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Miért tanuljunk spanyolul ? 
 
 

Rengeteg jó okunk van arra, hogy spanyolul tanuljunk 
Néhály ezek közül : 

 
 
 

1. A harmadik  helyen áll a világ nyelvei között: 400 millióan beszélik. 
 
2. Az angol után a spanyol a második világnyelv. 

 
3. Az angol mellett a legtöbben spanyolul tanulnak. 

 
4. Huszonegy ország hivatalos nyelve, Braziliában, Fülöp-szigeteken és 

az Egyesült Államokban (34 millió spanyolajkú) második nyelvként 
ismerik el. 

 
5. Rövid és hosszú távon a világ legdinamikusabban feljődő nyelve. 

 
6. Kulcsfontosságú nyelv a spanyolországi és egyéb európai országban 

való tanuláshoz és munkavállaláshoz. 
 

7. A spanyol nyelvhez gazdag irodalom és kultúra kapcsolódik. 
 
8. Divat spanyolul beszélni. Fiatalos és lendületes nyelv, a fél világ 

spanyolul énekel. 
 
9. Könnyű megtanulni. 
 
10.Utat nyít egyéb újlatin nyelvek felé: francia, olasz, portugál, katalán, 

vagy román. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Magyar-spanyol kéttannyelvű képzés 

A kéttannyelvű középiskolák és a kéttannyelvű tagozatok  egy átfogó 
koncepció részei. A magyarországi középiskolákban, ahol különös gondot fordítanak 
az idegennyelvi oktatásra, spanyol kéttannyelvű tagozatot hoznak létre, esetenként 
más, két tanítási nyelvű képzés mellett, és általában az alábbi elképzelések szerint: 

- Szigorú felvételi vizsgát követően, a 14 éves tanulók célnyelvi előkészítő 
évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat, melynek során  alaposan 
elsajátítják a spanyol nyelvet. A teljes ötéves képzés első évében a 
diákok az idegen nyelvet heti 18-20 órában tanulják, emellett magyar 
nyelven heti két órában van matematika, informatika, magyar irodalom 
és testnevelés foglalkozás. 

- A következő négy évben a gimnáziumi anyag elsajátítása folyik, 
kiegészítve a spanyol nyelv és kultúra tananyaggal. Bizonyos tárgyakat 
részben spanyolul tanulnak a diákok. A 10. osztálytól kezdve heti 5-6 
órában folytatódik a spanyol nyelv tanulása, és az oktatási intézménytől 
függően nagyrészben anyanyelvű tanárok további tantárgyakat tanítanak 
célnyelven: történelmet, földrajzot, civilizációt, matematikát, fizikát. 

- A képzés során a diákok különböző iskolán kívüli tevékenységben is részt 
vehetnek, az iskolákban színházi műhely működik, spanyolországi 
utakat, filmvetítéseket és délutáni programokat szerveznek. 

A két tanítási nyelvű képzés eredményei kiemelkedőek, ezt nem csak a diákok 
magasszintű nyelvismerete igazolja, hanem az országos átlagot meghaladó  
felsőoktatási intézményekben továbbtanulók száma is. 

Magyarországon jelenleg egy magyar-spanyol tannyelvű gimnázium működik, és 
további hat gimnáziumban két tanítási nyelvű tagozatot tartanak fenn.  

A kéttannyelvű gimnázium illetve a kéttannyelvű tagozatok célkitűzései: 

- Biztosítani a kétnyelvűség lehetőségét (spanyol és magyar, Európa 
Tanács nyelvi C1 szintje), 

- A különböző kulturák tiszteletben tartása és  tolerancia kialakítása. 
- A gazdag és sokszínű hispán kulturális örökség alapos megismertetése. 

A magyar-spanyol két tanítási nyelvű képzés Magyaroszág és Spanyolország 
együttműködésének köszönhető, a két ország közötti Oktatási és Kulturális 
Egyműködési Megállapodás  keretén belül valósul meg. 

A budapesti Spanyol Nagykövetség Oktatási Irodájának fő célkitűzései között 
szerepel a spanyol nyelvoktatás támogatása a magyar oktatási rendszerben, 
valamint a spanyol nyelv és kultúra terjesztése Magyarországon. 

