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➢ 2001-ben indult, első évfolyam 2012-ben végezte el a 8. 
osztályt, jelenleg 700+ diák

➢ Óvoda, általános iskola: 3 – 14 éves kor

➢ Nemzetközileg elismert módszertani alapokon

➢ CLIL: Tartalom és nyelv integrációja a nyelvoktatásban 

➢ EFL:  Angol, mint második nyelv

➢ Team teaching (co-teaching)

➢ Kétnyelvű család modellje:

➢ Párban nevelés / tanítás angol és magyar anyanyelvű pedagógus 
jelenlétével

➢ Kétnyelven történő korai nyelvfejlesztés

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



1. A korai nyelvelsajátítás elmélete:  hitek 

és tévhitek

2. Az élő bizonyíték

3. Szakmai eszköztárunk

a. Kétnyelvű család modellje – co-teaching

b. CLIL

c. EFL

4. Eredményeink

5. Q&A



A korai nyelvelsajátítás elmélete: 
hitek és tévhitek

Kovács Judit

dr.judit.kovacs@t-online.hu

mailto:dr.judit.kovacs@t-online.hu


➢ Nyelvtanulás vagy nyelvtudás? Új kihívások 
előtt a közoktatás

➢ Az elmúlt 50-60 év: az életkor 
nyelvtanulásban játszott szerepének 
felismerése, a korai nyelvi programok 
megjelenése és jellemzői

➢ Az elmúlt 10 év: a korai idegen nyelvű 
programok megjelenése és fogadtatásuk

➢ Korai és idegen nyelvi programok együttes 
alkalmazása: miért sikeres ez a találkozás?

Az életkor és a nyelvtanulás 
összefüggései



Az idegen nyelvek tanulásának a funkciója alapvetően

megváltozott: 

a cél nem egy idealisztikus műveltségképnek való 

megfelelés, hanem: alkalmazni képes tudás.

A 20. század végéig az élet csak kevesek számára

teremtett olyan helyzeteket Magyarország határain

belül, hogy a nyelvtudás alkalmazására ténylegesen

szükség lett volna.

A 20. század végétől az idegen nyelvek tudására nem

ismeret, hanem készség szinten van szükség

Nyelvtanulás a 21. században



➢ Pedagógiai ellenérvek: „A kisgyermeknek 
megterhelő az idegen nyelv”- elve: nem 
hatékony, elveszi az időt a játéktól, sietteti a 
fejlődést, nincs számottevő nyelvi haszna

➢ Társadalmi ellenérvek: „Anyanyelv versus idegen 
nyelv elve”: a gyermek nemzeti identitástudatát, 
anyanyelvhez kötődését károsan befolyásolja

➢ Biológiai ellenérvek: „az emberi agy a két vagy 
többnyelvűségre genetikailag nincs felkészülve” 
„neurotikus betegségeket, skizofréniát okoz, a 
személyiséget súlyosan veszélyezteti”

Az életkor és az idegen nyelv kapcsolatának 
megítélése az 1960-as évek előtt



➢ ’Kritikus periódus elmélet’ (Penfield és Roberts
1959, Lenneberg 1967) új megvilágításba helyezte a
korai nyelvtanulást. Lényege: a gyermeki fejlődésben
van egy kritikus életkor (a pubertás kezdete), amely
életkor fölött elkezdett nyelvtanulás az agyban
lejátszódó fiziológiai változások következtében nem
lehet olyan sikeres, mint ezen életkor előtt.

➢ Az életkor szerepével kapcsolatban érdekes lehet a
következő gondolat: „Csak azért, mert a tizenéves
nyelvtanulók gyorsabban tanulnak, nem jelenti azt,
hogy az idegen nyelv tanulásával várni kellene. Például:
ha bebizonyítják, hogy a nagyobb gyerekek
könnyebben megértik a matematikai fogalmakat, mint
a kicsik, lehet-e ez ok arra, hogy az iskolai tantervek
csak a 9. osztálytól írják elő a matematika oktatását?”
(Met és Phillips 1999)

A korai idegen nyelvi fejlesztés megítélése 
az 1960-as évek után (1)



Társadalmi változások a világban: mobilitás,
világháló: a világ globális lett.
A nyelvtudás gyakorlati értéke kézzelfoghatóvá
vált.
A kutatások eredményeképpen a nyelvvel való korai
kapcsolatról alkotott vélemény egyre inkább
pozitívvá vált.

