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A megújuló közoktatás jegyében

Színvonalas munka struktúraváltás elõtt és után
Helyzetelemzés az angol-magyar két tanítási nyelvû képzésrõl

(A Bolyaiban leérettségizett az utolsó négyosztályos két tannyelvû osztály)

A nyelvtanulásnak az a cél-
ja, hogy minél jobban elsajá-
títsunk egy idegen nyelvet.
Magyarországon az 1980-as
évek második felében éppen
azért jöttek létre a két tannyel-
vû iskolák, hogy egy kiválasz-
tott idegen nyelvet � az anya-
nyelvi fejlõdéssel párhuzamo-
san � magasabb szinten meg
lehessen tanulni. Kettõs tehát
a cél, innen származik a kép-
zés elnevezése.

A Bolyai János Gimnázi-
um és Szakközépiskolában

2003-ban indítottuk el az elsõ angol-magyar két tannyel-
vû csoportot a négyosztályos képzési forma keretein be-
lül. Abban hittünk, hogy egy ilyen képzésre Nógrád me-
gyében is szükség van, itt is van jövõje ennek a nyelvta-
nulási rendszernek.

Az évek során a képzés népszerûsége, így az oktatás-
ban részt vevõk száma is egyre nõtt: a 2003/2004-es tan-
évtõl kezdõdõen teljes osztályokat indíthattunk
(2002/03: 17 fõ; 2003/04: 26 fõ; 2004/05: 23 fõ; 2005/06:
31 fõ). A 2006/07-es tanév hozta a struktúraváltást: a
négyosztályost az ötosztályos rendszer váltotta fel. Az öt-
osztályos forma azoknak a diákoknak is elérhetõvé teszi
a képzést, akik korábban még egyáltalán nem tanultak
angolul, így bõvült intézményünk beiskolázási köre.

A négyosztályos rendszer a korábban, más intézmé-
nyekben, elsõsorban az általános iskolákban megszerzett
tudásra alapozott, és azt volt hivatott az említett módon to-
vábbfejleszteni. Fontos szerepet játszott tehát a nyelvi elõ-
képzettség, aminek az elmélyítésére a 7. és 8. osztályosok
számára szervezett nyelvi elõkészítõ szolgált. A tanulók a
város és a környék általános iskoláiból hetente két alka-
lommal, délutánonként 3 órában jártak ezekre a foglalko-
zásokra. Négy csoportban, négy szaktanár vezetésével
folytak az elõkészítõ nyelvi órák. Ezekre az alkalmakra
külön segédanyagot készített az angol nyelvi munkakö-
zösség, amely elsõsorban a négy alapvetõ készség fejlesz-

tésére, tematikus szókincsbõvítésre és a legfontosabb
nyelvtani ismeretek megszilárdítására irányult. Az elõké-
szítõk sikeresek voltak, hiszen a tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a ta-
nulók a 9. évfolyamon három tárgyat rögtön a célnyelven
kezdtek el tanulni. A másik fontos elem a képzés beindí-
tásakor az angol nyelvi tábor volt, amikor is egy hétig in-
tenzív nyelvi foglalkozásokat tartottunk tábori körülmé-
nyek között. Az elõkészítõ lezárásának szántuk; a megta-
nultak összegzésére, más szempontok szerinti átismétlé-
sére került sor. Itt is csoportokban zajlott a munka, és
rendkívül eredményes, de ugyanakkor fárasztó öt napot
töltöttünk az angol nyelv gyakorlásával. A tehetséggondo-
zás szándéka tehát nyilvánvaló: olyan nyelvi szintre jussa-
nak el a diákok, amely lehetõvé teszi számukra, hogy akár
magyarul, akár angolul képesek legyenek leendõ hivatá-
sukban helytállni az Európai Unióhoz csatlakozott Ma-
gyarországon és külföldön. A nyelv eszköz, nem cél.

Mindezek megvalósításához a két tanítási nyelvû is-
kolai oktatás a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek
és az érettségi vizsgatárgyak általános követelményei
által közvetített mûveltségképet tartja irányadónak. Sa-
ját céljaiból módosítja és kiegészíti a célnyelv mûveltsé-
gi területeit, és bõvebben ismerteti meg a célnyelv or-
szágainak kultúráját. Nincs ez másképp a négyosztá-
lyos formában sem. Az általános elõírásoknak megfele-
lõen három tantárgyat kell a tanulóknak angol nyelven
tanulni. Az adott iskola kínálatától függ, hogy melyik
ez a három tantárgy. A mi gimnáziumunk a következõ
tárgyakat tette elérhetõvé az elmúlt évek során: a törté-
nelem, matematika, fizika, biológia és egy rövid ideig a
földrajz közül választhattak a diákok. A történelem és a
matematika kezdetben mindenki számára kötelezõen
választandó volt. A feltételrendszerhez tartozik az
anyanyelvi tanár kérdése. A két tannyelvû képzésen
belül törvény írja elõ, hogy anyanyelvi lektor, illetve
lektorok segítsék a diákok és a tanárok munkáját. Intéz-
ményünknek sokféle tapasztalata van ebbõl a szem-
pontból; természetesen az a legjobb, ha rátermett,
szakmailag és emberileg is kifogástalan anyanyelvi ta-
nár foglalkozik a diákokkal, megvalósítva a megígért le-
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hetõségeket: a képességek fejlesztését, az anyanyelvi
környezet bizonyos mértékû megvalósulását.

Ennek az oktatási rendszernek a két fõ vonalát te-
hát a célnyelvi órák és a célnyelven tanult tantárgyak
adják. Az angol nyelv továbbfejlesztõ tanítása, tanulá-
sa a négy év fontos része, elengedhetetlen feltétele a
célnyelvû órákon való sikeres szereplésnek. Ezért eb-
ben a képzésben magasabb óraszámban foglalkoznak
a nyelvvel a tanulók. A négyosztályos rendszeren be-
lül a 9. évfolyamon heti nyolc, a 10. évfolyamon hét,
11.-ben öt és 12.-ben négy angolóra volt.

