Kedves leendő két tannyelvűs diák!

Hová szeretnél eljutni? Londonba, New Yorkba, Sydneybe, Vancouverbe?
Szeretnél egy jó állást Budapesten? Ebben az osztályban megszerezheted az ehhez szükséges
biztos nyelvi alapokat és tudást. Öt éven át „nagy dózisban” kapod az angolt nem csupán
nyelvórán, hanem szakórákon is, de nem maradsz le második idegen nyelvből se. Kéttannyelvűs diákjaink többsége nemcsak felsőfokú angol nyelvvizsgával, hanem középfokú
spanyol, német, olasz tudással fejezi be tanulmányait az ötödik év végére. Az első évben heti
18 órában fejlesztjük angoltudásodat, ami kellő alapot biztosít ahhoz, hogy a következő
években a szaktantárgyak (matematika, biológia, fizika, ének-zene, egyetemes történelem)
egy részét is angol nyelven sajátítsd el. A tanulmányaidat segíti a további heti öt angolóra,
aminek az angolszász kultúra és civilizáció is szerves részét képezi.
Az első évben családias keretben, otthonos légkörben, kis csoportokban folyik a munka/játék,
ahol nagy hangsúlyt fektetünk a modern módszerekre, és számítunk együttműködésedre.
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Az év során érdekes programokon vehetsz részt: Halloween, Thanksgiving, Remembrance
Day, Christmas, Pancake Day, and Easter.
Az első évben Pre-Intermediate, majd Intermediate tankönyvekből dolgozunk, vagyis nem
kezdő szintről indulunk. Az év során két kötelező olvasmányt is feldolgozunk (az adott
tudásszinten). Félévkor és év végén is vizsgáznod kell az elsajátított anyagból. A
továbbhaladáshoz a közepes érdemjegy ad felhatalmazást.
Sok lehetőséged nyílik, hogy tudásodat különféle versenyeken csillogtasd, többek között
rendezünk iskolai angol versenyt, de sokan eljutnak az OKTV-re is. Az utóbbi évek során
sokan eljutottak a középdöntőig, heten a döntőig is. Eddigi legjobb eredményünk tavaly
született, egy negyedik helyezés.
Minden évben részt veszünk az országos angol nyelvi civilizációs versenyen, ahol a brit és
amerikai kultúráról szerzett ismeretekről adnak számot a háromfős csapatok. Többnyire
dobogós helyen végzünk, egy alkalommal pedig sikerült is megnyernünk a versenyt.
Iskolánkban 12 éve működik két-tannyelvű osztály. Itt végzett diákjaink közül sokan tanulnak
tovább híres külföldi és magyar egyetemeken. A már diplomát szerzettek közül szinte
mindenkinek olyan állást sikerült szereznie, amivel igazán elégedett.

