A Fazekas francia tagozatának nyelvvizsga bajnokai

A Budapesti Francia Intézetben 2016. szeptember 17-én szombaton tartották azt a
díjátadó ünnepséget, ahová hivatalosak voltak a DELF B2 junior nemzetközi nyelvvizsga
legeredményesebb magyar résztvevői és iskoláik képviselői. Ezt a vizsgát a világ minden
országában elismerik, hazánkban évente 150-en vesznek részt a megmérettetésen. A francia
nagykövetség kulturális osztálya ebben az évben először jutalmazta a sikeres diákokat szép
ajándékokkal és intézményeiket egy vándordíjjal. Iskolánkból 8 diák vizsgázott nagyszerű
eredménnyel.
Az ünnepségen négy kategóriában és összesítettben jutalmazták a fiatalokat. Tőlünk
Kovács Ákos, Rives-Abreu Evelin, K. Nagy Rebeka és Szabó Bence voltak a legjobbak. Az
írott szöveg értésben és a szóbeli értésben Kovács Ákos lett az első, az írott szövegalkotásban
Rives-Abreu Evelin és Kovács Ákos egyenlő pontszámmal szerezte meg a második helyet.

De a legnagyobb büszkeséget az összesített eredmények jelentették, ahol K. Nagy
Rebeka tizedik lett és két diákunk is dobogós helyen végzett, Rives-Abreu Evelin a harmadik
lett 81%-os eredménnyel és Kovács Ákos lett az első 91%-os eredménnyel. Ők ketten a
kéttannyelvűsök közül a legjobbak. És, mivel a Debreceni Fazekas diákjai voltak a
legsikeresebbek a múlt tanévben, iskolánk kapta a vándordíjat, egy gyönyörű lézergravírozott
kristálykupát.

A győztes Kovács Ákos tavaly végzett a 13.b
osztályban, jelenleg Dániában végzi egyetemi
tanulmányait, így egy video üzenetben köszönte meg
a díjat és tanárai, lektorai áldozatos munkáját. A díjait
az édesapja vette át.

Az ünnepségen jelen volt Lengyelné Ötvös Judit a Debreceni Alliance Française
nemzetközi akkreditált nyelvvizsgaközpont vezetője, aki a vizsgafelkészítés és vizsgáztatás
szervezési feladatait végezte. A diákok a Francia Intézet által támogatott kedvezményes
nyelvvizsgakurzuson vettek részt, ahol az Alliance Française oktatóinak segítségével készültek,
majd itt vizsgáztak áprilisban.

Az újabb elismerés a Debreceni Fazekas Gimnázium francia tagozata oktatóinak
munkáját, elhivatottságát, diákjainak szorgalmát, motiváltságát dicséri és a szakmai
partnerekkel folytatott több évtizedes nagyszerű kapcsolat eredménye. Köszönet mindenkinek!

Les champions du DELF de la section bilingue du Lycée Fazekas
La cérémonie de remise des trophées DELF B2 junior a eu lieu le samedi 17 septembre
à l’Institut Français de Budapest avec la participation des candidats et des représentants des
établissements obtenant les meilleurs résultats de 2016. L’examen DELF B2 junior évalue la
maîtrise du français sans limitation de durée et il est reconnu dans tous les pays du monde. En
Hongrie environ 150 personnes passent ses épreuves écrites et orales chaque année. Le Service
culturel de l’Ambassade a honoré les meilleurs éleves par de jolis lots et leurs établissements
par un trophée. Notre école a été représentée par 8 élèves bilingues, ils ont passé leur examen
avec des résultats excellents.
Les jeunes ont été primés en quatre catégories et aussi dans un classement général. Parmi
nos élèves, Kovács Ákos, Rives-Abreu Evelin, K. Nagy Rebeka et Szabó Bence étaient présents
dans le palmarès. Dans les catégories ’Compréhension écrite’ et ’Compréhension orale’ Kovács
Ákos a eu le premier prix, dans la catégorie ’Expression écrite’ Kovács Ákos et Rives-Abreu
Evelin ont obtenu le deuxième prix ex-aequo.
Les résultats du classement général nous ont encore comblés de fierté, car K. Nagy
Rebeka est arrivée à la dixième place et deux de nos élèves sont arrivés en tête, Rives-Abreu
Evelin est à la troisième place avec 81% de réussite et Kovács Ákos est le premier avec 91%.
Ils sont les deux meilleurs candidats parmi les bilingues. Comme les élèves de Fazekas ont
obtenu les meilleurs résultats à la session d’avril, le trophée DELF B2 Écoles Bilingues, une
jolie colonne de cristal gravée, lui a été décerné.
Le gagnant Kovács Ákos a passé son baccalauréat en juin dans la classe bilingue de
13.b, actuellement, il fait ses études universitaires au Danemark. Il a remercié le travail
préparatoire de ses professeurs et lecteurs dans un message video. En son absence, ses prix ont
été transmis à son père.
A la cérémonie a été également présente Mme Lengyelné Ötvös Judit, la directrice de
l’Alliance Française de Debrecen qui a effectué l’organisation de la préparation et de
l’examination. Nos élèves ont participé aux cours préparatoires soutenus par l’Institut Français,
ils ont travaillé avec les enseignants de l’Alliance et ils y ont passé leur examen en avril.
Cette nouvelle reconnaissance fait honneur au travail et engagement des collègues de
la section française, à l’assiduité et motivation des élèves et elle est le résultat de la coopération
excellente avec nos partenaires professionnels. Tous nos remerciements!