A célok megvalósításának érdekében a magyar Oktatási Minisztériummal karöltve 
és a kétoldalú megállapodás keretében több program is létrejött, kifejezetten a 
magyarországi kéttannyelvű képzés támogatására : 

 

 

 



 

- Didaktikai anyagok és könyvek adományozása: 

A spanyol Oktatási  Minisztérium,  didaktikai és oktatási  programján belül, a 
kéttannyelvű képzést irányító tanárok igényeinek megfelelően évente különböző 
didaktikai anyagokból és tankönyvekből álló küldeménnyel járul  hozzá a spanyol, 
mint idegennyelv oktatásához, valamint a spanyol irodalom, történelem és 
civilizáció tanításához. 

- Spanyol tanárok a magyar gimnáziumokban: 

Az oktatási intézményekben a magyar anyanyelvű spanyoltanárok mellett, a 
kéttannyelvű képzés céljait figyelembe véve, a spanyol Oktatási Minisztérium által 
meghirdetett pályázat segítségével spanyol anyanyelvű tanárokat is foglalkoztatnak 
a kéttannyelvű középiskolákban. 

- Anyagi juttatás a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulóknak: 

A spanyol Oktatási Minisztérium évente pályázatot hirdet a külföldi középfokú 
oktatási intézményekben tanuló diákoknak a jobb tanulmányi eredmények 
ösztönzése céljából. A legutóbbi pályázat keretén belül 25 diák kaphatott egyszeri 
600 eurós anyagi támogatást. 

- Spanyolországi út  az előkészítő évfolyam tanulóinak: 

Az előkészítő évfolyamon legjobban teljesítő tanulók a spanyol Oktatási 
Minisztérium szervezésében és finanszírozásával kéthetes nyári spanyolországi 
kulturális utazáson vehetnek részt. Ennek legfontosabb célja a tanulók ösztönzése, 
és a nyelvi ismeretek megerősítése a spanyolországi mindennapi életben. Más 
országokból érkező diákokkal együtt, az utazás során spanyol nyelven kulturális és 
játékos programokon vesznek részt. 

- Európai Iskolák Spanyol Nyelvű Színjátszó Fesztiválja: 

A kéttannyelvű tagozatok kulturális tevékenységein belül kulturális és oktatási 
szempontból igen nagy jelentősége van az Európai Iskolák Spanyol Nyelvű 
Színjátszó Fesztiválnak. Megrendezésére olyan közép-kelet európai országokat 
választanak, ahol kéttannyelvű tagozatos gimnáziumok működnek. 

A kezdeményezés 1994-ben Prágában indult el. Ebben a városban tartották meg az 
első találkozót, és a fesztivál azóta minden évben megrendezésre kerül, mindig 
más-más országban. 

A találkozó a spanyol nyelvű párbeszéden alapszik, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolat megteremtésére. A fesztiválon részt vesznek spanyolországi középiskolák 
színjátszó csoportjai is. A Fesztivál a kulturális sokszínűség bemutatásának 
színtere, mely gazdagítja az ún. európai identitást. 

 

 

 



 

- Egyéb programok diákoknak 

A kéttannyelvű képzésben tanuló diákoknak lehetősége van további programokon 
való részvételre. Minden iskolában szerveznek diákcseréket, a tanulók részt 
vehetnek  spanyol és külföldi diákok részére rendezett spanyolországi kulturális és 
oktatási programokon (“Quetzal Túra”, “Elhagyott falvak”, stb.). Az évente más-
más magyarországi városban szervezett ENIBE (Spanyol Kéttannyelvű Iskolák 
Találkozója) is a diákélet fontos színtere. 

- Továbbképzés spanyoltanároknak: 

Minden évben hirdetnek főként nyári ösztöndíjakat a magyar anyanyelvű 
spanyoltanárok részére, ezek általában szakmódszertani továbbképzések  
különbőző spanyolországi egyetemek szervezésében. Az Oktatási Iroda 
Magyarországon is szervez kurzusokat. 

Könyvtár 

Az Oktatási Iroda könyvtárat működtet, mely a spanyoltanárok és spanyol nyelvet 
tanuló diákok rendelkezésére áll. Az olvasók találhatnak itt: 

- Spanyol nyelvi kurzuskönyveket, 
- Audiovizuális oktatási segédanyagokat, 
- Oktatási kézi- és tankönyveket, 
- Szótárakat, lexikonokat és nyelvtankönyveket, 
- Spanyol irodalmi műveket (regények, színdarabok, verses kötetek), 
- Spanyol nyelvű video és DVD filmeket, 
- Egyéb didaktikai segédanyagokat. 

