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Franciaország B G BEN
ALAPÍTVA 1991

Árak: (biztosítással)
Rodez
1 trimeszter (szeptembertől
decemberig): 4.000 EUR
1 szemeszter (szeptembertől
februárig):4.850 EUR
1 szemeszter (januártól júniusig):
4.850 EUR
A program ára egy tanévre (szeptembertől júniusig):6.800 EUR
Cholet
1 trimeszter (szeptembertől
decemberig): 4.500 EUR
1 szemeszter (szeptembertől
februárig): 5.600 EUR
1 szemeszter (januártól júniusig):
5.600 EUR
A program ára egy tanévre
(szeptembertől júniusig): 7.900 EUR
Oloron
A program ára egy tanévre
(szeptembertől júniusig): 8.500 EUR
Jelentkezési feltételek:
- 15-18 éves életkor;
- legalább 2 év előzetes franciatanulás
minimum jó eredménnyel;
- legalább közepes tanulmányi átlag
az elmúlt 3 tanévben;
- érettség, rugalmasság,
- alkalmazkodóképesség.
Jelentkezési határidő:
2008 április 1: a 2008 szeptemberében induló tanévre, vagy szemeszterre
2008 október 31: a 2009 januárjában
induló szemeszterre

Francia
nyelv

KÖZÉPISKOLA
FRANCIAORSZÁGBAN

8-tól vagy 9-től este 5-ig vagy 6-ig tart. Bizonyos
iskolákban szombat délelőtt is van tanítás.

MAGÁNISKOLÁK

Helyszínek: Rodez, Cholet, Oloron

15-18 éveseknek

Az árak tartalmazzák:
- az iskolai oktatást egy bentlakásos
magániskolában,
- a szállást az iskola kollégiumában
hétköznapokon,
- a szállást egy francia családnál hétvégén,
ünnepnapokon és trimeszteren belüli szünidőben
- teljes ellátást,
- tankönyveket,
- repülőtéri transzfert
- a helyi képviselő gondoskodását,
- 24 órában elérhető sürgősségi telefonszámot,
- a repülőtéri transzfert érkezéskor,
- a BIG BEN ügyintézését
- baleset-, betegségbiztosítást (ez nem az
ingyenes EU-s állami ellátásra jogosító
biztosítás, ez ennél jóval többet szolgáltatást
foglal magában)

Partnerünk bentlakásos magániskolákat is ajánl az
állami iskolák mellett. Ennél a programnál meg
lehet választani a helyszínt. A három választható
város: Rodez, Cholet és Oloron.
A programot egy trimeszterre (3-4 hónap), egy
szemeszterre (kb. 5 hónap) vagy
egy tanévre (kb. 10 hónap) lehet igénybe venni.
A francia középiskolákban az oktatási év 3
trimeszterre osztott: az őszi szeptembertől
karácsonyig, a téli januártól húsvétig, a tavaszi
húsvéttól június végéig tart.
A francia oktatási rendszer:
A francia középiskolai oktatás két iskolatípusban
folyik. A diákok az általános iskola után négy
évig Collége-ba majd ezután három évig Lycéebe járnak.
Az adott francia középiskola igazgatója dönti el,
hogy külföldi diákokat életkoruk, osztályzataik,
nyelvi előképzettségük alapján mely osztályba
helyezik. A tantárgyak a következők:
matematika,francia, első idegen nyelv (általában
angol), második idegen nyelv (spanyol vagy
német) történelem, művészet, fizika, biológia,
földrajz, sport.
Az átlagos iskolanap meglehetősen hosszú: reggel

Az árak nem tartalmazzák: az utazás, helyi
közlekedés, transzfer, tankönyvek, iskolai
programok, kirándulások, vízum költségeit és
ügyintézését, valamint a zsebpénzt.
A teljes kinntartózkodás ideje alatt bármilyen
kéréssel, problémával a diák
a partnerünk helyi képviselőjéhez fordulhat, de
irodánk is minden segítséget megad.
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