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2. IDEGEN NYELV – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (8 óra)

(angol, német, francia, spanyol, orosz)
Nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt
Alapelvek, célok
Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell
azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést
átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok,
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében
nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén
erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
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pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az
interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek
sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta
az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen
elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az
írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének,
igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A
nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más
tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség
kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a
tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A nyelvi előkészítő évfolyamra vonatkozó témalista azonos az élő idegen nyelvi
kerettantervekben szereplő, a 9–12. évfolyamok számára ajánlott listával. Helyi tantervünk
valamennyi témát feldolgozza. Ennek mélységét az adott témára vonatkozó órakeret határozza
meg. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon
biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt
sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv
birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok
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mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs
helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv
az anyanyelve.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az
adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fejlesztés
tartalma elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott
nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
A nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a
kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK) előzheti meg, feltéve hogy az
intézmény megfelel a 20/2012. (VIII. 31.). EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek.
A nyelvi előkészítő évfolyam, azaz a 9/Ny osztályok (20/2012., 2. § (2) b)) általános céljai
megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettantervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő
évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt
kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK képzés
közvetlen célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív nyelvtanulással olyan
nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy év nyelvtanulását. A nyelvi
előkészítő évfolyam magas idegen nyelvi óraszáma elsősorban nem arányosan megemelt
tananyagmennyiséget jelent, hanem tágabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a
szilárd alapok megteremtésére.
A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői
miatt a NYEK helyi tantervben is azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg,
amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként
használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex
fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. Az idegen nyelvi helyi tanterv a
KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a
hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség.
A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan,
hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a helyi tantervbe.
Jelen helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló négy osztályos gimnáziumi nyelvi
előkészítő évfolyamára készült. A NYEK-nél és a 10. és a 12. évfolyamnál szereplő két
szintet a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott feltételek indokolják. Az ötéves
nyelvtanulási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni az egyes tanulócsoportok
szükségleteit, az év elejei szintfelmérés eredményét és a tanulók haladási tempóját. A
magasabb óraszám és a rendeletben meghatározott két lehetséges kimeneti szint teret ad a
differenciált, a tanulók igényeinek megfelelő oktatás megvalósítására.
A kötelezően elvárt minimumszinteket az második idegen nyelvre a lenti táblázat foglalja
össze.
NYEK évfolyam,
10. évfolyam,
12. évfolyam,
minimumszint
minimumszint
minimumszint
2. idegen nyelv
A1/A2
A2/B1
B1/B2
Az óraszámok vonatkozásában fontos, hogy a nyelvi előkészítő évfolyammal induló nevelésoktatás megemelt óraszáma nem elsősorban a tananyag növelésére, hanem annak tényleges
elmélyítésére, a gyakorlásra szánt idő bővítésére szolgál. A több nyelvóra segítségével az
iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel rendelkező tanulók hátránya
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kompenzálható, sőt a hagyományos képzésben résztvevőkhöz képest magasabb kimeneti szint
is elérhető.
A második idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk
az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A1/A2 közötti
tudásszintre. A magasabb óraszám lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a
felzárkózásra és a nyelvi csoportok szükség szerint differenciált haladására és az egyéni
szükségletek figyelembe vételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a
továbbiakban a tanulók legalább 50%-a eljuthasson a középiskolai tanulmányok végén B2
szintre. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a
témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák
feldolgozása során valósíthatók meg. A NYEK tág keretet nyújt annak tudatosítására a
tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben
és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A
tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a nyelvtanulásba. A
tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus
önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók
nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás
sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos
interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív
támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra,
ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában,
sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Ezekben az osztályokban mindezek koncentráltan jelennek meg a nagyobb óraszám és a
nyelvtanárokkal töltött több óra miatt.
A NYEK sikerét számos tényező segítheti. Az egyik legfontosabb kulcs a tanárok megfelelő
felkészítése, hiszen a NYEK csoportok nagy óraszámban történő oktatása mind szakmailag,
mind emberileg nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. Az egyes csoportokat az adott
idegen nyelvből egynél több nyelvtanár oktathatja, így a tanári és tanulói motiváció
fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta nehézségek jelentősen csökkenthetők. Ha
egy csoporttal több tanár foglalkozik, az lehetőséget ad a tapasztalatcserére, egymás segítésére
és a felelősség megosztására is. A munkamegosztás a tanulási-tanítási folyamat egészére épül,
a különböző tevékenységeket integráltan kezelve, azaz nincsenek például a különböző
tanároknál a különböző készségek. A tanároknak folyamatosan együtt kell működniük, ebben
segítségükre vannak a munka dokumentálásának eszközei, például a közösen vezetett haladási
napló és a rendszeres szóbeli egyeztetések. A tanulók több különféle tanári megközelítéssel
találkoznak, ezek kiegészítik és erősítik egymást. Ez a kommunikációs helyzetet közelebb
viszi a valós nyelvi helyzetekhez, csökkenti az esetleges egyhangúságot, és nagyobb az esély
arra is, hogy minden tanuló megtalálja a neki megfelelő nyelvtanulási módot.
A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt több
lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motiváció
tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott anyagok az egyes
készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT
integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz. A nyelvi előkészítő évfolyam
megfelelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan
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tevékenységre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában
kevesebb idő jut.
A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent. A
tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos
visszajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű
értékelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő
személyében (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl
hasznos lehet a rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés, például egy előre
kidolgozott szempontsorral (órai munka, iskolán kívüli nyelvtanulás, házi feladat,
projektmunkák stb.). A NYEK-en elérhető látványos fejlődés regisztrálásában segítség lehet
az Európai nyelvtanulási napló, mellyel a tanulók maguk is dokumentálni tudják
eredményességüket, így tudatosabban követhetik nyelvtudásuk erősödését. Abban is
segítségükre lehet, hogy kialakuljon bennük a saját tanulásukért, fejlődésükért vállalt
felelősség.
Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön figyelmet
fordítunk. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal való szoros
együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos tevékenységek. Meg
kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni kell kezelni azt a
csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes)
lassulása okoz.
A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK elegendő
teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt
találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a
nyelvtanulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb
órakeret több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások
kipróbálására. Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is,
például más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben
megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az
első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási
motiváció ébren tartása is.
A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról
idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen
nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a
szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban.