Az Iroda egyéb szolgáltatásai 

- A spanyol oktatási rendszerrel kapcsolatos, és 
- spanyolországi ösztöndíjakkal  és tanulmányokkal kapcsolatos 

információs szolgálat 
- Spanyol egyetemekkel történő megállapodások és egyezmények 

előmozdítása 
- Közép- és felsőfokú tanulmányok spanyolországi elismertetése 
- Kulturális események szervezésében való együttműködés 
- Továbbképzések szervezése spanyoltanároknak, Spanyolországban és 

Magyarországon. 
 
 
 
 



 

 
 
MAGYAR-SPANYOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 20. ÉVFORDULÓJA - 2008 
 

 
ENIBE - 2009 
 
 



 
 
 
 
Budapest   
 
Megnevezés: Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű 
Gimnázium 
Cím:   1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. 
Elérhetőség: Tel. (1) 282 9390 / 282 9846  Fax (1) 358 1452 
E-mail: karolyi@karolyigimnazium.sulinet.hu
Weboldal: www.karolyigimnazium.sulinet.hu
 
Igazgató    Dr. Cselik  Ágnes  
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:   Bátki Piroska 

 

 

 
 
 
A kéttannyelvű oktatás legújabb kori története Magyarországon iskolánkkal 
egyidős. Gimnáziumunkban, az ország hosszú ideig egyetlen magyar-
spanyol két tanítási nyelvű középiskolájában az 1988/89-es tanévben 72 
tanulóval kezdődött meg az ötéves gimnáziumi képzés. 1999-től csak 
magyar – spanyol kéttannyelvű osztályokat indítunk. 
A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamon azóta is kis létszámú csoportbontásban 
tanítjuk a spanyol nyelvet, amelynek eredményeként a tanulók elsajátítják 
a köznyelv mellett a szakszókincset is, olyan szinten, hogy a 10. 
évfolyamtól kezdve az előírt tantárgyakat is képesek spanyolul tanulni: ezek 
a történelem, földrajz, matematika, fizika és a célnyelvi civilizáció. 
Iskolánkban emelt szintű érettségire az alábbi tantárgyakból készítünk fel: 
matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, számítástechnika. 
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Nevelői munkánkat spanyol nyelven zajló rendezvényekkel egészítjük ki: 
nemzeti és nemzetközi színházi találkozókat szervezünk, nemzeti napok 
keretében diákjaink megismerhetik a spanyol nyelvű kultúrákat. Több 
Európai Uniós projektünk is spanyol nyelven zajlott a Comenius program 
keretében, ezek egyik projektterméke egy spanyol nyelvű oktatási platform 
(www-ticcal.org). Tanulóink diákcserék keretében tapasztalhatják meg a 
spanyolországi mindennapokat. 
Elismertségünk széles körű, fontos szerepünk van az országban azóta több 
városban is elindult további kéttannyelvű gimnáziumi képzések 
beindításában, de a spanyol Oktatási Minisztérium a Nagykövetség Oktatási 
Irodáján keresztül is folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti munkánkat. 
Nekik köszönhetjük, hogy a gimnáziumban öt spanyol anyanyelvű 
vendégtanár oktat, valamint rendszeres taneszköz-beszerzési támogatást 
kapunk. 
Olyan jeles személyiségek látogattak már az iskolába, mint Őfelsége János 
Károly, a spanyol király és felesége Zsófia királyné, vagy az akkori spanyol 
miniszterelnök, José María Aznar felesége, Ana Botella asszony. 
Tantestületünket az új módszerek iránti nyitottság jellemzi, mindig is 
meghatározó szempont volt a fejlődésre képes, a legmodernebb pedagógiai 
módszerek alkalmazására és kidolgozására fogékony oktató gárda kiépítése. 
Nemcsak a kötelezően kidolgozandó helyi tantervet készítettük el mások 
számára is példaértékűen és adaptálható módon, de rengeteg energiát 
fordítunk évek óta új megközelítésű tantervek és tankönyvek kiválasztására 
és néhány éve saját fejlesztésére is. Mindenekelőtt azt tartjuk szem előtt, 
hogy olyan minőségi elvárásoknak feleljünk meg, amelyeket egyfelől a 
társadalom igényei fogalmaznak meg, másrészt pedig az iskolák közötti 
verseny is kikényszerít. 
Ma a Károlyi Mihály Magyar - Spanyol Tannyelvű Gimnázium egy olyan hely, 
ahol - a társadalom egyik legszebb kihívásának eleget téve - több mint 
ötszáz ember találkozik naponta, két nyelven tanulnak, beszélnek, élnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Debrecen            