A négyosztályos formában fontos volt, hogy az isko-
lának nagy legyen a merítési lehetõsége, amikor eldön-
ti, hogy kiket vesz fel az elsõ évfolyamra, hiszen így a
legjobbakkal indíthatott osztályt. Ez 2006-ban valósult
meg a leginkább: 44 jelentkezõ közül kiválasztott 31 fõ-
vel egy nagyobb létszámú osztályunk lett. Erre a képzé-
sünkre írásbeli és szóbeli felvételi alapján kerültek be a
tanulók. Írásbeli vizsgát 3 tantárgyból (magyar nyelv,
matematika, angol nyelv) tartottunk, illetve ezeket ki-
egészítette az angol nyelvi szóbeli vizsga, hiszen elen-
gedhetetlen volt a nyelvi elõképzettség.

Következtetéseinket most már négy leérettségizett és a
felsõoktatásban eredményesen helytálló évfolyamra ala-
pozva fogalmazhatjuk meg. A 2003/2004-es tanévtõl kez-
dõdõen az érettségi eredmények magukért beszélnek:
4,29, 4,36, 4,53, 4,54. Meg kell említeni természetesen azt
is, hogy ehhez az angol nyelvi átlagok is hozzájárultak. A
2006-ban és 2007-ben végzõ diákok közül mindenki ren-
delkezett államilag elismert, C típusú, középfokú nyelv-

vizsgával, amely 100%-os emelt szintû érettségi ered-
ménynek felelt meg. 2008-ban 4,94, 2009-ben pedig 4,93
volt a két tannyelvû osztályok angol nyelvbõl emelt szin-
ten elért érettségi átlaga. Nemcsak össziskolai szinten, ha-
nem egy évfolyamon belül is az élmezõnybe tartoztak
ezek az osztályok. Felvételi eredményeik ugyancsak kivá-
lóak: 2006-ban 14 tanulóból 14-et, 2007-ben 22-bõl 20 di-
ákot, 2008-ban 18-ból 17-et és 2009-ben 29-bõl 26-ot vet-
tek fel valamilyen felsõoktatási intézménybe. 

Jó tapasztalatainkat nagymértékben megerõsíti az ezek-
ben a két tannyelvû osztályokban tanuló diákok vélemé-
nye. Tisztában vannak azzal, hogy az angol nyelv mint esz-
köz a mai globalizált világban nélkülözhetetlen szerepet ját-
szik a munkaerõpiacon, az életben való boldogulásban.
Úgy vélik, a képzés az angol magas szintû elsajátítását tette
lehetõvé a számukra. A szakszókincs (történelem, matema-
tika, fizika, biológia) megismerését mindannyian kiemelik.
A kérdõíves vizsgálat formájában megkérdezett tanulók
többségének legfontosabb megállapítása, hogy ismét erre a
képzésre jelentkeznének. Indokaik között természetesen a
két tanítási nyelvû oktatás specifikumai szerepelnek: a
nagyszámú célnyelvi és célnyelvû óra, a kiutazások és cse-
rekapcsolatok nyújtotta lehetõségek, a látványos nyelvi fej-
lõdést eredményezõ nyelvtanítási komplexitás.

Úgy véljük tehát, hogy tanárnak, diáknak egyaránt ki-
hívást jelent a két tanítási rendszeren belül dolgozni. A ta-
nári összefoglalók még nagyobb rálátást engednek az itt
folyó munkára, és az összeállítás végén megszólaltatunk
egy olyan diákot is, aki az elsõ bolyais két tannyelvûsök
közé tartozott.

Kiss Ernõné, igazgatóhelyettes, az angol nyelv tanára
�A nyelvek összehozzák az embereket, kitágítják a világot a nyelvtanuló számára.�

(Lomb Kató)

Azt hiszem, napjainkban
már nem szükséges bizonygat-
ni azt, hogy mennyire fontos az
idegennyelv-tudás. Intézmé-
nyünkben fennállása óta ki-
emelt helyen szerepel az ide-
gen nyelvek tanítása. Tanítot-
tunk speciális osztályokban,
haladó angolos, emelt angolos
osztályokban, tömbösített órák-
ban (2 idegen nyelv összevont

óraszámában) mindig azért, hogy az idegennyelv-okta-
tás hatékonyságát, eredményességét fokozzuk. 

Az idegennyelv-oktatás legeredményesebb és leg-
hatékonyabb formája, véleményem szerint, a két ta-
nítási nyelvû képzés, amely 9 éve létezik iskolánkban.
Igazgatóhelyettesként és szaktanárként is részt vet-
tem ennek az oktatási formának a bevezetésében és
elindításában. Négy évfolyam fejezte be tanulmányait
a négyosztályos képzésben. Közülük az utolsó évfo-
lyam 2009-ben érettségizett. A négy évfolyamos
rendszerben két osztályt tanítottam, az elsõt és az
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utolsót. Egyértelmûen pozitív kép alakult ki bennem.
Rendkívül magas szintû és használható nyelvtudás
birtokába kerülnek a tanulók tanulmányaik végére.

Az idegen nyelvet intenzíven, magas óraszámban
tanulják, mellette pedig három tantárgyat szintén ide-
gen nyelven tanulnak. Ez az összóraszám nagymér-
tékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók egy idõ után
angolul kezdenek el gondolkodni, és mondandóju-
kat nyelvi eszközeiknek megfelelõen öntik formába.
Minden beszédhelyzetben feltalálják magukat, képe-
sek folyékonyan társalogni bármely témában. Be-
szédértésük és beszédkészségük messze felülmúlja a
kortárs tanulók ilyen irányú képességeit. Nagy elõnye
ennek a képzésnek az, hogy a tanulók szakmai szó-
kincset is elsajátítanak azokon az órákon, ahol a tan-
tárgyakat angol nyelven tanulják. 