A kétnyelvű gyermekek személyiségjegyei:
✓ rugalmasabb nyelvi és gondolkodási készség
✓ nyitottabb, befogadóbb személyiség
✓ jobb eligazodás a környezetben, az életben
A kétnyelvűség hozzáadott érték - szerepe nőtt.

A korai idegen nyelvi fejlesztés megítélése 
az 1960-as évek után (2)



A kutatók többsége abban egyetért, hogy az életkorral

változik az a mód, ahogyan az idegen nyelvhez viszonyulunk.
Nem gyorsabban vagy lassabban tanul a gyermek, hanem:
másképp

A legtöbben abban is egyetértenek, hogy a pubertás a
határvonal. Addig ugyanis a gyermek nem szándékosan,

tudatosan tanulja az idegen nyelvet, hanem az anyanyelv
elsajátításához hasonló módon, mintegy akaratától
függetlenül, más tevékenység közben, elsajátítja.

A két mód között alapvető különbség van. A tanulás és

elsajátítás közötti főbb különbségeket az alábbi

táblázat érzékelteti:

A nyelvvel való kapcsolat: korspecifikus



Nyelvelsajátítás és nyelvtanulás

Nyelvelsajátítás Nyelvtanulás 

Mentális vezérlés Nem tudatos Tudatos

Cél Az üzenet átadása
A nyelvről való tudás 

átadása

Fókuszban A nyelvi funkció A nyelvi forma

Legfontosabb érték A kockázatvállalás A nyelvi precizitás

Tanári szerep Partner, beszélgetőtárs
Előíró, irányító és 

ellenőrző

Tanulói szerep A szabályokat érzi A szabályokat követi

Hibajavítás
Nem ajánlott. Gátlást 

okozhat

Kötelező része a 

folyamatnak

A kommunikáció Folyamat jellegű Produktum jellegű

A tanulás módja Integratív Specifikus



➢ 1.) Korai életkorban szorosabb az összefüggés az anyanyelv és
az idegen nyelv között, mint később, mivel a gyermek az
anyanyelv analógiájára sajátítja el az idegen nyelvet.

➢ 2.) Ebből következően, a gyermek nyelvtanulásának típusa:
nyelvelsajátítás. A gyermek tehát másképp tanul idegen
nyelvet, mint a más korosztályba tartozók. A nyelvpedagógia
úgy viszi tovább a nyelvészet és pszichológia által felvetett
gondolatot, hogy ha másképp tanul a gyermek, akkor
másképp is kell tanítani. Ez a felismerés igazolja a gyermek-
nyelvpedagógia, mint önálló diszciplina megjelenését.

➢ 3.) A nyelvtanítás módjára vonatkozóan a gyermek-
nyelvpedagógia azt a választ adja, hogy akkor hasznosul a
leghatékonyabban a nyelvtanítás, ha az a gyermek számára
értelmes kontextusban történik.

A gyermek-nyelvpedagógia válaszai



➢ Készségfejlesztés: gondolkodási, érzelmi, társas

készségek

➢ Attitűdök kialakítása

➢ Új tanulási stratégiák megszerzésének

lehetősége. Az ’idegenség’-nek kitéve a gyermek

rákényszerül bizonyos stratégiák alkalmazására a

kód megfejtése céljából. Szabályok felfedezése

lehet hasznos hozadéka a kellemes és informális

tevékenységeknek.

Milyen más területeket segít a korai 
idegennyelv-fejlesztés? (1) 



➢ Az anyanyelvet:
‘Mit tud az az angolról, aki csak az angol nyelvet ismeri?’

