TÍZ OK, AMIÉRT ÉRDEMES FRANCIÁUL TANULNI
1. A MAI VILÁG TÖBBNYELVÛ
Aki franciául tanul, új szemléletmóddal gazdagodik, személyes és szakmai téren is új lehetôségek nyílnak meg
számára.

A franciául beszélôk száma 275 millió. Az angolon kívül a
francia az egyetlen olyan nyelv, amelyet 5 kontinensen beszélnek. A francia a világ második leginkább tanult nyelve,
összesen 125 millióan tanulnak franciául.

Fotó: Atout France/Maurice Subervie

2. A FRANCIÁT AZ EGÉSZ VILÁGON BESZÉLIK

3. ELÔNY A MUNKAERÔPIACON
Aki beszél franciául és angolul, nagyobb eséllyel indul az
országos vagy akár a nemzetközi munkaerôpiacon, ugyanis
az üzleti életben a francia a 3. leginkább használatos nyelv.
Franciaország a 3. legnagyobb befektetô Magyarországon,
több francia vállalat is képviselteti magát az országban
(Auchan, Décathlon, EDF…). Ezek a vállalatok rendszeresen keresnek franciául beszélô munkaerôt.

4. EGY PÁRATLAN KULTURÁLIS VILÁG FELFEDEZÉSE
Franciaország a gasztronómia, a divat, a színház, a vizuális
mûvészetek, a tánc és az építészet nemzetközi nyelve. A franciául beszélôk eredeti nyelven férhetnek hozzá a francia és
frankofón irodalomhoz, filmekhez és zenékhez.

A franciatudás lehetôvé teszi a továbbtanulást a világ legjobb
francia és frankofón felsôoktatási intézményeiben. A franciául beszélô diákok francia állami ösztöndíjjal tanulhatnak
tovább mesterszakon bármely szakterületen Franciaországban.

6. A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK EGYIK NYELVE
A francia hivatalos és munkanyelve az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, az UNESCO-nak, a NATO-nak, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnak, a Nemzetközi Vöröskeresztnek és
több nemzetközi bírósági intézménynek. Franciául beszélnek az európai uniós intézmények három székhelyén is:
Strasbourgban, Brüsszelben és Luxembourgban.

Fotó: Atout France/Jean François Tripelon-Jarry

Fotó: Atout France/Fabrice Milochau

5. EGY NYELV A FRANCIA ÉS FRANKOFÓN
EGYETEMI TANULMÁNYOKHOZ

Ha beszélünk franciául, megváltozhat a világról alkotott képünk és nagy nemzetközi, francia nyelvû médiumokból tájékozódhatunk (TV5, France 24, Radio France Internationale).
Radásul a francia az internet 4. leginkább használt nyelve.

8. FRANCIA: ÚT MÁS IDEGEN NYELVEK FELÉ
A franciatanulás segít más nyelvek, többek között a latin
nyelvek (spanyol, olasz, portugál és román) és az angol elsajátításában. A jelenlegi angol szókincs több mint 50 százaléka a franciából származik.

9. A SZERELEM ÉS A SZELLEM NYELVE
Franciatanulás közben egy gyönyörû, gazdag, dallamos
nyelvet sajátítunk el, melyet gyakran neveznek a szerelem
nyelvének. A francia analitikus nyelv is, mely szerkezetet ad
a gondolatnak és fejleszti a kritikai szemléletet.

Fotó: Atout France/Alizée Palomba

7. EGY NYELV, AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL
KITÁGUL A VILÁG

10. AZ UTAZÁS NYELVE
Franciaországba évente 85 millió turista érkezik, s ezzel a
világ legnagyobb turisztikai célpontja. Ha valaki ért franciául, sokkal jobb hangulatban járhatja be Párizst vagy más
francia régiókat, megérti a francia kultúrát, gondolatvilágot
s életmûvészetet. De a francia nyelv ismerete hasznunkra
lehet Afrikában, Svájcban, Kanadában, Monacóban vagy a
Seychelles-szigeteken is.

A DELF/DALF NEMZETKÖZI NYELVVIZSGA:

Fotó: Atout France/Robert Palomba

• a francia nyelvtudás életre szóló hivatalos elismerése
• az egész világon elfogadott nyelvvizsga
• továbbtanulási lehetôség számos franciaországi egyetemen
(B1, C1, C2 szintû nyelvvizsgák)
• a francia nyelven oktató felsôoktatási intézményekben
világszerte elismerik Begiumtól Kanadáig
• útlevél karrierépítéshez, ha munkánk során frankofón
országba vagy kétnyelvû környezetbe kerülünk

HOL LEHET MAGYARORSZÁGON FRANCIÁUL TANULNI?
• több mint 300 gimnáziumban, melyek közül 10 kéttan
nyelvû tagozattal rendelkezik
• 45 általános iskolában
• a magyar egyetemeken
• az ország öt Alliance française-ének egyikében Debrecenben,
Szegeden, Gyôrben, Miskolcon, vagy Pécsett
• a Budapesti Francia Intézetben
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BÔVEBB INFORMÁCIÓ
Budapesti Francia Intézet, 1011 Budapest, Fô utca 17.
Tel.: 06 1 489 42 71 | info@inst-france.hu
Budapesti Francia Intézet Nyelviskolája
Tel.: 06 1 489 42 28 | cours@inst-france.hu
Hamarosan találkozunk!
franciaintezet.hu
af.org.hu
hongrie.campusfrance.org