A két tannyelvû oktatási rendszer része az angliai ta-
nulmányút. A tizedikes tanulók tíz napot töltenek Dél-
Anglia varázslatos vidékén, ahol egyrészt a valós életben
használhatják az iskolapadban megtanult nyelvet, más-
részt ismerkedhetnek a környék nevezetességeivel, illet-
ve útban hazafelé megtapasztalhatják, milyen az élet
Londonban. Másik fontos eleme a nyelv gyakorlásának a
chicagói cserekapcsolat, ahol tanítványaink családoknál
laknak, iskolába járnak, illetve Magyarországon vendégül

látják cserepartnereiket egy újabb tíznapos idõszakban.
Bátran mondhatjuk tehát, hogy a nyelv kapcsolatterem-
tõ funkciója is megvalósul a képzés során, hiszen anya-
nyelvi környezetben gyakorolják az angol nyelvet.

Tanítványaink nem vesznek el külföldön, hiszen
angolul minden országban meg tudják értetni magu-
kat. Különösen fontos ez napjainkban, mert a határok
megszûnésével az emberek szabadon utazhatnak. El-
érhetõvé vált a külföldi egyetemeken való tanulás, il-
letve külföldi szakmai gyakorlatokon, továbbképzése-
ken való részvétel. A nyelvtanulás hozzájárulhat új
barátságok létrejöttéhez, kapcsolatok kialakításához.

Végül pedig azt mondhatjuk, hogy a nyelvtanulás
kitágítja a világot a tanulók számára. Az idegen
nyelv értése révén olyan ismeretek birtokába jutnak,
amelyeket anyanyelvükön nem érnének el, olyan em-
berekkel ismerkedhetnek meg, akikkel az idegen
nyelv segítségével kommunikálhatnak, olyan élmé-
nyeket tapasztalhatnak meg, amelyekhez az idegen
nyelv tanulása segítette õket.

Úgy vélem, hogy a másik nyelv kultúrájának meg-
ismerése révén saját kultúránkat is jobban megért-
jük, és mindenképpen gazdagodik személyiségünk.
Idegennyelv-tudás nélkül ma már nem boldogul az
ember.

Zsiveráné Fekete Borbála, a célnyelvi civilizáció tantárgy tanára

Az angol-magyar két taní-
tási nyelvû képzésben a diá-
kok a két utolsó tanévben cél-
nyelvi civilizáció tantárgyat
tanulnak. Egy éven keresztül
heti két órában brit civilizáci-
ót, a másik tanévben amerikai
civilizációt. 

Nagy kihívás volt számom-
ra, amikor 2005 szeptemberé-
ben elkezdtem tanítani a brit

civilizációt. Mivel központi tankönyv nincs ehhez a
tantárgyhoz, az elsõ évben a tananyag összeállítása
volt a feladatom, melyet különbözõ forrásokból kellett
összeszedni. Ez nem volt könnyû dolog, hiszen ren-
geteg anyag áll rendelkezésre, de úgy volt célszerû ki-
választani az anyagrészeket, hogy azok nyelvi szintje

megfeleljen a képzésben részt vevõ diákok nyelvi tu-
dásszintjének. 

A tanítás során én is sok újat tanultam, hiszen egye-
temi tanulmányaim alatt országismereti tantárgy cí-
men más jellegû ismereteket sajátítottunk el. Mivel az
idõ haladtával egyre újabb információk kerülnek napvi-
lágra, a tananyagot mindig aktualizálni kell. Az órákon
a tanulók megismerkedhetnek olyan érdekességekkel,
mint például az angol királyi család; nevezetes ünne-
pek; az Egyesült Királyság földrajza, történelme, politi-
kai berendezkedése; nevezetes sportágak; a Beatles
együttes története; London nevezetességei; stb.

Diákjaim túlnyomó többsége érdeklõdéssel fogad-
ta és fogadja ezt az új tantárgyat. Többségük érettségi
vizsgát is tesz belõle. Mindig igyekszem színesebbé
tenni óráimat szemléltetõ eszközökkel. Mivel nagyon
sokszor jártam már Nagy-Britanniában, és minden al-
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Az érintett négy osztályból
háromban tanítottam, mind-
egyikben egy-egy átlagos létszá-
mú csoportot. Általában el-
mondható, hogy a két tanítási
nyelvû osztályokba nem elsõ-
sorban a reál tárgyak � így pél-
dául a matematika � iránt érdek-
lõdõ diákok járnak. A matemati-
ka angol nyelven való elsajátítá-
sa kifejezetten a szaktárgyi tu-

dásuktól függ és nem a nyelvi készségüktõl. Az egyes
csoportokon belüli nyelvi különbségek tovább mélyül-
nek a szaktárgy idegen nyelven való tanításával/tanulá-
sával párhuzamosan.

Mivel a kétszintû érettségire való felkészítéshez nem
állnak rendelkezésre angol nyelvû tananyagok matemati-
kából, így egy igen régi, még a korábbi tantervre épülõ ma-
tematika-tananyag angol nyelvû változatát felhasználva
saját összeállítású tananyagot készítettem el, amelyet a di-
ákok fénymásolat formájában kaptak meg. A tankönyv

megegyezett a magyar nyelven tanuló csoportok által
használttal, ezzel lehetõvé tettük a csoportok közötti átjár-
hatóságot.

Minden csoportban arra törekedtem, hogy a matemati-
ka szakkifejezéseit mindkét nyelven ismerjék a tanulók,
így az esetek zömében kétnyelvû órát tartottam. A négy-
osztályos képzés elsõ évében kapott heti plusz egy órát �
nyelvtanárként � szaknyelvi fejlesztésre használtam fel,
ezek kifejezetten gyakorlóórák voltak. A célirányos nyelv-
használat mindig meghozta a gyümölcsét, és ez megmu-
tatkozott az írásbeli munkáikban.