(Kipling)
‘Aki nem ismer más nyelvet, az az anyanyelvét sem
ismerheti’ (Goethe)

➢ Minden más tárgyat, ahol a rugalmas gondolkodás
Fontos

Az idegen nyelv: készségtárgy tíz éves kor alatt
Rendszeresen és gyakran kell vele foglalkozni. Állandó
szellemi kihívást, agytornát jelent a gyermek számára a
jelentés kihámozása: ‘a két (vagy több)nyelvűség
okossá tesz’

Milyen más területeket segít a korai 
idegennyelv-fejlesztés? (2)



➢ jó a memóriájuk 

➢kommunikatívak

➢motiváltak

➢együttműködők

✓ hamar megjegyzik és 
hosszantartóan 
tárolják az idegen 
szavakat

✓ önként és szívesen 
vesznek részt az órai 
kommunikációban

✓ szívesen végzik 
feladataikat, esetleg 
plusz feladatokat is 
végeznek

✓ társaikkal képesek 
csoportban  is dolgozni  

Milyen személyiségjegyeket fejleszthet az idegen 
nyelvvel való korai megismerkedés? (1)



➢ Nyitottak

➢ Képesek autonóm 
nyelvtanulásra

➢ Gátlásoktól 
mentesek

➢ Van mondanivalójuk 
a  célnyelven

✓ szívesen ismerkednek új
típusú feladatokkal,
tananyagokkal

✓ tanári előírás vagy
kényszer nélkül, saját
akaratukból is szereznek
ismereteket

✓ jól érzik magukat a
tanulási folyamatban,
alacsony a stressz-
szintjük

✓ téma, tartalomközpontú
vagy projekt-rendszerű
oktatásban vesznek
részt

Milyen személyiségjegyeket fejleszthet az idegen 
nyelvvel való korai megismerkedés? (2)



Nem :
o Tankönyvből
o Papírral/ceruzával/ír

ásbeli feladatokon 
keresztül

o Szavak drillezésével
o A nyelvtan 

szabályainak 
tanulásával

o Állandó 
hibajavítással

o Számonkérés 
beiktatásával

Hanem:

✓ Tevékenységeken
keresztül

✓ Másokkal való
interakcióban

✓ Érzékszervi
megismerés útján

✓ A gyermek számára
érthető szituációkban

Milyen módon van szükségük a gyermekeknek az 
idegen nyelvvel való megismerkedésre?



Miért különösen eredményes ez a párosítás?

A nyelvelsajátításnak öt olyan jellemzője van, amelyek a

tartalom-alapú módon, vagyis az óvodai, iskolai nevelési

program keretében valósulhatnak meg a legteljesebben:

✓ Üzenet-orientált

✓ A szabályok érzékelése útján történik a tanulás

✓ A kockázatvállalás szerepe nagy

✓ A célnyelvi kommunikáció folyamat jellegű

✓ A tanulás integratív jellegű

A korai kezdés és a tartalom-alapú 
megközelítés összefüggései 



Nyelvtanulás Nyelven tanulás

Fókuszban L1/L2 megfeleltetés Tartalom közvetítése

Nyelvtanulás szintje Szószint Szövegszint

A nyelvtanulást segíti Nincs speciális segítség A szakterminológia

Információszerzés Tanári ismeretközlés
Dialólógusban történő 
problémamegoldás

Készségfejlesztés Főleg nyelvi
Gondolkodási, társas, 
érzelmi, fizikai, nyelv

Információ tárolása Rövidebb ideig
Hosszabb ideig, mert 
erőfeszítést igényel a 
megszerzése

Tanulói autonómia
Nem szükségképpen 
fejleszti

Fefelősséget érez saját 
tanulásáért

Cél Tudás a nyelvről A nyelv használata



➢ Innovatív módszertani megközelítés, amelynek a 
nyelven kivül általános pedagógiai haszna is van

➢ Két területen fejleszt

➢ Az L2 nem csak a tanítás közege, hanem egyben a 
készségfejlesztés, és tanulási stratégiák 
kialakításának eszköze is.

