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 KÖZÉPISKOLA       
 FRANCIAORSZÁGBAN
 
 ÁLLAMI ISKOLÁK

 15-18 éveseknek

A francia középiskolai tanév programra jelentkezni 2, 3, 4, 6 

vagy 10 hónapra (1 tanév) lehet.

A francia középiskolákban az oktatási év 3 trimeszterre 

osztott: az őszi szeptembertől karácsonyig, a téli januártól 

húsvétig, a tavaszi húsvéttól június végéig tart.

Helyszínek:

Franciaország különböző részein. Lehet régióra vonatkozó 

kéréssel élni, de garantálni nem tudjuk az ott történő 

elhelyezést.

Mód van felár ellenében Párizsban is tanulni vagy választható 

a magániskolai program, ahol egy konkrét iskolára történik a 

jelentkezés.

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  Lycée-be járnak.

Az adott francia középiskola igazgatója dönti el, hogy a 

külföldi diákokat életkoruk, osztályzataik, nyelvi előképzett-

ségük 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 8-tól vagy 

9-től este 5-ig vagy 6-ig tart. Bizonyos iskolákban szombat 

délelőtt is van tanítás.

Szállás: gondosan kiválasztott francia családoknál

Ellátás: teljes ellátás

Árak: szeptemberi vagy januári kezdés

2 hónap: 2.690 EUR;  3 hónap: 2.880 EUR

4 hónap: 3.160 EUR;  6 hónap: 3.690 EUR

A program szeptemberben vagy januárban nyelvtanfolyammal 

is kezdhető, melynek helyszíne Párizs. 

A párizsi nyelvtanfolyam áráról, kérjük, érdeklődj!

Az árak tartalmazzák:

- az iskolai oktatást,

- a szállást családoknál teljes ellátással

- a szervező intézmény helyi képviselőjének díjait,

- évközi jelentéseket,

- felelősségbiztosítást,

- érkezés transzfert

- a BIG BEN ügyintézését.

Az árak nem tartalmazzák: az utazás, tankönyvek, helyi 

közlekedés díjait, baleset- és betegségbiztosítást (kötelező, 

hogy legyen), elutazási transzfert és a zsebpénzt.

A teljes kinntartózkodás ideje alatt bármilyen kéréssel, 

problémával a diák a partnerünk helyi képviselőjéhez 

fordulhat, de irodánk is minden segítséget megad.

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;

10 hónap: (1 tanév) csak szeptemberi kezdés: EUR 4.990,- 
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