Az érettségi eredményekrõl általánosságban elmond-
ható, hogy örvendetes tény, hogy minden osztályban sok
diák tanulta ezt a tárgyat célnyelven, és pár kivételtõl elte-
kintve inkább középszinten vizsgáztak azok a tanulók,
akik négy évig tanulták angol nyelven a matematikát. Az
idegen nyelvû matematika érettségi feladatsor minden év-
ben egy kicsit könnyebb volt a magyar nyelvû változatnál,
így ez nem okozott gondot diákjainknak. A 25%-kal több
kidolgozási idõ és a szótárhasználat is nagymértékben
hozzájárult a jó eredményekhez.

2002 óta folyik angol nyel-
ven a történelem tantárgy okta-
tása iskolánkban. Az eltelt idõ
alatt egy módosítás történt,
ami hatást gyakorolt a tárgy ta-
nítására, nevezetesen 2006-
ban a négyosztályos rendszer
mellett bevezettük az elõkészí-
tõ évfolyammal megtoldott öt-
osztályos változatot.

Akármelyik szisztémát is
tekintjük a kimeneti, érettségi eredmények szem-
pontjából, az oktatás hatékonysága egyformán jó. A

tanulók akár közép, akár emelt szinten, jó és jeles
eredményekkel tették le a vizsgát. Gyakran elõfor-
dult, hogy a négy év során felmutatott érdemjegyei-
ken javítani voltak képesek az érettségin, így tovább-
tanulási esélyeiket növelni tudták. További pozití-
vum, ami a tárgy idegen nyelven történõ tanulása
mellett szól, hogy nyelvi készségeik elsõsorban fo-
galmazási és beszédkészségük, illetve szókincsük a
tárgy jellegébõl fakadóan jelentõs mértékben fejlõ-
dik az évek során. Olyan szerteágazó szókincsre
tesznek szert, mely a szorosabban vett történelmi
szakkifejezéseken túlmutat és kiterjed a földrajztól
kezdve a mûvészeteken keresztül alapvetõ gazdasá-

Sóspataki Tünde, a matematika tantárgy tanára

Gedõcziné Berger Mária, a történelem tantárgy tanára

kalommal sok könyvet, múzeumi kiadványt, képesla-
pot, prospektust, újságot, térképet hoztam haza, ezért
gyakran tudom ezeket használni óráim élvezetesebbé
tételére. 

Igaz, hogy az angol nyelvi órákon is sok mindent
megtanulhattak már a diákok a brit kultúráról, eze-
ken az órákon azonban sokkal mélyebb ismeretekre
tehetnek szert.
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A biológiát három évig ta-
nulják a gimnazisták. Ezt
megelõzõen a két tanítási
nyelvû képzésben tanulók
szakmai elõkészítõ órákon is
részt vesznek, hiszen sok új
kifejezést kell elsajátítaniuk az
�igazi� tananyag angol nyelvû
feldolgozása elõtt. Fél éven ke-
resztül heti egy órában törté-
nik a szakszókincs legfonto-

sabb elemeinek megismerése. Ezután ugyanazzal a
tanmenettel haladunk, amivel a többi, magyar nyelvû
osztályban. 

A tantárgy tanulását kissé megnehezíti, hogy az
angol nyelv a legtöbb biológiai szakszót a latinból vet-
te át, így az óra olykor szinte �három nyelven� folyik.
Ez a diákok számára eleinte kicsit ijesztõ, viszont
meglepõen hamar hozzászoknak a tudományos kife-
jezésekhez. A képzés több diákja is választott már or-
vostudományi egyetemet, biológusi, kertészeti vagy
gyógyszerészeti szakot a gimnázium után; az õ ese-
tükben kifejezetten hasznos volt a latinos elõképzés.

A fontosabb kifejezések természetesen mindig el-
hangzanak magyarul is. 

A tankönyvet Balatonalmádiból szoktuk rendelni,
szerzõje az ottani két tanítási nyelvû gimnázium bio-
lógiatanára. Ez egy igényesen, az érettségi követelmé-
nyekhez igazodva megszerkesztett könyv; nagy segít-
séget jelent számunkra mind a szövege, mind az áb-
raanyaga.

Szerencsére iskolánkban több angol nyelvû doku-
mentumfilm és természetfilm is megtalálható DVD-n,
ezek színesítik óráinkat és segítik a diákok hallásérté-
sének fejlõdését is. 

Évente 2-3 tanuló választja érettségi tantárgyának
a biológiát középszinten, angol nyelven. Eredménye-
ik nagyon szépek, eddig kizárólag jó és jeles osztály-
zatok születtek, sõt az ügyesebb tanulók 90 % feletti
eredményeket értek el. 

Az angol nyelvû oktatás természetesen nemcsak a
diákok, hanem a tanár számára is nagy kihívást je-
lent, ugyanakkor lehetõséget nyújt a folytonos önfej-
lesztésre, új módszerek kipróbálására és a tantárgy
azon szépségeinek felfedezésére, amelyek a magyar
nyelvû tanítás során esetleg nem kerülnek elõ.

Gál Petra, a biológia tantárgy tanára 

gi fogalmakra is. Mindez megkönnyíti, hogy a felsõ-
oktatásban végzett tanulmányaik során könnyebben
tegyenek le egy szakmai nyelvvizsgát. A tananyag
mélységét tekintve ugyanazt a tudást sajátítják el,
mintha magyarul tanulnák a tárgyat, tehát ha célja-

iknak jobban megfelel, magyarul is képesek érettsé-
gi vizsgát tenni, bár ez ritkán fordul elõ.

