
Intézményünkben 1982 óta zajlik angol tehetségfejlesztés. Volt tanulóink számtalan 

nyelvvizsgával rendelkeznek, sokan használják az itt megalapozott tudásukat munkájukban és 

utazásaik során. Az angol nyelv ismerete kitárja előttünk a világot, és a munkavállalás terén is 

előnyt biztosít.  

Miért jó a korai nyelvtanulás? A gyermekben meglévő ösztönös érdeklődés hatására kialakul 

az idegen nyelv és a más kultúrák iránti nyitottság és pozitív hozzáállás. Ez az ösztönös 

érdeklődés a tanulási tevékenység szempontjából nagyon előnyös. A gyermekek bátrabban 

mernek megszólalni idegen nyelven, nem alakult ki bennük még a hibázás miatti szorongás.  

Iskolánkban a korai nyelvtanulás nem nehezíti a magyar írás és olvasás elsajátítását, mert az 

első évfolyamon nem tanulnak a gyerekek angolul írni és olvasni. Ebben az időszakban a 

szóbeliségre építve, mozgásos, éneklős és mondókázós tevékenységekkel folyik a munka. A 

gyerekek elsősorban megfigyeléssel és utánzással tanulnak. Csak harmadik osztálytól, a nyelvi 

problémafelismerő képesség kialakulása után kezdődik a nyelvtani szabályok tanulása, ezzel 

együtt az írás, olvasás.  

Az angol órák játékossága szórakozva tanítja a gyerekeket. Csoportbontásban tanítunk, hogy 

mindenki lehetőséget kapjon a megnyilatkozásra, szereplésre. Igyekszünk örömtelivé és 

élvezetessé, de ugyanakkor hatékonnyá tenni az oktatást. Felső tagozaton már fokozatosan 

elkezdjük az alapfokú, B1 szintű nyelvvizsgára való felkészítést, nyolcadik osztályban pedig a 

házi próba-nyelvvizsgán méretik meg tudásukat a tanulók. A kitartó és komoly munka 

eredményeként végzőseink továbbtanulási lehetőséghez jutnak a helyi gimnáziumok nyelvi 

tagozatán, vagy kéttannyelvű középiskolákban. 

Mit nyújtunk még? Egy laptopokkal és tantermi szoftverrel, interaktív táblával felszerelt nyelvi 

labor segíti a munkánkat. Rendszeresen lehetőséget adunk a diákoknak tudásuk bizonyítására. 

Helyi és városi versenyeket szervezünk, megyei, országos megmérettetésre készítjük fel őket. 

Felső tagozatosaink nyári tábor keretében, szórakozás közben is bővíthetik nyelvtudásukat. 

1999 óta rendszeresen indul csoportunk az Egyesült Királyságba, hogy a gyerekek 

személyesen, a valóságban is megismerhessék az ország nevezetességeit, a brit emberek életét. 

A nyelvtanulás komolyságát szabadidős programok színesítik. Hagyományosan visszatérő 

rendezvényünk a Halloween Party, ahol boszorkánynak és szellemnek öltözve kapcsolódhatnak 

ki a szórakozni vágyó fiatalok.  

Tervezzenek velünk 8 évre! Érdemes! 

Gál Eszter angol nyelvtanár, munkaközösség-vezető 