A tanulók értékelésének módszere. Ellenőrzés és értékelés


A tanítás folyamán a szaktanár folyamatosan szem előtt tarva a NAT által kitűzött
gyakorlati nyelvtudás elsajátításának igényét, választhat az egyéniségének és a tanított
csoport adottságainak leginkább megfelelő módszerek közül. A szaktanár módszertani
szabadságát tiszteletben tartva javasolható a kommunikatív jellegű feladatok és
gyakorlatok gyakori alkalmazása már a kezdeti nyelvtanítási szakasztól. A szituációs
gyakorlatok a tanulók nyelvi ismereteinek fejlesztése mellett (beleértve itt a
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beszédszándékok megfelelő kifejezésének elsajátítását) fokozott lehetőséget nyújtanak
a személyiségfejlesztésre, mivel aktivitásra, együttműködésre és a problémamegoldó
készség fejlesztésére nevelnek.


A megfelelő nyelvi tudatosság elérése érdekében célszerű a használt tankönyvekben
található nyelvtani és lexikai feladatok megoldása mellett tematikus nyelvtani
számonkérő gyakorlatokkal, ill. nyelvvizsga teszt jellegű feladatválasztós feladatokkal
kiegészíteni a gyakoroltatást.



Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres
ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen
szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében,
milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket.



Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk
sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is.



Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb
osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt 90 %-ban - való teljesítése a
jeles tanulóktól várható el.



Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint
társaik kulturált ellenőrzésére neveljük.



Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem
előtt tartani. A számonkérés és értékelés formái szintén a szaktanár egyéniségéhez és a
csoport jellegéhez igazodnak, de célszerű bizonyos változatosságot, sokféleséget
biztosítani ezen a területen is. Ügyelnünk kell az írásbeli és szóbeli számonkérési
módok megfelelő arányára.



Az első képzési szakasz kezdeti időszakában elsődleges cél a helyesírási alapismeretek
elsajátítása, melynek számos lehetséges eszköze között a diktálás után írt szöveg, ill. a
hiányos szövegek pótlása a legyakoribb. Az újonnan bevezetett nyelvtani jelenségek
gyakoroltatása, elsajátításának ellenőrzése során jól használhatók a drill-típusú
gyakorlatok, ill. a transzformációs gyakorlatok.



A lexikai jellegű feladatokban komoly hangsúlyt kapnak a szómagyarázatok és a
szinonimák keresése, ill. a tanult szavak körülírása. Az új nyelvtani és lexikai anyag
komplex elsajátítását számonkérhetjük fordítási feladat, tömörítési gyakorlatok,
kérdésekre adott válasz formájában.



Mivel a tantárgyi szakaszok logikai egységet jelentenek a tananyagban, lezárásukként
célszerű írásos számonkérést is tartani, melynek segítségével értékelhető az elért
teljesítmény.



A szóbeli ellenőrzési formák állandó összetevői a tanóráknak, hiszen a NAT
célkitűzéseinek megfelelően élő beszédnyelvet tanítunk. Az önálló tanulói
gondolatkifejtés, beszámolók, szituációk kidolgozása és a képleírások a leggyakoribb
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szóbeli számonkérési formák. Évenként javasolható egy-egy memoriter tanításaszámonkérése is.


A tanév ill. más nagyobb tantervi egységek végén célszerű felmérnünk a tanulók
nyelvi tudatosságát, nyelvi készségeit, lexikai ismereteit és a tanított tananyag
általános elsajátításának fokát. Irásbeli felmérésként teszt, nyelvtani feladatsor,
fordítási és fogalmazási feladatok javasolhatók. A szóbeli felmérés célszerű eszköze a
témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás, szövegértési
és szituációs feladat.



Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája
szerint lehet írásbeli és szóbeli.
A szóbeli ellenőrzés szempontjai:
- szókincs
- kiejtés, intonáció, folyamatosság
- nyelvhasználat
- nyelvhelyesség
Az írásbeli ellenőrzés szempontjai:
- információ mennyisége
- szöveg megszerkesztettsége
- szókincs választékossága
- nyelvi helyesség
- helyesírás



Egy tanév alatt legalább a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell
íratni, melynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi
osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír.



Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám duplájával egyenlő
osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a
szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük.



A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott
feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi
illetve év végi osztályzatot von maga után.



A tanuló szóbeli teljesítménye lehet:
o hibátlan, illetve minimális hibával: jeles
o többé-kevésbé hibátlan: jó
o gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes
o hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges
o teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen
 A tanuló írásbeli teljesítménye lehet:
90% - jeles
50% - elégséges
A köztes érdemjegyek százalékos határait az adott csoportban oktató tanárok döntik el.
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Az alkalmazott ellenőrzési módszerek:


feladatlapok (teszt, nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok)







szóbeli felelet (feladatok megoldása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés
alapján, a témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás,
szövegértési és szituációs feladat.stb.);
témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes
zárásakor);
otthoni munka (házi feladatok megoldása, gyűjtőmunka, kiselőadás készítése stb.);
csoportmunka (szerepjátékok, érvelés és szituációs helyzetgyakorlatok stb.);
versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.



A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.



A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és
videokazettákkal, multimédiás eszközökkel, egy- és kétnyelvű szótárakkal, illetve a
csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel és a szókincsfejlesztéshez
nélkülözhetetlen olvasókönyvekkel egészítse ki.
A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referenciaanyagokat az országismeret, irodalom,
történelem, kultúra tanításához.
A technikai eszközök között a legfontosabb az interaktív tábla digitális tananyagokkal, a
DVD-lejátszó hiszen ezek segítségével könnyebben sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést,
és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is.
Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű
tananyag szerkesztéséhez és sokszorosításához.
A taneszköz kiválasztásánál érdemes előnyben részesíteni az alábbi jellemzőket
 feladatokban gazdag,
 az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató,
 az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól
megvalósító,
 legyen motiváló hatású, például matematikatörténeti kitekintés, utalás más
tantárgyak tartalmára,
 tanultakat rendszerező és jól strukturált,
tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített
tankönyveket
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A tankönyvek az engedélyezett tankönyvcsaládokból kerülnek ki. A tankönyvek,
tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai:
1. A célcsoport szempontjából
-korosztály
-a tanulás célja
-felszereltség
2. A feltételrendszer szempontjából
-a követelmények
-a tanítás körülményei
-felszereltség
3. Szaktárgyi szempontok
-nyelvi és műveltségi tartalmak
-szövegfajták
-gyakorlattípusok
-nyelvtani koncepció
-szókincs minősége és mennyisége
-készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága
4. Módszertani szempontok
-tanítási technikák
-differenciálás
Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása tanévenként történik.

A tantárgyi óraszámok
9NYEK
évf.
8 óra

Második idegen nyelv

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége
Jelen helyi tanterv készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv
műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) Nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos
középiskolai nevelés-oktatás előtt (7.1.1) alapján.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem
bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre.
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Óraszámok:
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Óraszám 9/Ny évfolyamra
8 óra/hét (288 óra)
38
26
31
28
30
38
30
30
13
24

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
megértése;
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.

A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
Előzetes tudás
motiváció.
Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai megnyilatkozások;
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
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a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.
Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
Ajánlott témakörök a 9/Ny évfolyamon
Témák
Kapcsolódási pontok
Személyes vonatkozások, család
Technika, életvitel és
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
gyakorlat: család és
Személyes tervek.
háztartás.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Etika: generációk
Egyén és család nálunk és a célországokban.
kapcsolata, családi élet.
Ember és társadalom
Etika: társas kapcsolatok,
Emberek külső és belső jellemzése.
előítélet, tolerancia,
Baráti kör.
bizalom, együttérzés;
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A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel, rezsi,
zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a
fenntarthatóságért?

Földrajz; biológiaegészségtan:
biotermékek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek. lakóhely és
környék hagyományai.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség,
védett természeti érték,
változatos élővilág.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
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Földrajz:
településtípusok; globális
problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái,

Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív
gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.
Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés
szerepe, relaxáció.
Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és a
popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok, a
sport és olimpia története,
példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a
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szituáció alapelemei,
beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes
meghatározó jellegű
országok turisztikai
jellemzői.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika:
számítógépen keresztül
való kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai eszközöket
alkalmazó média, az
elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett
alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Matematika:
alapműveletek,
grafikonok értelmezése.
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Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.
A továbbhaladás feltételei:
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be
tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős
emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes
egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és
mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból
és fordulatokból áll.
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2. IDEGEN NYELV (3+3+3+3 óra)

Alapelvek, célok
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel
(KER) összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
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Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára
kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal
szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi
jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a
nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös
európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az
ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:
12. évfolyam,
minimumszint
Második idegen nyelv