Összességében tekintve a történelem tanítását an-
gol nyelven rendkívül hasznosnak és eredményesnek
ítélem.
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Az angol nyelv hosszú ide-
je része az életemnek. Általá-
nos iskolás koromban 6 évig
tanították � én tanultam. Sze-
rettem, mint a többi tantár-
gyat. Majd nagyon merész
döntésre jutottam a továbbta-
nulás idején. Félve, de dacos
akarattal a Bolyai két tanítási
nyelvû osztályába felvételiz-
tem. Bár tele voltam kétellyel
a döntésem helyességét ille-
tõen, az elhatározás, tehát
örültem annak, hogy felvételt
nyertem. Kezdetben a mate-
matikát, a történelmet és a bi-

ológiát tanultam angol nyelven, a késõbbi évek nagy él-
ménye a célnyelvi civilizáció volt. Eleinte a szótárazás
töltötte ki minden idõmet. Hát nem unatkoztam. 

�English is a funny language; that explains why we
park our car on the driveway and drive our car on the
parkway.�: (author unknown)

Fárasztó volt, azt hittem, ennek sose lesz vége. A
második tanévben éreztem, hogy jó irányba haladok, a
tanulás már nem monoton �szókeresésbõl� állt, kezd-
tem érezni az idegen nyelven való gondolkodás vará-
zsát. A szókincsem egyre bõvült � persze a matekkal
kínlódtam. Lehet, hogy ennek elsõsorban nem az an-
gol volt az oka?! Izgalmasnak bizonyult a tantárgyakat
angolul tanulni, hiszen olyan szókészletet sajátíthat-
tunk el, ami hagyományos nyelvtanulás során nem
szerezhetõ. S mindennek mi volt a hozadéka? Eljutot-
tam a hatékony szótárazásig, tág merítésû szókincsig,
megismertem egy idegen kultúrát, s az érettségin � 4

tantárgyból angol nyelven vizsgáztam � felsõfokú
nyelvvizsgával egyenértékû tanúsítványt kaptam.
Büszke vagyok kétnyelvû érettségi bizonyítványomra.
Az angollal való hatékony foglalkozás további nyelvek
tanulására is sarkallt. A gimnáziumi évek idején a fran-
cia nyelvvel is foglalkoztam, s tanulmányaimat közép-
fokú nyelvvizsgával zártam.

S most az egyetem. Az ELTE angol szakán folytattam
és folytatom jelenleg is tanulmányaimat. Ehhez különö-
sen sokat adott a két tannyelvûs �elõélet�, a gimnázium
adta sokrétû ismeretanyag. Nem egy egyetemi dolgoza-
tom alapja az itt tanult ismeretekbõl fakadt. S a további
nyelvek megismerésének igényét is a volt iskolámban
töltött idõkre datálom. Az angol tanulmányok folytatá-
sa mellett a keleti nyelvekkel � japán, koreai � és kultú-
rával való ismerkedést választottam. 

�Learn a new language and get a new soul.�
(Czech Proverb)

�A different language is a different vision of life.�  
(Federico Fellini)

Ahogy az idézetek is sugallják, a nyelvtanulás nem-
csak a nyelvi kompetenciák elsajátításáról szól, hanem
egy új kultúrába, új életszemléletbe való betekintést is
ad. Ezt szolgálták az emelt óraszám és az angolul tartott
egyéb órák.

Úttörõk voltunk mi, diákok a két tanítási nyelvû kép-
zésben � mi voltunk az elsõk. Tanárainkkal együtt ta-
pasztaltuk meg két tannyelvûsként a nyelvtanulás új
formáit, és tanultuk meg kihasználni elõnyeit, illetve ki-
küszöbölni a felmerülõ problémákat. Közös érdekünk
volt, hogy sikeresen induljon az új képzés. Tudom, ta-
náraim sokat adtak tudásban, lehetõségben, s remélem,
igazolni tudjuk, jól bánunk a kapott munícióval. 

Köszönök tudást, segítséget, támogatást, biztatást!

Angol / English

Horváth Ágnes
az elsõ két 

tannyelvûsök egyike
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Milyen gyorsan rohan az
idõ� Mintha csak tegnap lett
volna, úgy emlékszem rá� 

14 évesen eljött az idõ, hogy
középiskolát válasszak, s el-
döntsem, hogy milyen irány-
ban szeretném folytatni tanul-
mányaimat. Édesapám sokáig
gyõzködött, míg végül az angol-
magyar két tanítási nyelvû kép-
zés mellett tettem le a vokso-
mat. Pedig kezdetben nagyon
idegenkedtem tõle.  Rendkívül
nehéznek gondoltam, s úgy vél-

tem, ott csak a legjobbaknak van helye. Rengeteg kérdés ka-
vargott bennem: hogyan is tudnék oda bekerülni? Vagy ami
rosszabb: hogyan tudnék én ott megfelelni? Hiszen egészen
addig nem igazán foglalkoztam sokat az angollal, ének ta-
gozatra jártam általános iskolában. Végül édesapám kitartó
munkája meghozta �gyümölcsét�: beadtuk a jelentkezési
lapot, s azon egyedül csak a két tannyelvût jelöltem meg.
Volt is nagy öröm otthon, mikor kiderültek az eredmények!
Természetesen az izgalmam ezután csak fokozódott.

A gólyatábor, majd az azt követõ elsõ tanítási napok
azonban megnyugtattak egy picikét. Nagyobb önbiza-
lommal és kitartással néztem elébe a rám váró kihívá-
soknak, s a kezdeti sikerek egyre jobban felbátorítottak.

Lassan ráébredtem, hogy nem is vagyok én annyira �ka-
kukktojás�. Tisztán emlékszem: az elsõ jegyem egy ötös
volt, melyet történelembõl kaptam (az õskorból felel-
tem), s rettentõen büszke voltam magamra. Ahogy telt
az idõ, egyre jobban éreztem magam a Bolyai falai kö-
zött. Az angol tudásom rohamosan fejlõdött, s éreztem,
hogy jó helyen vagyok. A történelem-, biológia-, civilizá-
cióórák (és sorolhatnám vég nélkül) mind-mind kelle-
mes élményként maradtak meg bennem. Akadtak per-
sze kudarcok s embert próbáló feladatok is, nem is ke-
vés, de az osztályunk sikeresen át tudta vészelni a nehe-
zebb megpróbáltatásokat is. 

