
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 
 
Iskolánk 2003-ban indította első öt évfolyamos angol két tanítási nyelvű osztályát, a budapesti 
katolikus iskolák között elsőként. A mai világban egyre fontosabb szerepet kap a nyelvismeret, 
megnyíltak a diákok előtt a külföldi egyetemek, de több magyarországi diploma megszerzéséhez is 
két középfokú nyelvvizsgára van szükség. 
 
A program főbb jellemzői: 
 
Az első tanév (nyelvi előkészítő évfolyam): az ötéves képzés első évének középpontjában az angol 
nyelv elsajátítása áll. Diákjaink heti 17 órában, négy angol tanár (közülük egy angol anyanyelvi 
kolléga) vezetése mellett tanulják a nyelvet. A tanév során három alkalommal adnak számot 
haladásukról házi vizsga keretében, melyből az utolsó vizsga már B1+ (CEF1) szintű (a középszintű 
érettségi szintjénél valamivel magasabb) – ennek letétele a két tannyelvű osztályban való 
továbbhaladás feltétele. Az angol mellett csökkentett óraszámban tanulnak magyart, informatikát, 
matematikát, biológiát, hittant és történelmet.  Az angolul tanulandó tárgyak esetében (matematika, 
biológia, történelem) megtanulják az alapvető szaknyelvet is. 
 
A képzési program sikeres teljesítése után kezdik meg a diákok a gimnáziumi tanulmányaikat, 
melynek során a matematikát vagy biológiát, a történelmet és a célnyelvi civilizációt angol nyelven 
tanulják, angol óráik száma pedig emelt szinten marad, ami heti öt órát jelent. A célnyelvi civilizációt 
angol anyanyelvi beszélő tanítja. 
 
A második tanév (9. osztály): a diákok a tanév végén B2-es (CEF) szintvizsgát tesznek, melynek 
letétele az angol nyelvű képzésben való továbbhaladás feltétele. Írásban vizsgáznak az angolul tanult 
tantárgyakból is. 
 
A harmadik tanév (10. osztály): írásbeli és szóbeli vizsga az angolul tanult tantárgyakból. 
 
A negyedik tanév (11. osztály): ezen az évfolyamon ismét vizsgákon adnak számot tudásukról a 
diákok. A tanév végén pedig előrehozott érettségi vizsgát tesznek középszinten. 
 
Az ötödik tanév (12. osztály): a diákok elsősorban az érettségire készülnek. A két tannyelvű érettségi 
a törvényi előírásoknak megfelelően a következőképpen alakul: kötelező két tantárgyból angolul 
érettségizni, valamint angol tantárgyból emelt szinten vizsgázni. Amennyiben a diák az emelt szintű 
angol érettségin 60% felett teljesít, és két tantárgyból eredményesen vizsgázik angolul, úgy az 
érettségi bizonyítványa egyben komplex felsőfokú angol nyelvvizsgának is minősül. 
 
Kiknek ajánljuk elsősorban ezt a képzést? 
 
• Akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek. 
• Akik szeretnek tanulni, van igazi, belülről jövő, saját motivációjuk, és szívesen foglalkoznak 

alaposabban is az angol nyelvvel. 
• Akik képesek küzdeni, és nagy kitartással rendelkeznek. 
• Akik elsősorban humán beállítottságúak, és vállalják, hogy az öt év alatt végig hangsúlyos marad a 

nyelvtanulás az életükben, ha személyes érdeklődésük más irányba viszi is őket. 
 

                                                           
1 CEF: Common European Framework of Reference for Languages – KER: Közös Európai Nyelvi Referenciakeret 


