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Francia két tanítási nyelvű tagozat

Tudjuk, hogy nehéz döntés előtt állsz, ezért szeretnénk segíteni neked abban, hogy
minél több információd legyen, mielőtt kiválasztod a számodra legmegfelelőbb iskolát.
Biztos a szüleiddel és tanáraiddal is sokat beszélgettél arról, hogy melyik
középiskolában, mit érdemes tanulni ahhoz, hogy életed következő fordulópontján úgy
érezd, egyszer már sikerült jól döntened.
Amit a tagozaton ajánlunk:
 lehetőséget arra, hogy megtanuld a francia nyelvet és megismerd a francia
kultúrát,
 elhivatott és lelkes magyar anyanyelvű tanáraink mellett egy francia származású
lektort, aki segít abban, hogy a legtökéletesebb kiejtést tudd elsajátítani,
 civilizációt, történelmet és földrajzot francia nyelven fogsz tanulni, így ha
külföldön akarod folytatni tanulmányaidat, könnyebben boldogulsz,
 a C1 szintű nyelvvizsga megszerzését franciából, így biztos nem lesz gondod az
egyetemi felvételivel,
 kiutazási lehetőséget Franciaországba,
 közvetlen találkozást francia emberekkel, gazdag programlehetőségek
keretében,
 látogatásokat a budapesti Francia Intézetben, és a miskolci Alliance Françaiseben,
 kiváló ösztöndíj és továbbtanulási lehetőségeket francia nyelvterületen.
Mit kérünk tőled?
 érdeklődj a francia kultúra és nyelv iránt, de ismerd a magyar nyelv szabályait
is,
 légy határozott, céltudatos, legalább is, ami a tanulás iránti elszántságot illeti,
 akarj egy olyan gimnázium tanulója lenni ahol a bohém rajzosok, az önkifejező
drámások, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, a megfontolt matek
iránt érdeklődők és az idegennyelvek rajongói nagyon jó közös programok
keretében tudnak együtt örülni, szórakozni és persze tanulni,
 hagyd, hogy segítsünk, ha gondod van,
 ha döntést hoztál, ne hátrálj meg.
Hogyan készülj a felvételire?





senki sem tanult még franciául, így nem vagy hátrányban a többiekkel szemben,
ismerd jól a magyar nyelvtan szabályait és tudd alkalmazni, mert
felvételi vizsgán csak ennyit fogunk kérni tőled, azaz
légy jártas a mondatelemzésben, ismerd a szófajokat, tudd szabatosan kifejezni
a gondolataidat, legyen meg a szókincsed.
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Felvételi pontszámítás:


Hozott pont az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján: 7. osztály év
végi és 8. osztály félévi tantárgyak eredményének (magyar nyelv ÉS irodalom,
történelem, matematika és idegen nyelv) az összegének a fele, azaz maximum
20 pont.



Központi matematika és magyar írásbeli eredmények beszámítása:
A matematika írásbelin szerezhető maximum 50 pont, illetve a magyar írásbelin
szerezhető maximum 50 pont, azaz összesen maximum 100 pont.



A jelentkezőknek magyar nyelvből kell szóbelizniük, ahol 40 pont érhető el. A
szóbeli felvételi feladattípusai: a szóbeli felvételi feladattípusai: szövegértési
feladat (szöveg értő, hangos felolvasása, összefoglalása saját szavakkal),
valamint a szöveghez kapcsolódóan szófajfelismerés és mondatelemzés.

A felvételi eljárás során összesen 160 pontot szerezhetnek a jelentkezők.
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