B1/B2

A helyi tanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Második idegen nyelv

10. évfolyam

12. évfolyam

A2/B1

B1/B2

Az idegen nyelvi helyi tanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a
nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció,
az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és
kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében
értelmezve kerültek be a helyi tantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
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Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak,
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Az ajánlott témakörök
listája kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális
kompetenciák fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi
országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs
helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv
az anyanyelve.
A helyi tanterv fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

A tanulók értékelésének módszere. Ellenőrzés és értékelés


A tanítás folyamán a szaktanár folyamatosan szem előtt tarva a NAT által kitűzött
gyakorlati nyelvtudás elsajátításának igényét, választhat az egyéniségének és a tanított
csoport adottságainak leginkább megfelelő módszerek közül. A szaktanár módszertani
szabadságát tiszteletben tartva javasolható a kommunikatív jellegű feladatok és
gyakorlatok gyakori alkalmazása már a kezdeti nyelvtanítási szakasztól. A szituációs
gyakorlatok a tanulók nyelvi ismereteinek fejlesztése mellett (beleértve itt a
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beszédszándékok megfelelő kifejezésének elsajátítását) fokozott lehetőséget nyújtanak
a személyiségfejlesztésre, mivel aktivitásra, együttműködésre és a problémamegoldó
készség fejlesztésére nevelnek.


A megfelelő nyelvi tudatosság elérése érdekében célszerű a használt tankönyvekben
található nyelvtani és lexikai feladatok megoldása mellett tematikus nyelvtani
számonkérő gyakorlatokkal, ill. nyelvvizsga teszt jellegű feladatválasztós feladatokkal
kiegészíteni a gyakoroltatást.



Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres
ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen
szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében,
milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket.



Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk
sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is.



Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb
osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt 90 %-ban - való teljesítése a
jeles tanulóktól várható el.



Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint
társaik kulturált ellenőrzésére neveljük.



Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem
előtt tartani. A számonkérés és értékelés formái szintén a szaktanár egyéniségéhez és a
csoport jellegéhez igazodnak, de célszerű bizonyos változatosságot, sokféleséget
biztosítani ezen a területen is. Ügyelnünk kell az írásbeli és szóbeli számonkérési
módok megfelelő arányára.



Az első képzési szakasz kezdeti időszakában elsődleges cél a helyesírási alapismeretek
elsajátítása, melynek számos lehetséges eszköze között a diktálás után írt szöveg, ill. a
hiányos szövegek pótlása a legyakoribb. Az újonnan bevezetett nyelvtani jelenségek
gyakoroltatása, elsajátításának ellenőrzése során jól használhatók a drill-típusú
gyakorlatok, ill. a transzformációs gyakorlatok.



A lexikai jellegű feladatokban komoly hangsúlyt kapnak a szómagyarázatok és a
szinonimák keresése, ill. a tanult szavak körülírása. Az új nyelvtani és lexikai anyag
komplex elsajátítását számonkérhetjük fordítási feladat, tömörítési gyakorlatok,
kérdésekre adott válasz formájában.



Mivel a tantárgyi szakaszok logikai egységet jelentenek a tananyagban, lezárásukként
célszerű írásos számonkérést is tartani, melynek segítségével értékelhető az elért
teljesítmény.



A szóbeli ellenőrzési formák állandó összetevői a tanóráknak, hiszen a NAT
célkitűzéseinek megfelelően élő beszédnyelvet tanítunk. Az önálló tanulói
gondolatkifejtés, beszámolók, szituációk kidolgozása és a képleírások a leggyakoribb
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szóbeli számonkérési formák. Évenként javasolható egy-egy memoriter tanításaszámonkérése is.


A tanév ill. más nagyobb tantervi egységek végén célszerű felmérnünk a tanulók
nyelvi tudatosságát, nyelvi készségeit, lexikai ismereteit és a tanított tananyag
általános elsajátításának fokát. Irásbeli felmérésként teszt, nyelvtani feladatsor,
fordítási és fogalmazási feladatok javasolhatók. A szóbeli felmérés célszerű eszköze a
témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás, szövegértési
és szituációs feladat.



Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája
szerint lehet írásbeli és szóbeli.
A szóbeli ellenőrzés szempontjai:
- szókincs
- kiejtés, intonáció, folyamatosság
- nyelvhasználat
- nyelvhelyesség
Az írásbeli ellenőrzés szempontjai:
- információ mennyisége
- szöveg megszerkesztettsége
- szókincs választékossága
- nyelvi helyesség
- helyesírás



Egy tanév alatt legalább a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell
íratni, melynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi
osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír.



Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám duplájával egyenlő
osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és
az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük.



A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott
feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi
illetve év végi osztályzatot von maga után.