➢ A tanítást és tanulást alapvetően megváltoztatja 
(integráció)

➢ Az iskolai órarend intenzív és gazdaságos 
kihasználása

➢ A nyelvtanuláshoz valóságos kommunikációs 
szükségletet hoz létre 

A tartalom-alapú nyelvoktatás:



A tartalom alapú oktatás 
jellemzői: 

➢ Az üzenet dekódolása

➢ A szabályok érzékelése

➢ Kockázatvállalás

➢ A célnyelvi 
kommunikáció folyamat 
jellegű 

A gyermek által használt 

készségek:

✓ e folyamatban a verbális és 
nem-verbális input 
figyelembevétele

✓ irányított figyelem, önálló 
következtetések

✓ kezdeményezőkészség, 
önálló tanulási formák

✓ állandó motiváltság a 
stressz-szint alacsony foka 
miatt törekvés a nyelv  
eszközként való 
használatára

A tartalom alapú oktatás és a nyelvi, valamint az 
általános készségfejlesztés összefüggései 



➢ Mind a korai, mind a tartalom-alapú tanulásra
jellemző, hogy más dolgok tanulásával együtt
történik. A tanulási folyamat nem különül el szakkör-
szerű foglalkozásokra.

➢ A célnyelvet nem nyelvkönyvekből, hanem a
műveltségterületi tartalom adta kontextuális
szituációkból tanulhatja a gyermek

➢ Ugyanaz a pedagógus tarthatja az
általánosfoglalkozásokat, és a nyelvi foglalkozást

➢ Az integrációra sok lehetőséget ad a korai
nyelvfejlesztés témaközpontú megközelítése, amely
holisztikus személyiségnevelést tűz ki célul

A tartalom-alapú tanulás integratív jellege



➢ mert a nyelvi fejlesztést az általános fejlesztés részeként  
és nem nyelvi célként fogják fel

➢ holisztikusak, vagyis a gyermek egész személyiségét 
fejlesztik

➢ az osztálytanító, vagy az óvópedagógus  egy személyben 
biztosítja a holisztikus fejlesztést

➢ a verbalizáció kizárólagossága előtti állapot teszi lehetővé a 
gyermek számára, hogy a mondanivaló tartalma, üzenete 
akkor is eljusson hozzá, ha a nyelvi kód egyelőre még 
kevés fogódzót jelent.

➢ tartalomban gazdag kontextust kínálnak (amit a tanterv 
biztosít)

Ezeket az összefüggéseket ismerték föl azok az általános
iskolák és óvodák, amelyek két tanítási nyelvű, vagy
kétnyelvű programokat indítottak az utóbbi 20-30 évben.

Miért sikeresek a korai nyelvi programok?



Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a siker feltételei:

➢ a célnyelv beépül a gyermekek mindennapi életébe (nem 
heti 1-2 órában, külön pedagógussal, hanem a napi rutin 
része, azaz tartalom-alapú

➢ a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógusok 
alkalmazása

➢ (kéttanítós rendszer, team-teaching) 

➢ idegennyelv-fejlesztésre speciálisan képzett pedagógusok 
alkalmazása

➢ kooperatív munkaformákban jártas, nyitott személyiségű 
pedagógusok és intézményvezetők bevonása

➢ A nem célnyelvi pedagógusok magas fokú szóbeli 
nyelvtudása

Mit mutat a tapasztalat?



Az olyan korai nyelvoktatás, amely tartalomban
és cselekvésekben gazdag, összhangban van
azzal a móddal, ahogyan a gyermek értelmezi a
világot.

Az elmúlt évtizedek gyakorlata azt mutatta,
hogy a feltételek különösen szerencsés
találkozása esetén a siker lehetősége
megtöbbszöröződig.

Ilyen feltételeket biztosít például a korai
tartalomalapú nyelvfejlesztés

Összegzés



Az előadónak a témában megjelent 
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➢ A kétnyelvű családok modellje intézményi keretek között

✓ Angol anyanyelvű és magyar pedagóguspárok az órákon

✓ A magyar tananyag szerinti ismeretek megszerzése két nyelven

✓ Kitekintés: angolszász kultúra, történelem megismerése.   

