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Kéttannyelvű tagozatban
A kéttannyelvű képzés megnyitja a kapukat a felsőoktatás 
és a munkaerő piac felé, úgy Magyarországon, mint 
külföldön. A budapesti magyar-spanyol tannyelvű 
gimnáziumban és a hat kéttannyelvű tagozatban több 
mint ezer, tizennégy és tizenkilenc év közötti diák tanul. 
Az ötéves képzés első évében a diákok intenzív spanyol 
nyelvoktatásban részesülnek, a további években 
legalább két tantárgyat spanyol nyelven tanulnak. 
Középiskolai tanulmányaik befejeztével felsőfokú C1 
szintű spanyol nyelvtudással rendelkeznek. A képzés 
minősége jól érzékelhető azon, hogy a diákok magas 
aránya kerül be a legelismertebb egyetemekre.

KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUM
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
Budapest | www.karolyigimnazium.hu
KÉTTANNYELVŰ TAGOZATOK
Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen
www.fmg.hu
Herman Ottó Gimnázium | Miskolc
www.hermangimnazium.hu
Kodály Zoltán Gimnázium | Pécs
www.kodaly-pecs.sulinet.hu
Tömörkény István Gimnázium | Szeged
www.tomorkenygimn.hu
Bolyai János Gimnázium | Kecskemét 
www.bolyai-kkt.sulinet.hu
Vetési Albert Gimnázium | Veszprém
http://portal.vetesi.hu

Fernando Alonso

Az Oktatási Iroda

feladata a spanyol nyelvoktatás előmozdítása
a magyar oktatási rendszerben
Oktatási Attasé
 Inmaculada Canet Rives
Asszisztens
 Tóth Erika 

Spanyol Nagykövetség
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Miért tanuljunk         spanyolul? Hol tanulhatunk    spanyol nyelvet?

… nagy jövője van
A huszonegy ország közül, ahol hivatalos nyelv, 
a legtöbb dinamikusan fejlődő gazdasággal 
rendelkezik, és rövid- illetve középtávon meghatározó 
gazdasági tényező kíván lenni a világon.
Az utóbbi években a spanyol népszerűsége 
látványosan megugrott, az angol után, a második 
leggyakrabban tanult nyelvvé lépett elő.
Csak az Amerikai Egyesült Államokban közel 
negyven millió ember beszéli, és számítások 
szerint 2050-re százhúsz millióan fogják beszélni.

Gazdagabbá tesz ...
A spanyol az alkotás és a kultúra nyelve is. A 
gazdag spanyol kultúra olyan nagynevű 
művészeket adott a világnak mint Cervantes vagy 
Vargas Llosa, Velázquez vagy Picasso, Buñuel 
vagy Almodóvar, akik megváltoztatták a 
művészetek értelmezését.

… és élvezni fogod
A spanyol nyelv segítségével bepillanthatsz egy 
vonzó, csupa élet kultúrába. Olyan varázslatos 
helyeket látogathatsz meg, mint a granadai 
Alhambra vagy a perui Machu Picchu romvárosa,  
sportolóink sikereit ünnepelheted, vagy másfajta 
világszemléletű emberekkel ismerkedhetsz meg, 
hiszen évente több millióan használják nyaralásuk 
során is szerte a világon.

A spanyol nyelvtanulása Magyarországon még 
nem érte el az egész világon tapasztalható 
látványos fejlődést. Azonban tanárok és diákok 
évről évre egyre többen ráébrednek, hogy a 
spanyol világszerte mind jobban elterjed, ismerete 
számos előnnyel kecsegtet. Ezért szeretnénk 
ösztönözni az oktatási intézmények vezetőit, hogy 
tantervükbe vegyék fel a spanyolt, valamint 
biztassák a diákokat, hogy válasszák ezt a 
nyelvet, mert lehetőségek gazdag tárházát nyitja 
meg előttük szakmai, kulturális és személyes 
kapcsolatok terén egyaránt. 
Jelenleg a magyar oktatási rendszer két 
lehetőséget kínál a spanyol nyelv elsajátítására a 
diákok számára:

Spanyol mint idegen nyelv 
középiskolában
A középiskolába kerülő diákok arról is döntenek, 
hogy milyen idegen nyelveket választanak majd 
tanulmányaik során. A magyar középiskolákban 
jelenleg tízezer diák tanul spanyolt második illetve 
harmadik idegen nyelvként, ez is azt mutatja, hogy 
a spanyol egyre növekvő szerepet tölt be 
Magyarországon és szerte a világon.

Emberközeli nyelv ...
A második leggyakoribb nyelv a világon, több 
mint négyszázötven millió emberrel beszélhetsz 
spanyolul a világszerte. 
Nagyon könnyen elsajátítható nyelv, hamar 
mutatkozik a fejlődés.

... messzire eljuthatsz vele
A spanyol az utazók nyelve. Nemcsak Európában, 
hanem Spanyol-Amerikában is megnyílnak előtted 
a kapuk.
A harmadik leggyakrabban használt nyelv az 
interneten.

Nagy múltú nyelv …
Több mint tíz évszázados története alatt mind 
az öt kontinensen elterjedt, és mára a bolygó 
egyik leggazdagabb történelmi hagyományaival 
rendelkező nyelve lett.
A spanyol segítségével más neolatin nyelveket 
is könnyen elsajátíthatsz, a franciát éppúgy, 
mint az olaszt.

Salvador Dalí: Dalí Atómica Javier Bardem

Guggenheim Múzeum, Bilbao