A tanuló szóbeli teljesítménye lehet:
o hibátlan, illetve minimális hibával: jeles
o többé-kevésbé hibátlan: jó
o gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes
o hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges
o teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen
 A tanuló írásbeli teljesítménye lehet:
90% - jeles
50% - elégséges
A köztes érdemjegyek százalékos határait az adott csoportban oktató tanárok döntik el.
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Az alkalmazott ellenőrzési módszerek:


feladatlapok (teszt, nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok)







szóbeli felelet (feladatok megoldása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés
alapján, a témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás,
szövegértési és szituációs feladat.stb.);
témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes
zárásakor);
otthoni munka (házi feladatok megoldása, gyűjtőmunka, kiselőadás készítése stb.);
csoportmunka (szerepjátékok, érvelés és szituációs helyzetgyakorlatok stb.);
versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények.



A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.



A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és
videokazettákkal, multimédiás eszközökkel, egy- és kétnyelvű szótárakkal, illetve a
csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel és a szókincsfejlesztéshez
nélkülözhetetlen olvasókönyvekkel egészítse ki.
A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referenciaanyagokat az országismeret, irodalom,
történelem, kultúra tanításához.
A technikai eszközök között a legfontosabb az interaktív tábla digitális tananyagokkal, a
DVD-lejátszó hiszen ezek segítségével könnyebben sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést,
és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is.
Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű
tananyag szerkesztéséhez és sokszorosításához.
A taneszköz kiválasztásánál érdemes előnyben részesíteni az alábbi jellemzőket
 feladatokban gazdag,
 az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató,
 az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól
megvalósító,
 legyen motiváló hatású, például matematikatörténeti kitekintés, utalás más
tantárgyak tartalmára,
 tanultakat rendszerező és jól strukturált,
tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített
tankönyveket
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A tankönyvek az engedélyezett tankönyvcsaládokból kerülnek ki. A tankönyvek,
tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai:
2. A célcsoport szempontjából
-korosztály
-a tanulás célja
-felszereltség
3. A feltételrendszer szempontjából
-a követelmények
-a tanítás körülményei
-felszereltség
4. Szaktárgyi szempontok
-nyelvi és műveltségi tartalmak
-szövegfajták
-gyakorlattípusok
-nyelvtani koncepció
-szókincs minősége és mennyisége
-készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága
5. Módszertani szempontok
-tanítási technikák
-differenciálás
Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása tanévenként történik.
A tantárgyi óraszámok

Második idegen nyelv

9. évf.
3 óra

10. évf.
3 óra

11. évf.
3 óra

12. évf.
3 óra

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége
Jelen helyi tanterv készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv
műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet:
Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.03. alapján.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem
bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre.
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9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő év után második idegennyelv-tanításának elsődleges
célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Az élő idegen
nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a
tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen
nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok.
Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell,
hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben
és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el
kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A2/B1 tudásszintre, amely megfelelő
alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék
B1/B2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Az óraszámok megoszlása 9. és 10. évfolyamon

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Óraszám 9. évf.
3 óra/hét
(108 óra)
15 óra
10 óra
12 óra
10 óra
6 óra
13 óra
15 óra
12 óra
5 óra
10 óra
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Óraszám 10. évf.
3 óra/hét
(108 óra)
12 óra
13 óra
12 óra
8 óra
9 óra
13 óra
12 óra
12 óra
7 óra
10 óra

Általános fejlesztési feladatok a 9. és a 10. évfolyamon
Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
A tematikai beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára,
tartalmára;
egység
nevelési- az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének
fejlesztési követése;
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben
céljai
elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos
feladatokra támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
Előzetes
tudás

A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.
Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
A tematikai egység
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelési-fejlesztési céljai begyakorolt beszédfordulatokkal;
Előzetes tudás
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kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben,
válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek
folytatása;
az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő
használata útján;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a
megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó,
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.
Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
A tematikai egység
rövid, egyszerű történetek mesélése;
nevelési-fejlesztési céljai egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
megfogalmazása;
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
Előzetes tudás
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összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati
összefüggések kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott
szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi
szövegekben;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének
megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi,
művészeti alkotások iránt.

A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek
olvasása.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések,
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági
előírások, magánlevelek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok
írása; mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának
megfelelő témájú szövegek alkotása.
Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az
őt érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,
párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,
rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.
Ajánlott témakörök a 9 évfolyamra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye
családi kapcsolatok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.
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A családi élet mindennapjai
Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás,

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Foglalkozások

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Önéletrajz.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
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Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).

megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A továbbhaladás feltételei:
 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét
információt.
 Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet
mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
 Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott
szövegekben megtalálja a fontos információkat.
 Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról
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Ajánlott témakörök a 10. évfolyamra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet.
Otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.

Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
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Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
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Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A továbbhaladás feltételei:







Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely ismert
tevékenységhez kapcsolódó közvetlen információcserét igényel. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, mikor követi a
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a
beszélgetést.
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.
Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat.
Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére.
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11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan
a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan
valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok
közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12.
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik
nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk
során, valamint egész életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el
kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. Mivel tanulóink
9ny évfolyamon megkezdik a második idegen nyelv tanulását, így tőlük a B1/B2 kimeneti
szint az elvárható. A 12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók,
tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a
nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat
önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak
megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák
használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.
Az óraszámok megoszlása 11. és 12. évfolyamon

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Óraszám 11. évf. Óraszám 12. évf.
3 óra/hét(108 óra) 3 óra/hét (93 óra)
9 óra
10 óra
10 óra
11 óra
12 óra
10 óra
10 óra
7 óra
12 óra
12 óra
13 óra
9 óra
10 óra
8 óra
12 óra
9 óra
10 óra
7 óra
10 óra
10 óra
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Általános fejlesztési feladatok a 11. és a 12. évfolyamon
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és
Előzetes tudás bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét.
Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és
egyes részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek
A tematikai
megértése több beszélő esetén is.
egység nevelésiFontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
fejlesztési céljai
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek.
A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák
esetén.
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések
segítségével.
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek
lényegének megértése.
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és
az események közvetítik.
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat
jelentésének kikövetkeztetése.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk,
dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az
iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.
Rövid beszélgetésekben vesz részt.
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben.
egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
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Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe
tartozó és általános témákról is.
A tematikai
egység nevelési- A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
fejlesztési céljai történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban,
regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,
aggodalom, öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek
összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel,
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film,
könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a
hatóságokkal külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek
megadása orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások
bevonása, beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi
megfelelőik semleges stílusban való használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.
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Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

A fejlesztési tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok
lineáris összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók
megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé
begyakorolt helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek
bemutatása, versek, rapszövegek.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében.
Előzetes tudás
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű,
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,
A tematikai
lényegre törő szövegek megértése.
egység nevelésiAz írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk
fejlesztési céljai
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott
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szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés
során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből,
illetve több szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés
során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő
szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek.

Fejlesztési egység

Íráskészség
A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak.
Előzetes tudás Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban fejezi ki írásban.
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján
az őt érdeklő, ismert témákról.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról.
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről
írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása.
A tematikai
egység nevelési- Hatékony írásbeli interakció folytatása.
fejlesztési céljai Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó
szövegről, illetve saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj
főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak,
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tanároknak.
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra
való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és
helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent,
paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt
nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést
kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás);
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek;
riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid
jelenetek, paródiák.

Ajánlott témakörök a. 11. évfolyamon
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

A tanuló életének fontos állomásai.
Személyes tervek, továbbtanulás.
Családi élet, családi kapcsolatok, konfliktusok.
A családi munkamegosztás, otthoni teendők.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság,
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.
Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

felelősségvállalás.
Ünnepek, nemzeti ünnepek.
Öltözködés, divatirányzatok.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Élet a városban és a faluban.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat, Magyarország és a célország klímája.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
A célország iskolarendszere.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok iskolai ünnepek.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
A pénz szerepe a mindennapi életben.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz. Stresszoldás.

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
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Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés, a célország konyhája.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok Magyarországon és acélországban.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és

vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában, társas oldalak szerepe a fiatalok életében.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlási szokások, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A továbbhaladás feltételei:
 Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek
ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a
szabadidő stb. terén.
 Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik.
 Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy
amelyek az érdeklődési körébe tartoznak.
 Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá
röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
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Ajánlott témakörök a 12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
Családmodellek..Család régen és ma.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Családi munkamegosztás, férfi-női szerepek.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör. Barátság, szerelem.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, nemzeti ünnepek hazánkban és a
célnyelvi országokban.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
Városi-vidéki élet összehasonlítása.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetszennyezés, Földünket érintő globális problémák.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Megújuló energiák.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.

Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Magyar és célnyelvi iskolarendszer összehasonlítása
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
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Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó

Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezési szokások, tipikus ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
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kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Hazánk nevezetességei.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Mobiltelefon használata.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A továbbhaladás feltételei:










Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek
hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről,
véleményekről szóló írásokat.
Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és
tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy
tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és
világosan beszélnek.
Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben.
Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden
megindokolja és megmagyarázza véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és erről
véleményt megfogalmazni.
Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és
befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg tudja ismételni az
elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egyformán
értelmezik-e az elmondottakat.
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi
témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.
Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmazza. Megfelelő szókinccsel
rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni.
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2. Idegen Nyelv – AJTP osztály (0+4+4+3+3 óra)

