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Idén 20 éve, hogy az országban két tanítási nyelvű tagozatok gazdagítják a közép-, illetve 
általános iskolákba jelentkezők lehetőségeit. Az évforduló tiszteletére az Ady Endre 
Gimnázium rendezte meg a Két Tanítási Nyelvű Oktatási Intézmények Regionális Szakmai 
Találkozóját ebben a tanévben.  
A régió első olyan intézményeként, mely két tannyelvű tagozatot indított, megtiszteltetés volt, 
hogy az első megyei szintű találkozót a gimnáziumunkban tartották. Emellett ez az év több 
szempontból is különleges az iskola történetében: idén ünnepeljük intézményünk 
fennállásának 25., illetve a két tanítási nyelvű tagozatunk működésének 10. évfordulóját. 
A rendezvény főszervezője az Ady Endre Gimnázium tanárnője és a két tanítási nyelvű 
tagozat vezetője, Dr. Pepó Péterné volt. A találkozóra Hajdú-Bihar megye 14 két tanítási 
nyelvű tagozattal rendelkező iskolája kapott meghívást, közülük 12 tudott részt venni. Az 
iskolákból tanárok és diákok néhány fős képviselete érkezett hozzánk. Az intézmények 
delegációja mellett jelen voltak a tagozat elindítói, köztük Kiss Tiborné, iskolánk előző 
igazgatója, illetve a KIE (Kéttannyelvű Iskolákért Egyesület) elnöke, Dr. Vámos Ágnes is.  
A pedagógusok az iskolájuk, illetve a két tanítási nyelvű tagozatuk bemutatása után szakmai 
tanácskozást folytattak.  
Gimnáziumunk diákönkormányzatos, illetve két tannyelvű osztályokba járó tanulói teaházzal 
készültek az iskolákat képviselő diákok számára. A találkozón gimnáziumunkon kívül négy 
iskola diákküldöttsége vett részt: a Lilla Téri Általános Iskola, a Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakközépiskola és Szakiskola, az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 
Szakközépiskola és a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola tanulói. 



Mialatt a tanárok elkülönülve szakmai értekezletet tartottak, a diákok bemutatóval ismertették 
egymásnak iskolájukat, illetve tagozatukat a teaházban. Ezt követően tea és különféle 
sütemények fogyasztása mellett beszélgettünk a két tanítási nyelvű osztályok közötti 
különbségekről, hasonlóságokról, a részt vevő iskolákban lévő oktatás sajátosságairól, 
módszereiről. Különös érdeklődést váltott ki bennem a Lilla Téri Általános Iskola, mely a 
2003/2004-es tanévtől kezdve két tanítási nyelvű magyar-angol képzést is folytat, és az 
osztályban heti öt órában első osztálytól tanulják az angol nyelvet, ebből egy órát anyanyelvű 
tanár tart. Ezenkívül az informatikát, a testnevelést és a művészeti tantárgyakat angolul 
tanulják, így „megmerítkeznek” a diákok a nyelvben. Fantasztikus dolog, hogy már általános 
iskolában lehetőségük van a gyerekeknek, hogy az angol nyelvet magasabb szinten 
elsajátítsák. Örömmel tapasztaltam azt is, hogy egyre több középiskola indít két tannyelvű 
osztályt. Nagy volt az érdeklődés a diákok között a képviselt iskolák iránt, rengeteg kérdés 
hangzott el a találkozón. Élmény volt betekintést nyerni a részt vevő osztályok életébe, 
hasonlóképpen működő képzésük menetébe, intézményük oktatási módszereibe. Nagyon jó 
hangulatban, önfeledten töltöttük el a délutánt. A baráti jellegű atmoszféra diákklub jelleget 
adott az összejövetelnek.  
A találkozó során kiderült, hogy a továbbiakban is igény van ilyen jellegű rendezvényekre. A 
következő tanévben a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szeretné 
megszervezni a Két Tanítási Nyelvű Oktatási Intézmények Regionális Szakmai Találkozóját. 
Reméljük, a jövőben ez a program hagyománnyá növi ki magát! 
 

 
És a találkozót szervező diákok… 
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