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Bilingual

Nyár Óvoda - Újpest



Filozófiánk

Meggyőződésünk, hogy a kétnyelvű családok 

modellje a legjobb nyelvtanulási lehetőség. 

A kétnyelvű tanulási környezetben a gyerekek mindkét 

nyelvet és kultúrát egyidejűleg élik és tanulják. 



Bilingual Program az Óvodában

✓One person one language model

✓Language acquisition

✓Immersion principle: the role of the English teacher is to integrate the
language into everyday activities and games

✓Language development occurs at the child’s own pace

✓Each group has one Main English teacher

✓Cooperation with the Hungarian Teachers

✓English Teachers are with the group every day between 8am-1pm and
3pm- until groups are merged



A videó megtekintéséhez KATTINTSON IDE!

https://www.youtube.com/watch?v=1C-zCNfNAQQ&t


Hogyan működik a gyakorlatban?

➢A kétnyelvű családok modellje intézményi keretek között

✓Angol anyanyelvű és magyar pedagóguspárok a csoportban

✓Kétnyelven történő korai nyelvfejlesztés

✓Ismeretek megszerzése két nyelven

➢A magyar és az angolszász kultúra egyszerre, egy helyen, a hét 5 napján.   

➢Kommunikáció-központú oktatás a nyelvelsajátítás módszereivel.

➢Az eredmény: életre szóló magabiztos nyelvtudás gyermeke számára.



Együttműködés

➢Intézményfenntartó:  IV. kerületi Önkormányzat

➢Bilingual Program – szülői hozzájárulás

➢Tandíj mértéke: Évi 864 e Ft

➢Bevezetési kedvezmény első évben – 10% (65 000 Ft/hó)

➢Kerületi lakosoknak járó kedvezmény – 15% (60 000 Ft/hó)

➢Testvérkedvezmény – 20% (57 600 Ft/hó)



Kitekintés: Óvoda után



Kitekintés: Óvoda után

➢Bilingual Általános Iskolai Program

➢Kommunikáció-központú oktatás a nyelvelsajátítás nemzetközileg elismert 
módszertani alapjain:

✓CLIL: Tartalom és nyelv integrációja a nyelvoktatásban 

✓EFL:  Angol, mint második nyelv

✓Team teaching (co-teaching)

➢Nyelvelsajátítást támogató eszközök:

✓Délutáni kiscsoportos angol nyelvi tehetséggondozás

✓Szövegértési készség fejlesztése Olvasóprogram keretein belül

✓Digitális oktatás a tanórákon és házi feladatokban

*Content and Language Integrated Learning – Tartalom és nyelv integrációja a nyelvoktatásban

*ESL: English as a Second Language – Angol, mint második nyelv



Kitekintés: Óvoda után

➢Bilingual Általános Iskolai Program
➢Megyeri Úti Általános Iskola

Olyan interaktív módszer, melyben 

➢ A tanuló semmit nem veszít a magyar oktatási rendszer által biztosított 
szakmai alapokból, egyidejűleg nagyon sokat nyer a kétnyelvűségen 
keresztül.

➢ A Cambridge English Language Testing System szerinti tesztrendszer a 
nyelvi fejlődés mérésére.  

célunk = Mock Cambridge FCE for Schools a 8. osztály végére (B2 
szint,  felső középfok)



Kitekintés



Kitekintés

➢8. osztály után

➢ Európa 2000 Középiskola 

✓ Kéttannyelvű Tagozat a Bilingual Programmal együttműködésben

✓ Bilingual diákoknak a program folytatása 9. évfolyamtól



Az Élő bizonyíték

➢Minden tanév végén a Bilingual program diákjai részt vesznek egy 
informális beszélgetésen angol anyanyelvű osztályfőnökükkel. A most 
látható néhány videó részletet ilyen felvételekből állítottuk össze, melyek egy 
Katinka nevű kislányról készültek az 1., 3., 5. és 8. osztályok végén. Katinka 
az óvodában, 3 évesen kezdte el programunkat; családja nem élt külföldön 
és nem kétnyelvű. Bár Katinka jó tanuló volt, sok tekintetben átlagos 
képviselője programunknak.

➢Tekintsék meg Katinkát az 1., 3., 5. és 8. osztályok végén.



A videó megtekintéséhez KATTINTSON IDE!

https://www.youtube.com/watch?v=hFAZ9Jo0xNM&t



