
 

 

Bemutatkozás 

Bonjour! 

Üdvözlöm a honlapomon, örülök, hogy franciául szeretne 
tanulni. 

Francia vagyok, Párizsban születtem. 

A diplomámat francia nyelvtanári szakon a La Sorbonne 

egyetemen szereztem Párizsban, ahol diplomám megszerzését 

követően egy évet francia tanárként oktattam. 

Két évtizede Budapesten élek, s ez idő alatt elsajátítottam a 

magyar nyelvet, ami magyar diákjaim visszajelzése alapján 

nagyban megkönnyíti a nyelvoktatás folyamatát. 

Már húsz éve, hogy anyanyelvi franciatanár vagyok, eddigi 

pályám a francia tanítás sokarcúságát tükrözi: 

• Bármilyen fajta –és szintű francia nyelvvizsgára, érettségire való felkészítés, korrepetálás 

• Lektorálás, szakmai / üzleti francia nyelv oktatása, egyéni és csoportos nyelvtanfolyam diákok 

és felnőttek részére, oktatás vállalatvezetők, köztisztviselők, közalkalmazottak illetve banki 

szférában tevékenykedők részére. 
• Nyelvoktatás a Magyar Országgyűlés Hivatalának Európai Integrációs Ügyek Bizottságában 

• Tanítás nemzetközi üzleti főiskolákon (International Business School, ESSCA) 

• Francia nyelvtanfolyam ügyvédi irodák és tanácsadói irodák részére 

Sokrétű tapasztalataim biztosítják számomra a legteljesebb rálátást a magyarországi francia tanítás 

igényeire. 

Tanítani egy idegen nyelvet, nemcsak nyelvtani szabályokból vagy a szókincsből áll, hanem egy új 

kultúrával, egy másik látásmóddal való megismerkedést is jelent. 
Bízom benne, hogy a francia nyelv iránti érdeklődése elég erősnek bizonyul ahhoz, hogy a világ eddig 

még Ön számára ismeretlen területeit is felfedezhesse. 

Stéphane Acquaviva 

Franciatanár 

 

 



 

Szolgáltatások 
 

Kiscsoportos francia tanfolyam / oktatás cégek részére 

Kedvezőbb a tanóra díja, mint az egyéni oktatásnál. Az órák tananyaga a cégek igényeihez van 

igazítva. Ajánlom mindazoknak, akik azonos nyelvi szinttel rendelkeznek, kedvelik a társaságot és az 
motiválóként hat rájuk. 

A kiscsoportos órák kiváló alkalmat nyújtanak párbeszédekre és kerekasztal beszélgetésekre, ahol a 

diákok véleményt cserélhetnek, kérdéseket fogalmazhatnak meg a célnyelven, érvelhetnek, 

vitázhatnak egymással, megvédhetik álláspontjukat. 

Minden óra stresszmentesen, oldott hangulatban telik, a nyelvoktatás jobban működik, ha humorral 

van megfűszerezve és egy francia anyanyelvű tanár is jobban tudja az ismeretek átadni ezzel a 

módszerrel. 

Az új ismeretek begyakorlása érdekében a diákok rendszeresen házi feladatot kapnak, melyeket a 

következő francia nyelvóra alkalmával közösen átbeszélünk. 

Francia nyelvű magánóra magánszemélyeknek vagy cégek részére 

Véleményem szerint az összes oktatási forma közül a magánóra a leghatékonyabb. mivel személyre 
szabott haladási programmal dolgozunk. 

Az anyanyelvi francia tanár csak egy diákkal foglalkozik, az összes figyelme rá összpontosul, és a 

nyelvtanfolyam során sokkal hatékonyabb teljesítmény valószínűsíthető. 

Az egy fős nyelvoktatás lehetőséget nyújt átfogó nyelvtani, szókincs, civilizációs ismeretek átadására, 

a francia kultúra különféle aspektusainak megismertetésére. 

A tanfolyam célja mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikációs-készség illetve nyelvhelyesség 

fejlesztése, magabiztos beszédkészség elsajátítása. 

Az órák tananyaga a diákok /cégek igényeihez van igazítva. 

Francia üzleti nyelvtanfolyam 

Mint anyanyelvi francia tanár, bank intézményeknél és tanácsadó cégeknél szerzett 
tapasztalataimnak köszönhetően az üzleti élet különféle területén vállalok francia nyelvoktatást. Az 

üzleti francia tanfolyam során a fő hangsúlyt a kommunikációra, a francia üzleti szaknyelvre és üzleti 

életben használatos kifejezésekre és szófordulatokra helyezem. 

