5 éves magyar-francia két tanítási nyelvű képzés 2012/2013
A belépéshez francia nyelvtudás nem szükséges!

Néhány jó érv arra, hogy a Ságvári francia kéttannyelvű képzését válaszd:
A nyelvtanulás gyakorlatias, hatékonyabb, mert több területen, több órában több tanárral
gyakorolhatod a francia nyelvet!
Csoportbontásban tanulhatod a történelmet, a matematikát és a földrajzot is!
A nyelvtanulást anyanyelvi tanár is segíti!
Minden kéttannyelvűsnek lehetősége van az öt év alatt legalább egyszer cserediák programban
részt venni!
Sikerélményt szerezhetsz, önbizalmat növelhetsz számos országos kéttannyelvűs versenyen!
Kéttannnyelvűs érettségi vizsgáddal (bizonyos kitételeknek megfelelve) ingyen szerezhetsz
felsőfokú nyelvvizsgát, ami az egyetemi felvételin plusz pontokat jelenthet, illetve diplomaszerzésnél
követelmény lehet!
Jól képzett, tapasztalt tanárok tanítják a francia nyelvet és a szaktárgyakat francia nyelven!

Néhány jó ok arra, hogy franciául tanulj:
Nem elég csak egyetlen idegen nyelvet (az angolt!) beszélni! A több nyelven beszélő,
szakmával rendelkező fiataloknak megnőnek az esélyei a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon.
A francia nyelvet mind az öt földrészen beszélik. Több mint 200 millió ember beszél franciául,
70 országban, illetve államban hivatalos nyelv a francia.
A francia nyelvtudás plusz esélyt jelent szakmai területen.
A francia nyelvvizsgával rendelkezők francia egyetemeken folytathatják tanulmányaikat számos
szakterületen, francia kormányösztöndíjban részesülhetnek, nemzetközileg elismert diplomát
kaphatnak. A Magyarországon továbbtanuló franciául tudó egyetemisták szakmai gyakorlaton vehetnek
részt ösztöndíjjal (Erasmus, Leonardo stb.) francia nyelvterületeken (Franciaország, Belgium, Svájc,
Kanada stb.).
A francia nyelvtudással is rendelkező szakemberek (közgazdászok, jogászok, külgazdák, mérnökök,
kutatók, építészek, tolmácsok, menedzserek stb.) könnyebben találnak munkát, vonzóbb lehetőségeket
multinacionális vállalatoknál, az államigazgatásban, nemzetközi szervezeteknél, külföldön.
Franciaország a világ ötödik kereskedelmi hatalma, a harmadik legnagyobb befektető Magyarországon.
A francia a nemzetközi kommunikáció nyelve. A francia nyelv az egyik hivatalos és
munkanyelve szinte valamennyi nemzetközi szervezetnek: az Európai Uniónak (az Európa tanácsnak,
az Európai parlamentnek), az ENSZ-nek (az UNESCO-nak), a NATO-nak, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottságnak, a Vöröskeresztnek.
A francia nyelv ismerete, tanulása megkönnyíti más idegen nyelvek tanulását pl.: a latin
nyelvekét (spanyol, olasz, portugál) vagy az angolét, melynek szókészletének jelentős százaléka a
latinból, illetve a franciából származik.
A francia kiváló eszköz a kommunikációban, és tájékozódásban, a harmadik leghasználatosabb
nyelv a világhálón. A franciául beszélők üzenetet válthatnak a világ bármely részén lakó, franciául tudó
internetezőkkel, információkhoz juthatnak a francia nyelvű megbízható médiaforrásokból (TV5 Monde
nemzetközi csatorna, Radio France Internationale, France 2 hírcsatornák stb.).
A francia a tudomány, a művészet, a kultúra nyelve. A franciául tudók szakmai érdeklődésből
vagy hobbiból egy káprázatosan gazdag világot fedezhetnek fel, ismerhetnek meg alaposabban.
Gondoljunk a konyhaművészetre, a divatra, a távközlésre, az autó- és repülőgépgyártásra, az
orvostudomány felfedezéseire, a nemzetközi jogra, az építészetre, a filozófiára, az irodalomra, a
táncművészetre, a kozmetikai kézművesiparra stb. és a francia nyelvterületek turisztikai
nevezetességeire (Párizs, Louvre, Côte d’Azur, Monaco, Bretagne, Tour de France, Svájc, Seychellesszigetek stb.)!
A francia szép, dallamos, gazdag nyelv. Tanulása csiszolja a szellemet, a kritikai érzéket.