 
Megnevezés: Fazekas Mihály Gimnázium 
Cím:    4025 Debrecen, Hatvan u. 44 
Elérhetőség:  Tel.  52/413 758   Fax 52/413 758 
E-mail:  fazekas@fazekas-debr.sulinet.hu
Página web:  www.fmg.hu
 
Igazgató:    Aranyi Imre  
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:   Kiss Zsófia 

 

 
 

 
 
Az iskola  története 1873-ra nyúlik vissza, bár jelenlegi épületét 1891-ben 
kezdték építeni. Fazekas Mihály nevét az 1922-23-as tanévtől viseli az 
intézmény, mikor a gimnáziumi képzés bevezetésére került sor. 1949-ben a 
középiskolák nagy átalakuláson mentek keresztül, ez az iskola azonban 
megőrizte jó hírnevét, és biztosította a magasszíntű képzést. 1956-ban az 
iskola irányításában, szerkezetében jelentős változtatásokat vittek véghez. 
Megindult a tagozatos képzés, ahol a hagyományoknak megfelelően többek 
között az idegen nyelvek oktatása került előtérbe. 2000-ben indították el a 
magyar-francia, és természetesen magyar-spanyol két tánítási nyelvű 
képzést. 
Jelenleg 24 osztályban 842 diák tanul, 65 tanár és egy 40.000 kötetes 
állományú könyvtár segítiti az oktatást. 
 
Kéttannyelvű tagozat 
A magyar-spanyol kéttannyelvű képzés a 2000/2001-es tanévben indult el. 
Jelenleg az egész városban elismert ez a képzés, és évről évre nő az 
érdeklődés. A diákok olyan tárgyakat tanulnak spanyolul mint matematika, 
világtörténelem, földrajz és civilizáció, ezeket a tárgyakat általában 
anyanyelvi szaktanárok tanítják. 
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   Miskolc 
     

Megnevezés: Herman Ottó Gimnázium 
Cím:    3525 Miskolc, Tízeshonvéd út 21. 
Elérhetőség:  Tel. 46/353-903 Fax: 46/508-913 
E-mail:  titkarsag@hog.sulinet.hu 
Weboldal:  http://hermangimnazium.hu/
 
Igazgató:  Mattyasovszkyné Lipták Éva   
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:  Baena-Sallai Aliz 

l  

 

 
 
 
Herman Ottó, az iskola névadója sokirányú tudományos tevékenységéről 
híres: ornitológus, nyelvész, néprajzkutató és politikus volt. Az iskola 1878-
ban foglalta el első épületét, majd 1993-ban költözött jelenlegi helyére, 
melyet 1995-ben kibővítettek. 
Esztétikailag szép, tágas épületben folyik az oktatás 8, 5 és 4 évfolyamos 
képzésben. Célunk, hogy általánosan művelt, az értelmiségi pályára 
alkalmas fiatalokat neveljünk, akik értéknek tekintik a tudást. Minden mai 
fiatal számára fontos elérendő cél a használandó nyelvtudás megszerzése, 
fejlesztése és fenntartása. A nyelvoktatás magas színvonala hosszú ideje 
védjegye a Herman Ottó Gimnáziumnak. Diákjanink nagy része két nyelvből 
középfokú nyelvvizsgát szerez az érettségiig. Az idegen nyelvek 
gyakorlására kitűnő lehetőséget kínálnak az országismereti tanulmányutak, 
testvériskolai kapcsolatok, amelyek révén tanulóink szinte egész Európa 
diákjaival tartanak személyes vagy internetes kapcsolatot. 
 
Kéttannyelvű tagozat 
Az első magyar-spanyol két tannyelvű képzés a 2001/2002-es tanévben 
indult el. Sok diák  éppen azért választja ezt az iskolát, hogy ebben a 
képzési formában tanulhasson. Jelenleg a diákok földrajzot, történelmet, 
informatikát, matematikát és célnyelvi civilizációt tanulnak spanyolul, 
ezeknek a tantárgyaknak többségét anyanyelvi lektorok tanítják. 
Iskolánkban nagyon népszerű a spanyol nyelvű színjátszás is. 