Igény vagy külföldi munkavállalókat is alkalmazó cégek esetén az oktatás során a célnyelvre az angol 

nyelvet használom közvetítő nyelvként a magyar helyett. 

Szakmai francia nyelv oktatása 

Jogi, építészeti, pénzügyi, műszaki, szakácsművészeti stb. kifejezetten ezen szakterületek által 
alkalmazott szavak szövegkörnyezetben való alkalmazása. 



 

A szakmai francia szaknyelvi tanfolyam célkitűzése a szaknyelv szókincsének elsajátítása. Mint 

anyanyelvi francia tanár a maximális szakmai szókincs átadásra törekszem. Ezen tanfolyam 

véleményem szerint nem kezdő, hanem minimum középhaladó vagy haladó szinten beszélő 

diákoknak vagy szakembereknek ajánlott, akik az adott szakmai területen már meglévő szókincsüket 

kívánják tovább bővíteni, elmélyíteni. A szakmai francia nyelvtanfolyam elvégzése felkészíti a 
diákokat különféle szakmai gyakorlati vizsgákra. 

Kötetlen beszélgetés anyanyelvi francia tanárral 

Ezt a kifejezetten beszédcentrikus oktatási formát olyan diákoknak javaslom, akik már középszinten 
tudnak francia nyelven kommunikálni. Ez a francia nyelvtanfolyam főként aktuális világpolitikai, 

gazdasági, kulturális események témaköreit öleli fel médiaeszközök (újságcikkek, TV híradó, internet) 

használatával. Ez a tanfolyam kötetlen és beszédcentrikus. 

Állásinterjúra történő felkészülés anyanyelvi francia tanárral 

Magas színvonalú állásinterjúkon való sikeres megfelelés érdekében a lehető legsokfélébb, gyakran 

nem várt kérdésekre is meg kell tudnia felelni a pályázónak. 

Az állásinterjúra felkészítő tanfolyam során átnézzük a francia nyelven írandó önéletrajz külalakját és 

tartalmi helyességét, begyakoroljuk a gyakran és héba-hóba előforduló kérdésekre adható lehetséges 

válaszokat, szituációs gyakorlatokat végzünk. 

Kinek ajánlom a francia nyelvű nyelvtanfolyamot? 

• Frankofón országokban munkát keresőknek 

• lyan magyar vállalatokhoz pályázóknak, akik francia nyelvű munkakörben szeretnének 

elhelyezkedni 

• Friss diplomásoknak vagy nemzetközi kapcsoltok / tanulmányok szakos végzős egyetemi 

hallgatóknak, akik frankofón területen szeretnének munkát vállalni 

 

Magánóra 

Francia magánóra a diák otthonában  
(amennyiben az utazási idő nem több mint 30 perc) 

• francia nyelvtanfolyam kényelmesen az Ön otthonában időveszteség és ingázás nélkül  

• rugalmas időbeosztás, személyre szabott órák 

• gyors nyelvi fejlődés tapasztalt anyanyelvi franciatanárral  

Francia Magánóra nálam (II kerület) 

• francia nyelvoktatás otthonos környezetben a magántanárnál 

• bizalmas a légkör, kíváló a tanár-tanuló kapcsolat, élményekkel és nevetéssel teli nyelvórák 

• rugalmas időbeosztás, kötetlen óramenet, saját egyéni preferenciáidnak megfelelően  

Francia nyelvtanfolyam skype-on 



 

• a nyelvoktatás idő-és költséghatékony jól bevált módja, mivel csak a tanulás időtartamára 

van csak lefoglalva a diák 

• a távolság nem akadály, a világ bármely pontjáról tanulhatsz   

• a tananyagot elektonikus formában kapja meg a diák 

Vállalati kiscsoportos nyelvoktatás / Céges egyéni nyelvoktatás 

• hatékony francia nyelvtamfolyamok egyéni vezetők vagy céges kiscsoportok részére 

(jellemzően 2-6 fő)jezetten vállalati igényekhez igazítva alakítottuk ki 

• francia nyelvű tárgyalási –és prezentációs készségek fejlesztése 

• kiscsoportok esetén páros illetve csoportos szituációs feladatok  

• gyakorlatias, a mindennapi munkavégzés során jól alkalmazható nyelvtudás  

 

 