Most 21 éves vagyok. Nagyon furcsa arra gondolni,
hogy lassan 7 éve léptem be elõször a Bolyai kapuján. Je-
lenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kereskedelem és
marketing szakos hallgatója vagyok, s rengeteg hasznát
veszem a középiskolában megszerzett angoltudásom-
nak. Mivel nemzetközi marketing szakirányon tanulok,
az összes tárgyam megköveteli a magas szintû angol
nyelvtudást, jó érzés, hogy könnyedén meg tudom érte-
ni még a szakkifejezéseket is. Következõ félévben angol
nyelvû tantárgyam is lesz, visszaidézve a �jó öreg� két
tannyelvûs hangulatot (remélhetõleg). Szeretnék majd
angolból szakmai felsõfokú nyelvvizsgát is tenni. Taná-
raimnak mindig hálás leszek kitartó munkájukért, a sok
segítségért. Köszönöm, hogy tagja lehettem ennek a jó
hangulatú közösségnek! 

Szarvas Sára
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Amikor elkezdtem a két ta-
nítási nyelvû osztályt a Bolya-
iban már több mint 8 éve ta-
nultam angol nyelvet, mivel
akkoriban még csak 4 éves
volt a képzés, a nyelv bizo-
nyos szintû ismerete elõfelté-
tel volt. Így megvoltak a szük-
séges alapjaim ehhez a kép-
zéshez. Mikor ezt a helyet je-
löltem meg leendõ középisko-
lámként, biztos voltam benne
hogy a megyében a lehetõ
legmagasabb szintû nyelvok-

tatásban lesz részem. Négy év után sem bántam meg a
döntésemet.

Nemcsak a képzés, hanem a képzés belüli tantárgy-
választásom is jól alakult. Matematikát, biológiát és fizi-
kát választottam angol nyelven, ezek szókincse most
nagyban segíti a fõiskolás tanulmányaimat. Az angol
nyelvórák hatékonyak és hasznosak voltak, rengeteg té-

ma felmerült, széleskörû szókincsre tettem szert, és ez-
által nem voltak kétségeim afelõl, hogy a felsõfokú tanul-
mányaimat is angol nyelven szeretném folytatni. Gazda-
sági vonalon kutattam szakok után, míg végre az angol
nyelvû nemzetközi gazdálkodásra esett a választásom.
Szakomból kifolyólag a matematikai szakszavak, kifeje-
zések ismerete angol nyelven a leghasznosabb, de az an-
golórákon elsajátított szókincs sem elhanyagolható. A
sok angol nyelvû társalgás és a két angol nyelvterületen
eltöltött idõ miatt még a kiejtésem miatt sem kell szé-
gyenkeznem. Nagyon jó lehetõségnek tartom, hogy az
iskola minden évben angliai tanulmányutat szervez, és
egy amerikai iskolával Chicagóban cserekapcsolatot ala-
kított ki a két tanítási nyelvû képzés diákjai számára.

Biztos vagyok benne, hogy ha csak emelt óraszámú
angol osztályba jelentkezem, nagyobb gondot jelentett
volna a felsõfokú C-típusú nyelvvizsga megszerzése, és
nem lennék képes ilyen magabiztosan angolul kommu-
nikálni. Manapság egy második nyelv szinte anyanyelvû
ismerete elengedhetetlen, ehhez a Bolyai János Gimná-
zium két tanítási nyelvû képzése nagyban hozzájárul.

Szabó Ádám

Tanulmányaimat 2004-ben
kezdtem meg az angol-ma-
gyar két tannyelvû tagozaton.
Élénken él bennem az elsõ an-
gol nyelvû történelem óra,
melyen olyan kifejezésekkel
találkoztunk, mint �ancient
times� vagy �The Origin of
Species�, melyektõl azt hi-
szem elõször megijedtünk, de
aztán viszonylag hamar hoz-
zászoktunk az angol nyelven
folyó órákhoz. 

Az elsõ évben a történe-
lem, földrajz, biológia, matematika és fizika tantárgyak
közül kellett legalább hármat idegen nyelven tanul-
nunk, késõbb ezekhez társult 11. és 12. osztályban az
angol célnyelvi civilizáció, mely során elõször az Egye-
sült Királyság, majd az Egyesült Államok földrajzát, tör-
ténelmét és kultúráját ismerhettük meg. A képzés része-
ként magasabb óraszámban tanultuk az angol nyelvet,
mint a normál gimnáziumi képzésben. 

A négy év során két alkalommal is lehetõségünk

nyílt, hogy angol nyelvterületre utazzunk. 2005 szep-
temberében egy hétre Barnstaple-be, Angliába utaz-
tunk, majd a 2007/2008-as tanév elején az elsõ, magyar-
amerikai, középiskolai diákcsere kapcsolat keretében
Chicago-ban töltöttünk el két hetet, következõ tavasszal
pedig az amerikai diákok látogattak el Magyarországra. 

Ami a képzés eredményességét illeti, elég azt elmon-
dani, hogy az osztályunk olyan jó teljesítményt ért el az
érettségin, hogy a tanulók több mint 90%-ának az érett-
ségi bizonyítványa felsõfokú C típusú államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. 

Jelenleg az Eszterházy Károly Fõiskola hallgató-
ja vagyok nemzetközi tanulmányok szakon, ahol
már az elsõ félévtõl kezdve több tantárgyat angol
nyelven kellett hallgatni, ami a két tannyelvû kép-
zésnek köszönhetõen már nem okozott számomra
különösebb nehézséget. Mindent összevetve nagyon
jó döntés volt annak idején a Bolyai János Gimnázi-
um két tannyelvû képzését választani, és ezúton sze-
retném megköszönni volt angoltanárom, Batki Ar-
nold és osztályfõnököm, Bagyinszki Boglárka négy
éves munkáját, mely hozzásegített a sikeres érettségi-
hez és felvételihez.