A második idegen nyelv tanításának alapelvei, céljai, tartalma
A NAT megfogalmazásának megfelelően az idegen nyelvek műveltségi terület céljait
korunk emberének kommunikációs igényei határozzák meg, összhangban az Európa Tanács
ajánlásaival. Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a világ dolgaiban való
megbízható tájékozódáshoz; a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; a boldoguláshoz a
munkaerőpiacon; a nemzetközi kommunikációba történő bekapcsolódáshoz; saját és más
kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. Minél több nyelvet ismer meg a tanuló
ebben a fogékony életkorban, annál több esélyt kap a különböző nyelvi struktúrákon keresztül
a különböző kifejezés- és gondolkodásmódok megismerésére, látásmódja, világról alkotott
képe bővül.
Az Arany János Tehetséggondozó Program sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás
hatékonysága, eredményessége. Részben azért, mert az idegen nyelvek tudása felértékelődött,
a műveltség fontos részévé vált, így javítja a továbbtanulási (később munkavállalási és
mobilitási) feltételeket, másrészt a hátrányos helyzetű, sok esetben kistelepüléseken élő
gyerekek valószínűleg ezen a területen szenvedték el az általános iskolai évek alatt a
legnagyobb lemaradást az alacsony óraszámok, vagy a nem megfelelően képzett tanárok
miatt. A szociálisan és anyagilag hátrányos helyzetű családok sem tudtak megfelelő motiváló
hátteret nyújtani az idegen nyelv tanulásának ösztönzésére.
A nyelvi órákon a tanuló elsajátítja azokat a nyelvi elemeket, melyek az írott és beszélt
nyelv kohézióját biztosítják, és megtanulja az interakció szabályait. Fontos, hogy kialakuljon
az önművelés igénye, és a diákoknak minél több lehetőségük nyíljon önálló
feladatmegoldásra. Ezért nélkülözhetetlen, hogy megismerjék és használni tudják az ehhez
szükséges forrásokat: szótárakat, gyakorlókönyveket, elektronikus anyagokat.
Az első idegen nyelv tanulása folyamán a tanuló már megismerkedett a nyelvtanulás
segédeszközeivel, gyakorlatot szerzett a használatukban. Ezt a tapasztalatot is felhasználja a
második idegen nyelvvel történő ismerkedés és kapcsolat során.
Törekedni kell arra, hogy a tanuló a való élethez közel álló, érdekes feladatokban,
tevékenységekben vegyen részt. Próbálunk minél több autentikus anyagot használni. Az órai
kommunikáció főként célnyelven történik, a tevékenységek változatosak (frontális, csoportos,
páros munka, projektfeladatok). A szituációs gyakorlatokon keresztül problémahelyzetekkel
és különböző megoldási módokkal ismerkedik meg a tanuló, melyeken keresztül választ kap
lényegi kérdésekre, életvezetési problémákra is. A nyelvi csoportban végzett munka segíti
közösségi beilleszkedésüket, fejlődik önismeretük és ezzel együtt az önkontroll is.
Célunk, hogy a célnyelvi műveltség és interkulturális kompetencia mellett alakuljon ki
a tanulókban a közösséghez való tartozás és a hazaszeretet érzése. A diákok ismerjék hazájuk
sokszínű kultúráját és ezt legyenek képesek a tanult idegen nyelven közvetíteni. Szerepet
kapnak az aktív részvételre építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Ösztönözzük a
tanulókat arra, hogy véleményüket elmondják. Fejlesztjük vitakészségüket. Ezeknél a
feladatoknál a kreativitást és az aktivitást helyezzük előtérbe és nem a pontos nyelvi
kifejezőkészséget. A nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet kap az önismeret és
önkontroll. Hozzá kell segíteni a tanulókat, hogy önismeretük fejlődjön, énképük
gazdagodjon. Ezeket szükséges folyamatosan erősíteni, hogy saját fejlődésüket, sorsukat
maguk tudják alakítani.
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A segítő magatartás, az együttműködés, a problémamegoldás és az önkéntes
feladatvállalás ösztönzése elengedhetetlen a hatékony csoportmunka kialakításában.
Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogy ha a lemaradóknak segítenek, maguk is fejlődnek,
nyelvi készségeik javulnak. A tanulócsoportok (párok) megszervezése növeli az egymás iránti
felelősség kialakulását. A nyelvtanításban a szituációs feladatokban jó lehetőség nyílik ennek
gyakorlására.
A nyelvtanítás során a szituációs feladatok kiváló lehetőségeket nyújtanak az okos
gazdálkodás képességének kialakítására. Fontos cél, hogy a tanulók a globális nyilvánosság
felelős résztvevőivé váljanak. Érteniük szükséges a média nyelvét. A hallott szövegértés
fejlesztése során – rádió- és tv-műsorok – lehetőség nyílik arra is, hogy a média bizonyos
hatásait is megismerjék.
A nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása mellett a nyelvtanárnak
kiemelt feladata, hogy útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításához, ugyanakkor az önálló
tanulást is elősegítse. Szándékunk az első évben megtanítani és begyakoroltatni a hatékony
nyelvtanulási technikákat, nagy hangsúlyt helyezve a csoportos tanulás módszereire, a
kooperatív munkára, az emlékezet erősítésére és a célszerű rögzítési módszerek kialakítására.
Az információforrások területén a digitális programokkal és a szótárhasználattal is
szükséges megismertetni a tanulókat.
A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása lényeges elem, hiszen
jelentősen hozzájárul az egyén kulturális sokszínűségre való nyitottságának, a sokféleség
tiszteletben tartásának kialakításában.
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése alapvetően magában foglalja a
nyitottságra való törekvést és az interkulturális érdeklődés hangsúlyozását. A nyelvtanítás sok
lehetőséget kínál az európai társadalmak megismerésére, a nemzeti és európai identitás
kapcsolatának megértésére.
A tanulók értékelése
Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb
funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is
minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a
pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik
saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül
folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.
Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés
területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol
tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen
attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat,
illetve hová kell még energiát befektetnie.
Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem
formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére,
például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. Az eredményes tanítástanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés és értékelés, amelynek
során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a tananyagot, s hol
tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi
követelményeket.
Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk sikerességéről, és
egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is.
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Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint társaik
kulturált ellenőrzésére neveljük.
Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt
tartani.
Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet
írásbeli és szóbeli.
A szóbeli számonkérés értékelési szempontjai:
- szókincs
- kiejtés, intonáció, folyamatosság
- nyelvhasználat
- nyelvhelyesség
- hallott szövegértés
Az írásbeli számonkérés értékelési szempontjai:
- olvasott szöveg értése
- információ mennyisége
- szöveg megszerkesztettsége
- szókincs választékossága
- nyelvi helyesség
- helyesírás
Az ellenőrzés formái:
 szóbeli felelet
 feladatlapok
 dolgozatok
 otthoni munka
 csoportmunka
 egyéb (pl. projektmunka, versenyeken való szereplés, stb.)
Az élő idegen nyelvek tanításának rendszere nem témazárókban gondolkodik.
Egy tanév alatt a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell íratni,
amelynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi osztályzatok
megállapításánál hangsúlyozottan vesszük figyelembe.
Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám kétszeresével egyenlő
osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az
írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük.
A tantárgyi eredmények értékelése hagyományos ötfokozatú skálán történik.
A tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb osztályba való
továbbhaladás feltétele, maximális - itt legalább 90 %-ban - való teljesítése a jeles tanulóktól
várható el.
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A tankönyvek kiválasztásának elvei:
A nyelvelsajátítás folyamatát váltsa fel a tudatos nyelvtanulás, melyhez a pedagógusszaktanár a csoport előzetes ismereteinek figyelembe vételével válassza ki a megfelelő
nyelvkönyvet, nyelvkönyvcsaládot és a hozzá kapcsolódó eszközöket.
A nyelvtanulás folyamatában a négy alapkészség és az interakció kiegyensúlyozott,
arányos fejlesztése áll a középpontban, amely figyelembe veszi az eltérő képességeket, hozott
készségeket. Változatos, megújuló pedagógiai módszerekkel korszerű, kommunikatív tudás
érhető el, a receptív készségek fejlesztésétől a produktív készségek rögzítése felé kell haladni.
A tanítás során használt nyelvkönyveket az akkreditált tankönyvek érvényben lévő
listájáról választjuk ki a következő elvek figyelembevételével:

