.

W towarzystwie Gerard’a Klein’a odkrywamy Stany Zjednoczone Ameryki.
Dziesięć stanów, dziesięć szlaków : od Zabriskie Point do Key West, przez
Dolinę Krzemową i Alaskę...

BRUNO MANSER – LAKI PENAN
© Filmkollektv Zürich AG

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Środa 6 kwietnia o 21.00, powtórka 11 kwietnia o 14.00
Reżyseria : Christoph Kühn, 2007

Portret Bruno Manser’a : zagorzałego ekologa, wroga wielkich korporacji,
mistyka z dżungli Sarawak w Borneo i obrońcy plemienia Penan. Dokument
o Szwajcarze, który ze wszystkich sił walczył w obronie swojego przybranego
domu, który uważał za raj na ziemi.

© Productions Vic Pelletier Québec, 2009

MAGAZYNY Z NAPISAMI
W JĘZYKU POLSKIM
TERRES D’ÉCHANGE (TV QUEBEC)
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdy wtorek o godz. 22.35
Portrety ludzi, którzy z różnych przyczyn zdecydowali się opuscić ojczyznę i wybrali życie
na emigracji. Reﬂeksje na temat integracji, rasizmu i uprzedzeń.

TEMPS PRÉSENT (TSR)
© TSR

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdy wtorek o godz. 17.00
Program « Temps Présent » poprzez dokładne analizy i krytyczne spojrzenie rozjaśnia
tematykę aktualnych kryzysów i konﬂiktów, a także współczesnych problemów społecznych.

QUESTIONS À LA UNE (RTBF)
© RTBF

(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdą środę o godz. 17.00
Magazyn informacyjny, który zadaje pytania, szuka odpowiedzi i skłania do reﬂeksji.
Dwa reportaże o najważniejszych wydarzenicach tygodnia, zakończone debatą w studio,
kształtują krytyczne myślenie i pozwalają lepiej zrozumieć ludzi i świat.

© Gilles SCARELLA / France 2
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UNE HEURE SUR TERRE (Radio Canada)
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

Co drugi czwartek o godz. 17.00
Program prezentujący światowe wydarzenia. Dzięki dziennikarzom Radio-Canada, widzowie magazynu maja lepszą orientację we współczesnej rzeczywistości.

ENVOYÉ SPÉCIAL (France 2)
(Z POLSKIMI NAPISAMI)

W każdy piątek o 18.35
Portrety ciekawych ludzi, reportaże o aktualnych wydarzeniach. Magazyn informacyjny
prowadzony przez Guilaine Chenu i Françoise Joly.

TV5MONDE, KANAŁ, KTÓRY UCZY
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Stacja TV5MONDE stworzyła, w oparciu o programy nadawane na antenie oraz
moduły dostępne na stronie internetowej, tv5monde.com, unikalne i innowacyjne urządzenie multimedialne do nauki języka francuskiego.
To urządzenie o bardzo bogatej tematyce, dostępne jest zarówno dla nauczycieli
języka francuskiego (www.enseigner.tv) jak i osób uczących się języka francuskiego (www.apprendre.tv).
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TV5MONDE oferuje również próbne testy do Egzaminu Znajomości Języka
Francuskiego (TCF). Wykonując próbne testy na stronie www.apprendre.tv, kandydaci mają możliwość przygotowania się do tego egzaminu, który odbywa się w
zatwierdzonych punktach: Instytutach Francuskich, ośrodkach kultury francuskiej i
Alliance Francaise oraz na francuskich i zagranicznych uniwersytetach.
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Proponowane w wielojęzycznej wersji (angielski,
francuski, niemiecki i hiszpański), “First Class” składa się z sześciu niezależnych modułów: pozdrowienia, rozrywka, jedzenie, mieszkanie, praca i zdrowie. Duża różnorodność ćwiczeń, łącząca dźwięki i obrazy, sprawia, że nauka jest łatwa i skuteczna.
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TV5MONDE oferuje na swojej stronie internetowej “First Class”, pierwszy
wielojęzyczny i darmowy kurs języka francuskiego dla dorosłych, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego. Ta nowa i bezpłatna aplikacja
TV5MONDE, przeznaczona jest dla starszych nastolatków i dorosłych, którzy
chcą zdobyć podstawy języka francuskiego, aby szybko i łatwo komunikować
się z native speakerami.
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TV5MONDE zaprasza osoby uczące sie języka francuskiego na cotygodniowy magazyn informacyjny “7 jours sur la
planète”, z napisami w języku francuskim, który emitowany jest w każdą sobotę o 11.00. Ten magazyn wyposażony
jest w podwójną funkcję nauczania online : do wykorzystania w klasie lub do samodzielnego uczenia się. Poruszane w
nim tematy zmieniają się każdego tygodnia (www.tv5monde.com/7jours).
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Urządznie udostępnia darmowe arkusze pedagogiczne dla nauczycieli i uczniów na
potrzeby zajęć, dostosowane do różnych poziomów kształcenia, jak również zbiory
interaktywnych ćwiczeń z odpowiedziami, wzbogacone o pliki video i dodatkowe narzędzia (tłumacze, słowniki...). Już 600 osób otrzymuje newslettery z informacjami o
kształceniu z TV5MONDE.

Każdego roku dziesiątki tysięcy kandydatów z całego świata przystępują do egzaminu
TCF, adresowanego do osób uczących się języka francuskiego, które ze względów osobistych, naukowych lub zawodowych pragną potwierdzić w prosty i uznawalny sposób swoją
znajomość języka francuskiego.
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