Kolosi Bálint



Hogy mit is jelent a fenti
végzettséget tanúsító bizo-
nyítvány, azt az elmúlt tanév-
ben szakvizsgára jelentkezõ
8 tanulónk küzdelme mutat-
ja. Hogy a kitartó munka,
szorgalom és lemondás gyü-
mölcse közülük hány poten-
ciális vizsgázónál érett be, ta-
lán nem csupán küzdelem
kérdése. A végeredmény a
számok tükrében ugyanis
igen lehangoló, mivel egyet-
len-egy tanuló szerzett jogo-

sultságot arra, hogy a 2009. június 10-re kitûzött szak-
vizsgán megjelenjen. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a
kérdés, mi lehet a látszólagos eredménytelenség oka. A
tanulók lezser hozzáállása, képességeik korlátja, szigo-
rú, netán teljesíthetetlen elvárások? Örök törvény,
amely ebben az esetben is igaz, hogy az éremnek min-
dig két oldala van. Tény, hogy a jogszabályi elõírás,
amely szerint a tanulóknak idegenvezetõ specializá-
ción a képzés 4 féléve alatt két, szakmai anyaggal bõví-
tett középfokú nyelvvizsgát kell letenniük, abszurd
helyzetet teremt, és az elhivatottság mellett bizony a
szerencse is nagy szerepet játszhat benne, hogy sike-
rül-e vagy sem. A képzés szervezése kapcsán is felve-
tõdnek kérdések: nem lenne szerencsésebb, ha a kép-
zésre csak a legalább egy nyelvvizsgával rendelkezõ ta-
nulók nyernének felvételt? A jelenlegi felvételi eljárás
az FSZ-képzésben nem ír elõ nyelvvizsgát, csupán a
pontok számítanak, míg a kimeneteli oldal a szakvizs-
gáztatás feltételeit szigorú elõíráshoz köti. Ha ez az el-
lentmondás feloldódna, bizonyára nagyobb számú, a
végzettséget megszerzõ tanulóról számolhatnánk be.

Mindezeken túl a végzõs tanulóink optimista látás-
módról tettek bizonyságot. A négy félév alatt megszer-

zett elméleti és szakmai tudást többen is szakirányú fõ-
iskolán kamatoztatják.  A nyolc végzõs tanuló közül
ugyanis 6 fõ tanul tovább Egerben, Budapesten vagy
Gyöngyösön könnyített félévek során, mivel a Bolyai-
ban letett vizsgákat teljes mértékben beszámítják a tan-
rendjükbe. Õk már tapasztalatot szereztek szakdolgo-
zatírásból is, ami szintén megkönnyíti fõiskolai diplo-
mamunkájuk elkészítését. Örvendetes, hogy a témavá-
lasztás során a legtöbb dolgozatban szûkebb pátriájuk,
Nógrád megye egy-egy település idegenforgalmának
növekedése, fejlesztése dominált: A falusi turizmus
mint fejlesztési lehetõség Bátonyterenye kistérségben
(Babcsán István); Cered község a falusi turizmus jegyé-
ben (Bódi Veronika); Utazási trendek változásai Salgó-
tarjánban az 1900-as évek végétõl napjainkig (Fodor
Brigitta); Lovas turizmus és fogathajtás az észak-ma-
gyarországi régióban (Koren Csaba); A kazári riolittufa
természeti képe és idegenforgalmi lehetõségei (Meny-
hárt Attila); Salgóbánya múltbéli és jelenkori rekreáci-
ós létesítményei, idegenforgalmi vonzereje és fejleszté-
si lehetõségei (Szabó Miklós); Helyi hagyományok,
mint idegenforgalmi vonzerõk szerepe a szécsényi kis-
térségben, Rimócon és Hollókõn (Varga Anita). Két
szakdolgozat országos kitekintésû témával foglalko-
zott: Kulturális turizmus a balatoni régióban (Csizma-
dia Adrienn) és Sisihez és kultuszához kapcsolódó ide-
genforgalmi hatások (Tóth Orsolya).

És végül, akire büszkék lehetünk, mert a címben
sorolt végzettséget megszerezte, és a június 10-i szak-
mai záróvizsgán egyedül tehetett tanúságot elméleti
és szakmai tudásáról, védhette meg szakdolgozatát,
és köszönthette két nyelven is a (nagyszámú) vizsga-
bizottságot Szabó Miklós volt. Vizsgabizottsági tag-
ként jó volt hallani:

Meine lieben Gäste! Als Reiseleiter begrüße ich Sie
ganz herzlich in Salgótarján �

Dear quests! Welcome to Salgótarján �
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Képzettsége: felsõfokú idegenforgalmi szakmenedszer, 
idegenvezetõi specializációval

Kelemenné 
Berta Mária



Az Országos kompetencia-
mérés 2008 fenntartói, iskolai
és telephelyi jelentés (rövidít-
ve OKM 2008 FIT jelentés),
köznapi értelemben a kompe-
tenciamérés.

2008. május 28-i dátum-
mal immár hatodik alkalom-
mal került sor az Országos
kompetenciamérésre, ame-
lyen minden 6., 8. és 10. évfo-
lyamos tanuló részt vett. Az
ország összes iskolájának
minden telephelyén minden
6., 8. és 10. évfolyamos tanuló
az erre kiképzett felmérésve-
zetõk irányításával és felügye-

letével, azonos idõpontban és azonos körülmények kö-
zött írta meg a felmérést, amelynek során 2x45 perc 
hosszúságú matematikai és 2x45 perc hosszúságú szö-
vegértési tesztet, valamint egy Tanulói kérdõívet töltöt-
tek ki a tanulók. Emellett az intézmények vezetõi is ki-
töltötték az Iskolai és Telephelyi kérdõíveket.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó
javítókulcsokat és a kérdõíveket az Értékelési Központ
munkatársai állították össze sokéves mérési tapasztala-
tuk birtokában, a legkorszerûbb tesztelméleti és mérési
tendenciák figyelembevételével. 

