
KORAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

Leendő elsőseink szülei számára

További kérdéseiket szívesen 

megválaszoljuk az alábbi email címen: 

csabazs01@gmail.com



KORAI KÉT TANÍTÁSI PROGRAM:

MIBEN MÁS?
• Kisgyermekkorban kezdhető, 

mert az anyanyelvi fejlődés 

fázisait járja végig

( játékok, dalok, szerepjátékok, 

szituációk)

• A beszéd és beszédértés 

tanítása megelőzi az olvasás-

írás, illetve a nyelvtan tanítását

• Kialakul egy spontán 

beszédbátorság

• Heti 5 angol óra 

csoportbontásban



KORAI KÉT TANÍTÁSI PROGRAM:

MIBEN MÁS?
• Anyanyelvi tanár vesz részt a képzésben (első osztálytól)

• Bizonyos tantárgyakat angol nyelven tanítunk 

(átlag nyelvtanulónál nagyobb szókincs alakul ki)

• Idegen nyelvi kommunikációs képesség és spontán beszéd 

kialakulása

• Folyamatos külső mérések, vizsgák

(Cambridge nyelvvizsgák, ECL nyelvvizsgák)



1. évfolyam Ének-

zene

Technika 

életvitel és 

gyakorlat

Rajz  

Vizuális 

kultúra

Művészet-

történet

2. évfolyam

3. évfolyam Környezetismeret

(3-4. osztály)

Természettudomány

(5-6. osztály)

4. évfolyam

5. évfolyam Ország-

ismeret

6. évfolyam

7. évfolyam Biológia Matematika  

(Részben:

heti +1 óra 

angolul)
8. évfolyam

TANTÁRGYI STRUKTÚRÁNK:

Angol nyelven tanított tantárgyak



SZEMÉLYI  FELTÉTELEK

• Alsó tagozaton tanítói és angol szakos végzettséggel 
rendelkező pedagógusok tanítják az angolt és a célnyelvű 
tantárgyakat

• Felső tagozaton a szaktárgyak angol nyelven történő 
tanításához megfelelő végzettségű kollégák (angol és 
szaktárgyi végzettség)



TÁRGYI  FELTÉTELEK

• A nyelvoktatáshoz szükséges technikai berendezésekkel felszerelt 

tantermek (interaktív tábla, laptop, Cd-s magnó, szemléltető eszközök)

• Kiegészítő anyagok, tankönyvek, taneszközök (sajnos nem tartoznak az 

ingyenes tankönyvcsomagba, szülői hozzájárulás szükséges)



NYELVVIZSGA

• A Cambridge nyelvvizsgarendszer próbanyelvvizsgáinak 

megszervezése, lebonyolítása meghatározott 

évfolyamokon a British Council támogatásával, valamint 

a ECL nemzetközi nyelvvizsgákra készülés alap, közép, 

felsőfok (A1, A2, B1, B2, C1 európai szint)

(4./6./7./8.évfolyam) Éles nyelvvizsgák 4. és 8. 

évfolyamon tehetők

• Többlépcsős vizsgarendszer, melynek végigjárásával  

középfokú nemzetközi nyelvvizsgához juthatnak a 

gyerekek



NYELVVIZSGA

A 4. évfolyamon szervezett Cambridge gyereknyelvvizsga 

(Movers) eredményei 2021-ben:

• Olvasás- és íráskészség: 85%

• Hallott szöveg értése: 92%

• Kommunikációs képesség: 100%



NYELVVIZSGA

A 6. évfolyamon szervezett Cambridge próbanyelvvizsga 

(KET) eredményei 2021-ben:

• Olvasás- és íráskészség: 85%

• Beszédértés: 89%

• Kommunikációs képesség: 92%



NYELVVIZSGA

A 8. évfolyamon szervezett Cambridge próbanyelvvizsga 

(FCE, B2) eredményei 2021-ben:

• Olvasás és íráskészség:80 %

• Beszédértés: 91%

• Kommunikációs képesség: 85%



NYELVVIZSGA

• A 8. évfolyamon, 2021-ben az ECL 

nyelvvizsgaközpont szakértő vizsgáztatói által 

lebonyolított márciusi próbavizsgán (B2-es 

szint, középfok) tanulóink sikeresen 

szerepeltek.

• Közülük 12 tanuló sikeres, államilag és 

nemzetközileg is elismert éles nyelvvizsgát 

tett. 

– Közülük 6 tanuló C1 szintű, nemzetközi felső fokú 

nyelvvizsga bizonyítványt szerzett, 

– 6 tanuló B2, sikeres középfokú  nyelvvizsgát tett. 



Országos célnyelvi mérés
• A köznevelési törvény alapján a két tanítási nyelvű képzésben a 2020/2021 

tanévben hatodik alkalommal került sor az idegen nyelv országos 

mérésére. 

• A hatodik évfolyamon a tanulók A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon 

pedig B1 szintű angol nyelvi tudása az elérendő cél. 

• Iskolánk minden tanulója megfelelt a követelményeknek.

• A 2019/2020-as évben a mérés elmaradt.
Korcsoport Osztálylétszám Mérésben részt vett 

tanulók száma

Megfelelt Mérésben részt vett 

tanulók 

teljesítményének átlaga

6. évfolyam 27 tanuló 27 tanuló 27 tanuló

100%

86,4%

8. évfolyam 27 tanuló 26 tanuló

(1 fő betegség miatt 

hiányzott)

26 tanuló

100%

(Osztálylétszám 

alapján 96%)

90,13%



JÁTÉKOS KÉPESSÉGVIZSGÁLAT

Cél: A két tanítási nyelvű osztály kialakítása 

A korai idegen nyelven folyó oktatás 

többletfeladatainak nagyobb nehézség nélküli 

elvégzéséhez szükséges

képességek,

szociális érettség

meglétének megfigyelése.



JÁTÉKOS KÉPESSÉGVIZSGÁLAT

Pszichés érettség

• Figyelem (akaratlagos, kitartó,…)

• Emlékezet (vizuális, auditív, késleltetett…)

• Gondolkodás (logikai képesség, 

kreativitás, ok-okozati összefüggések…)



JÁTÉKOS KÉPESSÉGVIZSGÁLAT

Beszéd és nyelvi fejlettség

• Hangzó beszéd (kiejtés)

• A beszéd észlelése (hanghallás)

• Beszédértés (szókincs, utasításértés)



JÁTÉKOS KÉPESSÉGVIZSGÁLAT

Testséma, téri tájékozódás

• Főbb testrészek ismerete, bal, jobb oldal

• Fogalmak ismerete: jobb-bal, fent-lent, 

előtte-mögötte…



Egymásra figyelés

Viselkedés társas helyzetben

Alkalmazkodó képesség

Türelem, kitartás

Szabálykövetés

Motiváció

Szociális érettség



FONTOSABB IDŐPONTOK

• 2021. március : Bemutató videomontázs angol és 
angol nyelvű órákból (honlapunkon megtekinthető)

• Közreműködnek: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a osztályos tanulók és 
tanítóik: Bodócs Péterné (4.a), Farsangné Puskás Andrea 
(3.a), Mustóné Krajcsi Mónika (1.a) és Sebők Anett (2.a)

2021. április: Beiratkozás

Jelentkezési lapok igénylése a két tanítási nyelvű 
képzésre

• 2021. május vagy június: Játékos képességvizsgálat

• 2021. június: Szülői értekezlet



Köszönjük a figyelmet!

THANK YOU FOR YOUR 

ATTENTION!