➢ Kommunikáció-központú oktatás a nyelvelsajátítás 
módszereivel:

✓ CLIL / EFL* módszertan: a nyelvet nem tanulják, hanem használják

✓ Délutáni kiscsoportos angol nyelvi tehetséggondozás

➢ Nyelvelsajátítást támogató eszközök:

✓ Reading Program: szövegértési készség fejlesztése 
Olvasóprogram keretein belül

✓ Going Digital: Digitális oktatás a tanórákon és házi feladatokban 
angol nyelvű applikációk segítségével

* Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban

* EFL: English as a Foreign Language – Angol, mint idegen nyelv

Bilingual.hu Program



Bilingual.hu Program

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



Az Élő Bizonyíték

➢Minden tanév végén a Bilingual.hu 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.

➢Jegyezzenek fel néhány dolgot, ami tetszett Önöknek a felvételből 
a mellékelt post-it lapokra!  

➢A kisfilm megtekintése után osszák meg gondolataikat 
partnerükkel!

➢Ezt követően kérjük, adják oda jegyzetüket kollégánknak, hogy 
azok felkerülhessenek a fali poszterünkre.





A Bilingual (kétnyelvű) családmodell

➢ A kétnyelvű családmodell alapja a párban tanítás→ a tanóra olyan 

dinamikus megközelítése, mely maximalizálja az angol nyelv 
elsajátításának lehetőségeit úgy, hogy mindeközben a magyar 
nyelv, iskolarendszer és kultúra is előtérben marad.

➢ Tekintsünk meg egy rövid filmet egy tanóráról. 

→ Matematika, 4. osztály – Szendrei Mariann és Steve Horvath

➢ Partnere segítségével, próbálja meg „felfedni” a Bilingual
családmodell itt felsorolt három kulcsfontosságú elemét. 

1. Egy tanár – egy nyelv

2. Gyakori váltás a tanárok (nyelvek) között 

3. Közös tartalom, de nem fordítás





A Bilingual (kétnyelvű) családmodell

➢ A kétnyelvű családmodell alapja a párban tanítás→ a tanóra olyan 

dinamikus megközelítése, mely maximalizálja az angol nyelv 
elsajátításának lehetőségeit úgy, hogy mindeközben a magyar 
nyelv, iskolarendszer és kultúra is előtérben marad.

➢ Tekintsünk meg egy rövid filmet egy tanóráról. 

→ Matematika, 4. osztály – Szendrei Mariann és Steve Horvath
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A CLIL alkotóelemei

➢ CLIL = Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban. 

➢ Olyan megközelítés, amely figyelembe veszi mind a tanóra 
tartalmát, mind pedig az (idegen) nyelvet, ami a tananyag 
befogadásához és alkalmazásához szükséges. 

➢ Tartalmi és nyelvi célokat együtt foglal magába, ami azt 
jelenti, hogy azon túlmenően, hogy milyen tudást kíván átadni, 
a tanárnak azt is végig kell gondolnia, hogy a diákok nyelvi 
szintje és nyelvi szükségletei alapján, milyen lépéseken 
keresztül és milyen segédanyagok és eszközök felhasználásával 
tud eljutni a tartalmi ismeretek átadása mellett, a megcélzott 
nyelvi kimenethez.

➢ Egyszerűbben fogalmazva - ismeretek (például matematika)
és nyelv elsajátítása egy időben.

➢ A CLIL lehetővé teszi, hogy a nyelvhasználat „szükségessé” 
váljon.

➢ Más szóval, a CLIL lehetővé teszi, hogy a nyelv ne tantárgy, 
hanem a tanulás eszköze legyen .



A CLIL alkotóelemei

➢ Tekintsünk meg egy rövid filmet egy tanóráról. 

→ Környezetismeret, 4. osztály – Bihari Ágnes és Anthony Laudadio

➢ Az itt felsoroltak közül, a CLIL mely kulcsfontosságú alkotóelemeire lát 
példát a filmben?

