
Remek hírünk 
van…

BGC magyar-angol 
kétnyelvű osztály

indul
a Budapest III. Kerületi  

Bárczi Géza 
Általános Iskolában



MIÉRT VÁLASZD 
A BGC ANGOL PROGRAMOT?

10 év szakmai 
tapasztalat

4+4 éves 
kidolgozott 

program

kizárólag angol 
anyanyelvi 

tanárok

nyelvelsajátítás
szótárfüzet és 

dolgozatok nélkül



FELÉPÍTÉSE

Angol Napközi

● 1-4. osztály
● heti 20 óra angol nyelvi 

környezet
● 13:00- 17:00 között

Angol Műhely

● 5-8. osztály 
● 90 perces 

klubfoglalkozások
● nyelvvizsgára felkészítés



A KÉTNYELVŰ OSZTÁLY NAPIREND

Udvari irányított 
és szabad játék 

az angol anyanyelvi 
és a napközis 
pedagógussal

Szabad játék az angol 
anyanyelvi tanár 

részvételével

BGC klubfoglalkozás 
az angol anyanyelvi 
tanár vezetésével és 

a napközis tanító 
részvételével,

uzsonna

Tanórák magyar 
nyelven - tízórai, 

ebéd

8:00 - 13:00

13:00 -14:00

14:00 - 15:15 16:00 - 17:00

15:15 -16.00

    Házi feladat írása 
a napközis tanító 

vezetésével

 



KÖZÉPPONTBAN A GYERMEK

Stresszmentes 
környezet

Élményalapú 
tevékenységek

Korspecifikus 
klubfoglalkozások 

Képességfejlesztés, 
tehetséggondozás



KIMAGASLÓ 
       TELJESÍTMÉNYEK 

Kommunikációs 
készség

Kognitív 
gondolkodás

Tolerancia, 
nyitottság, 

magabiztosság

B2 szintű 
nyelvtudás



"Remélem" már eljutott a hír, 

hogy Dani sikeresen letette a B2-es nyelvvizsgát. 

Szerettük volna megköszönni 

az Önök és az összes nyelvi lektor által az elmúlt 8 évben beletett munkát!

 Ahogy már korábban is talán érezhető volt, 

nagyon pozitív élmény volt a BGC programja: 

nemcsak az elért eredmény miatt, hanem amiatt a tanítási, gyermeknevelési 

filozófia és hozzáállás miatt is, 

amit a programban részt vevő tanárok hoztak az osztálynak, 

s így Daninak is.”

8. osztályos tanulónk 
szülei



Tervezett tandíjunk 3 részletben fizetendő:
 2022. szeptembertől 22-28 fős osztály esetén:

A BGC PROGRAM költségtérítési díja

Teljes ár: 
516 000 Ft

 (tanév / gyermek)  
 

Kedvezményes ár
 1 testvér esetén: 

492 000 Ft
 (tanév/gyermek)

Kedvezményes ár 
2 testvér esetén: 

471 000 Ft 
(tanév/gyermek) 



ANYANYELVI TANÁRAINK



01 Nyitottság, befogadó 
szemlélet, kreativitás

02 Tehetséggondozás

03 Biztonságos környezet,
örömteli tanulás

Bárczi Géza 
Általános Iskola   

alapelvei



A Bárcziban jó gyermeknek lenni….

Gyermekközpontú, 
innovatív, 

elhivatott pedagógusok

Tanórai differenciálás, 
nívó csoportbontás,
felvételi előkészítők, 

intenzív hetek

Bárczi programok
Piknik, szüreti bál, 

témahetek, erdei iskola, 
Bárczi gála

Sport

TSMT, kézilabda, 
úszás - iskolai foglalkozások 

keretében, 
asztalitenisz, aerobic, 

judo, kosárlabda

Zeneoktatás

Hegedű, zongora, 
fúvós hangszerek, szolfézs 

(Aelia Sabina Zeneiskola 
tanáraival együttműködve)

Szakkörök

Néptánc, színjátszó, énekkar, 
csillagász, 

túra, kézműves, 
sakk és táblajátékok, 

ECDL



NAGYON VÁRJUK HOGY 
TALÁLKOZZUNK….

          

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 
A BGC MAGYAR-ANGOL KÉTNYELVŰ OSZTÁLYRÓL:

2022. február 9. 17:00 online fórum
2022. március 8. 17.00 személyes fórum    

Ismerkedés az iskolával és a tanítókkal 
a leendő elsős gyermekek és szüleik részére: 

Vidám tavasz-nyitogató program
2022. március 28. 17.00-18.00

NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK:
2022. április 7. 8.30-12.00



ELÉRHETŐSÉGEINK

Please keep this slide for attribution.

Budapest III. Kerületi 
Bárczi Géza 

Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
igazgato@barczialtisk.hu

06 1 2431509 
www.barczialtisk.hu

BGC PROGRAM
www.bgcprogram.hu

facebook.com/bgcangolprogram

info@bgcprogram.hu 

0670-4184519
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