 

http://hermangimnazium.hu/


Pécs 
           

Megnevezés: Kodály Zoltán Gimnázium 
Cím:    7629 Pécs, Dobó István u. 35-37 
Elérhetőség:  Tel. 72/539 040   Fax  72/539 042 
E-mail:  titkarsag@kodaly-pecs.sulinet.hu 
Weboldal:  www.kodaly-pecs.sulinet.hu
 
Igazgató:    Gaál Tibor  
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:   Futó Andrea 

 

 

 
 
1973-ban kezdődött meg az iskola építése, majd 1982-ben a zeneszerző 
születésének 100. évfordulója alkalmából az iskola felvette a Kodály Zoltán 
Gimnázium nevet. A kibővített épületben már zenei, nyelvi, humán 
tagozatos, valamint pénzügyi és számviteli ügyintéző osztályokban 
tanulhattak tovább a diákok. 1987-ben a két tanítási nyelvű képzés az olasz 
nyelvi tagozaton indult el, és 2001-ben a magyar-spanyol tannyelvű 
oktatást is bevezették. A Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán 
Gimnáziumban Alapítvány célja a két tanítási nyelvű tagozatokon folyó 
képzés támogatása, a célnyelvű országok nyelvének és kultúrájának 
mélyebb megismertetése. 
 
Kéttannyelvű tagozat 
A magyar-spanyol kéttannyelvű tagozat a dunántúli régióban az egyetlen 
ilyen típusú képzési forma, ezért évről évre nagyobb népszerűségre tesz 
szert, aminek köszönhetően az iskolában is egyre több diák választja a 
spanyolt második vagy harmadik idegennyelvként. A tagozat munkáját a 
Spanyol Oktatási Minisztérium segíti, a Spanyol Nagykövetség Oktatási 
Osztálya pedig koordinálja. Az ország többi spanyol kéttannyelvű 
tagozatával is szorosan együttműködik, közös nyelvi versenyeket és 
kultúrális programokat szervez. Anyanyelvi lektor folyamatos jelenlétével 
folyik öt évfolyamon a spanyol nyelv minél alaposabb elsajátítása. A 
tagozaton a matematikát, a történelmet, a földrajzot és a célnyelvi 
civilizációt spanyol nyelven, anyanyelvi tanárok oktatják. Diákjaink 
kiemelkedő tanulmányi eredményeket érnek el, sikerrel szerepelnek 
országos versenyeken és nemzetközi fesztiválokon. 
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Szeged       
 
Megnevezés: Tömörkény István Gimnázium 
Cím:    6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 
Elérhetőség:  Tel.  62/547 106  Fax 62/ 547 108 
E-mail:  tig@tomorkenygimn.hu   
Weboldal:  www.tomorkenygimn.hu
 
Igazgató:    Dr. Kühn János  
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:                  Guba Eszter 

 

 

 
 
 
1897-ben alapította Szeged városa az Állami Leányiskolát, a jelenlegi iskola 
jogelődjét. 1922 és 1952 között felvette az Árpád-házi Szent Erzsébet 
nevet, majd 1952-ben Tömörkény István író lett a névadója. Azóta az 
intézet folyamatosan bővíti a tagozatok számát: zenei, képző- és 
iparművészet, egészségügyi, színpadi táncos  - az utóbbiak már átkerültek 
más iskolákhoz -,  és 1989 óta humán fakultáció működik, majd később 
angol, német és környezetvédelmi képzéssel egészült ki az iskola kínálata. 
1997-ben az iskola 100 éves jubileumát ünnepelte. Ma már 800 diák tanul 
az intézményben és közülük sokan kiemelkedő teljesítménnyel 
büszkélkedhetnek a megyei és országos versenyeken. 
 
 
Kéttannyelvű tagozat 
 
A magyar-spanyol kéttannyelvű képzés 2005 szeptemberében indult. 
Általában 18 diákot vesznek fel az előkészítő évfolyamra. 
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Kecskemét 
    
Megnevezés: Bolyai  János Gimnázium 
Cím:     6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. 
Elérhetőség:  Tel.  76/482  071  Fax 76/507 523 
E-mail:  bolyaigim@bolyai-kkt.sulinet.hu
Weboldal:  www.bolyai-kk.sulinet.hu
 
Igazgató:    Dr. Főzőné Timár 
ÉvaMagyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:    Benke Orsolya 

 
 

 

 

Kecskemét legfiatalabb középiskolája, a Bolyai János Gimnázium 1987-ben 
nyitotta meg kapuit. Nevét az 1802-ben született világhírű matematikusról 
kapta. Jelenleg ötszázhatvanöt diák tanul és 45 tanár dolgozik az 
intézményben. A 20 év alatt országosan is ismert, elismert intézmény lett. 