➢ Ha felfedezni véli, pipálja ki ☺

☞ Az angol tartalmat az L2-n (célnyelv) keresztül éri el (fordítás nincs)

☞ A tanulók párban, önállóan tanulnak

☞ A tanulók csoportban dolgoznak

☞ A magyar és az angol tanár egy egész-osztályos feladatot vezet

☞ Megtámogatott egyéni munka folyik

☞ A tanulók segítik egymást a tanulási folyamat során (kérdésekkel, segítségadással, 
buzdítással)

☞ Nyelvi példák, melyek segítik a interakciót

☞ Az átadandó tananyag részeként, vizuálisan és hallás útján prezentált, kulcs 
fontosságú tantárgy-specifikus nyelvi elemek (=nyelvtanulási célok)

☞ A tanulók beszéddel töltött idejének (STT) maximalizálása (a tevékenységek felépítése 
által)

☞ Feladatok többféle tanulási stílus szolgálatában (ebben a példában a tanulók olvastak, 
beszéltek, hallgattak, kérdés-válasz kártyákat használtak = tapintás)

☞ A tanulók felállnak és mozognak 

☞ A tanulókat értékelő szerepre ösztönzi a tanulási folyamatban (önértékelés, diák-diák)
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Az angol, mint idegen nyelv oktatása

➢ Nagy hangsúlyt fektetünk a tanuló-központú tanításra, 
egynyelvű órák keretében, melyek során a tanár célja a segítés 
és az iránymutatás, maximalizálva mindeközben a tanulók 
lehetőségeit a beszédre, a gondolkodásra és az aktív, élvezetes 
felfedező ismeretszerzésre. A nyelvi szerkezetek kidolgozását 
a tartalmi elemek mellett, a legtalálóbb nyelvi elemek használata 
vezérli. Számunkra az angol nem egy tantárgy. Sokkal inkább egy 
kommunikációs eszköz.

➢ Tekintsünk meg egy rövid tanórán készített filmet. 

→ Angol,  2. osztály – tanár: Jenny Taylor (osztott csoportban)

➢ Miben különbözik ez a nyelvóra attól, amit Ön tapasztalt, 
amikor idegen nyelvet tanult az iskolában?

➢ Használjon „post-it”-eket jegyzeteihez.

➢ Utána, ossza meg gondolatait partnerével. 
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Eredményeink



➢ Tartalom és nyelv integrációra épülő, két nyelven zajló 
tudáspróbák a párban tanított szaktárgyak esetében.

➢ Félévi és év végi szöveges értékelés a gyermek 
előmeneteléről

➢ Tanév végi video a gyermek tanév végi beszélgetéséről angol 
anyanyelvű tanárával a nyelvi fejlődés nyomon követése 
érdekében

➢ 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)

Célok és Eredmények



Osztály Év végi Cambridge vizsga szint CEFR szint

1.a --- ---

2.a Cambridge Starters Exam pre-A1

3.a Cambridge Movers Exam A1

4.a Cambridge Flyers Exam A2

5.a Cambridge Key (KET) For Schools Exam A2

6.a Cambridge Preliminary (PET) For Schools Exam B1

7.a. Cambridge First (FCE) For Schools Exam B2

8.a Cambridge First (FCE) For Schools Exam B2

✓ Külső mérőeszköz, nemzetközileg elismert tananyag

✓ Korosztályra szabott tesztek

✓ Vizsgahelyzet, vizsgák májusban

Cambridge English Language Testing System



Cambridge FCE B2 Nyelvvizsga
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Felvételi, továbbtanulás

Bilingual.hu Program tanulóinak továbbtanulása

szakközépiskola gimnázium

Forrás:  Budapest III. ker. Krúdy Gyula Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola beszámolói 
2012 - 2017 



Felvételi, továbbtanulás

Forrás:  Budapest III. ker. Krúdy Gyula Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola beszámolói 
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Matematika Magyar Összesen
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8. osztályos felvételi eredmények 2018

Matematika Magyar Összesen

➢Az eredmény: 
életre szóló magabiztos 

nyelvtudás.





NYITOTTAN A VILÁGRA

– MAGABIZTOS ANGOL NYELVTUDÁSSAL

OPEN TO THE WORLD

– ENGLISH WITH CONFIDENCE

BILINGUAL.HU
ANGOL – MAGYAR 

KÉTNYELVŰ 

OKTATÁSI PROGRAM