A tesztek elsõsorban olyan matematikai és szövegér-
tési eszköztudást mérõ feladatokból álltak, amelyek
alapvetõen nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulá-
sát mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a
tanultakat hogyan képesek alkalmazni valódi problé-
mák, megoldandó helyzetek esetében.

A továbbiakban három nagyobb szempont szerint
kerül bemutatásra az iskola tanulóinak eredménye a
többi iskola eredményéhez viszonyítva: elemezhetjük
diákjainak átlagos képességét, az iskola diákjainak elosz-
lásjellemzõit a képességskálán, valamint a tanulók elhe-
lyezkedését a képességskálán. A táblázatok és ábrák tá-
jékoztató jellegûek, mélyebb elemzésükhöz egyéb - az
OKM 2008 FIT jelentésben szereplõ (itt fel nem tünte-
tett) - adatok és ábrák is szükségesek.

Az alábbi elemzés az itt nem látható ábrákat és ada-

tokat is figyelembe veszi, a tényszerûbb tájékoztatás ér-
dekében.

1. Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmérés-
ben részt vevõ többi iskola eredményeihez viszonyítva
képességpontban láthatjuk az 1. táblázatban. 

Szövegértés
8. évfolyamon: az átlaga 568, az országos átlag 508.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 573, az országos átlag
497. 

Matematika
8. évfolyamon: az átlaga 546, az országos átlag 497.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 558 az országos átlag
490 

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a
mi eredményünk mindkét évfolyamon mindkét terüle-
ten szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

2. A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációk-
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 2. táblázatban diákjaink és az észak-magyarországi
régió diákjainak képességeloszlása hasonlítható össze.

Szövegértés
8. évfolyamon a minimum 283, a maximum pedig

673, az átlag pedig 568 az iskolánkban.
Diákjaink több mint 80% � a az országos átlagnál

jobb képességû.
Az észak-magyarországi régióban és a salgótarjáni

kistérségben mértekhez képest diákjaink szignifikánsan
jobb képességûek. 

10. évfolyam esetében a minimum 393, a maximum
pedig 693, az átlag pedig 573 az iskolánkban. Diákjaink-
nak kb. 60 %-a az országos átlagnál jobb képességû. 
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Viszóczky Zsuzsanna
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szakértõ
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A fent nevezett régióban, ill. kistérségben mért diákok
képességénél a mi diákjaink képessége jobb, a gimnázi-
umok telephelyein mértekhez képest hasonló képessé-
gûek tanítványaink.

Matematika
8. évfolyamon a minimum 309, a maximum pedig

698, az átlag pedig 546 az iskolánkban.
A tanulók 75%-a az országos átlag felett teljesített. A

tanulók 75%-a esik az országos, a salgótarjáni kistérség
és az észak-magyarországi régió felsõ 50%-ának tartomá-
nyába.

10. évfolyam esetében minimum 379, a maximum pe-
dig 746, az átlag pedig 558 az iskolánkban.

Az országos, az észak-magyarországi régiói és a sal-
gótarjáni kistérségitõl is szignifikánsan jobb a teljesít-
mény, a gimnáziumokéval lényegében azonos a képes-
ségpont. Az észak-magyarországi régióban mért átlag fö-
lötti eredményt ért el tanulóink több mint 75%-a.

3. A tanulók eloszlása a képességskálán 
Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a

szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatáro-
zott képességszintek. A tanulókat képességük szerint
négy kategóriába lehet sorolni a mérés alapján. A 2. ké-
pességszint az a minimális szint, amely szükséges továb-
bi ismeretek megszerzéséhez és a mindennapi életben
való eligazodáshoz.

Az 1. és 2. ábrák szemléletesek, az eredmények jól le-
olvashatók. 

Szövegértés (1. ábra)
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A 8. évfolyamon tanulóink kb. 75% -a 3. és a 4. képes-
ségszintbe esik, a 2. szintbe 21,9 % - a. Az 1. szintbe
egyetlen tanulót sem találunk. Viszont 3,1% (1 tanuló)
az 1. szint alatti szintbe tartozik.

A 10. évfolyamon a hatosztályos (d) tanulóink közül
senki nem esik az 1. szint alatti vagy 1. szintbe, 42,9% a
2.; 46,4% a 3.; és 10,7% a 4. szintbe sorolható.

A 10. évfolyamon a négy- ill. ötosztályos (a, b, c) ta-
nulóink közül senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, az
1. szintbe, 1,2% (1 tanuló; 28,9% a 2.; 57,8% a 3.; és 12%
a 4. szintbe sorolható. 

Ezen az évfolyamon a tanulók képessége egysége-
sebb képet mutat a 2. és 3. szint dominanciája miatt.

Matematika (2. ábra)
A 8. évfolyamon tanulóink kb. 75%-a 2. és a 3. képes-

ségszintbe esik, a 4. szintbe 9,4%-a. Az 1. szintbe 12,5% és
3,1% (1 tanuló) az 1. szint alatti tartományba tartozik.

A 10. évfolyamon a hatosztályos (d) tanulóink közül
senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, 10,7 % az 1.;
28,6% a 2.; 50,0 % a 3.; és 10,7% a 4. szintbe sorolható.

A 10. évfolyamon a négy- ill. ötosztályos (a, b, c) ta-
nulóink közül senki nem esik az 1. szint alatti szintbe, az
1. szintbe, 3.6% (3 tanuló); 38,6% a 2.; 49,4% a 3.; és
3,4% (3 tanuló) a 4. szintbe sorolható. 

Az idén újdonságként jelentkezett, hogy minden
diák a kapott azonosítója segítségével az interneten
keresztül (www.kompetenciameres.hu) saját ered-
ményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok isme-
retében minden diák el tudja magát helyezni a ké-
pességskálán, mind országos, mind iskolai környe-
zetben.