Az általános tantervű osztály mellett matematika, informatika, német és 
angol nyelvi, sporttagozatos, 2006-tól pedig spanyol-magyar két tanítási 
nyelvű osztályokba jelentkezhetnek a tanulók. Igen népszerűek az angol és 
német nyelvi és a spanyol magyar két tanítási nyelvű osztályok. Az itt 
tanulóknak minden nap van nyelvi órájuk. Ennek köszönhetően a diákok 90 
százaléka középfokú, sokan felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A 
spanyolon, az angolon, a németen túl latint, franciát és olaszt lehet tanulni 
az iskolában. Euklidesz és Bolyai János tudományát az emelt szintű 
matematika és informatika osztályokban ismerhetik meg a tanulók. 
     Iskolánk tanulói jó eséllyel indulnak a tanulmányi és művészeti 
versenyeken. A Bolyai János Gimnáziumban folyó pedagógiai munka kiemelt 
célja a tehetséggondozás. Az eredményes tanulást biztosítva 
csoportbontásban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket, a 
matematikát. A tanulók több szakkör – mint pl. művészeti, a Vis Animi 
leánykar, a környezetvédelmi kör, a tantárgyi szakkörök közül pedig a 
matematika, kémia, biológia, olasz, spanyol – munkájába kapcsolódhatnak 
be. Pedagógiai munkánk hátterét szolgálják az informatikai, a kémiai, 
biológiai és a fizikai szaktantermek, a 650 négyzetméteres tornaterem és a 
350 négyzetméteres aula.                                       
     A gimnázium sporteredményeit országosan is jegyzik. A diákolimpiákon 
leány kosárlabdázóink és atlétáink, fiú röplabdásaink évek óta első, második 
és harmadik helyezést érnek el.   
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Veszprém 
             

Megnevezés:           Vetési Albert Gimnázium 
Cím:                        8200 Veszprém, Kemecse u. 1.  
Elérhetőség:  Tel.   +38 88 560680 
                                      +36 88 560790 
                              Fax : +36 88 560791 
E-mail:  igazgato@vetesi.sulinet.hu  
Weboldal:  http://www.vetesi.hu  
 
Igazgató:                 Szarka László 
Magyar-Spanyol Kéttannyelvű  
tagozat vezető tanára:             Tóth Anita 

 

 

     
 
A Vetési Albert Gimnáziumot 1989-ben avatták fel, a megyeszékhely 
legfiatalabb középiskolája.  
Nevét Vetési Albertről, Mátyás király püspökéről és kancellárjáról kapta. 
Működését nyelvi, testnevelés valamint informatika tagozattal kezdte meg. 
Az iskola oktatási profilja folyamatosan követte a társadalmi igények 
változását, 1997-ben  a testnevelési tagozat megszűnt, majd 1999-ben 
francia-magyar két tanítási nyelvű tagozat, valamint emelt szintű biológia-
ökológia képzés indult. Jelenleg ezek mellett a specializációk mellett emelt 
szintű angol és német nyelvi képzés, valamint általános tantervű képzés 
folyik, mindegyik ötévfolyamos, nyelvi előkészítős formában. 
A tanulók több tanórán kívüli szakkör és tevékenység munkájába 
kapcsolódhatnak be : francia  és magyar nyelvű irodalmi színpad, francia 
nyelvű újság, fotó szakkör, ECDL-képzés, 6 féle sportág foglalkozásai, olasz 
szakkör segíti a délutánok hasznos eltöltését. 
A spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzés egy csoportban (kb. 18-20 fő) 
2008 szeptemberében indul. 
 
Kéttannyelvű tagozat 
 
Az első előkészítő csoport 20 fővel a 2008/2009-es tanévben kezdett el 
spanyolt tanulni. Az egész városban ismert már a képzés, többszörös a 
túljelentkezés erre a tagozatra. A diákok egyelőre földrajzot és történelmet 
tanulnak spanyol nyelven. 

mailto:igazgato@vetesi.sulinet.hu
http://www.vetesi.hu/