megfelel a helyi tantervben az adott évfolyamon meghatározott nyelvi szintnek

tartalmazza a helyi tantervben meghatározott témákat és nyelvtani egységeket

figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait

biztosítja mind a négy alapkészség (olvasott és hallott szöveg értése,
beszédkészség, íráskészség) fejlesztését

a tanultakat rendszerezi

korszerű, aktualizált tartalmú

feladatokban gazdag és változatos

módszereiben motiváló hatású, több elemből (pl. interaktív) álló tankönyvcsalád

tipográfiailag jól szerkesztett, áttekinthető, logikus felépítésű

lehetőséget biztosít a differenciált nyelvtanulásra, önellenőrzésre

ösztönöz a tudatos tanulásra
Az idegen nyelv tantárgy óraszámai
2. idegen nyelv
heti óraszám

9.AJTP
-

9. évfolyam
4 óra

10. évfolyam
4 óra

11. évfolyam
3 óra

12. évfolyam
3 óra

Az AJTP 2. idegen nyelvi helyi tanterve az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a 3. számú
melléklet, Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. osztálya számára 3.2.03.1 pontja alapján
készült.
A kerettanterv által biztosított 10%-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és gyakorlására szolgál. A témák új tartalmi elemekkel nem bővülnek, a sikeres
továbbhaladást, érettségi vizsgát és további nyelvhasználatot elősegítő gyakorlás minden
szinten beépül az órakeretbe.
Fejlesztési feladatok, nyelvi szintek

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) nyelvi szintjei határozzák meg. A nyelvi kompetenciák komplex
fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.
A helyi tantervben az elérendő célokat és nyelvi szinteket a következő szinteken határozzuk
meg. A minimálisan elérendő szintek a következők:

2. idegen nyelv

9. évfolyam AJTP
-

9. évfolyam
A1
54

10. évfolyam
A2 mínusz

11. évfolyam
A2

12. évfolyam
A2-B1

Az óraszámok megoszlása 9. és 10. évfolyamon

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Óraszám 9. évf. Óraszám 10. évf.
4 óra/hét (144 óra) 4 óra/hét(144 óra)
20
16
12
20
15
16
15
10
8
10
18
20
20
16
20
16
8
10
8
10

Az óraszámok megoszlása 11. és 12. évfolyamon

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Óraszám 11. évf. Óraszám 12. évf.
3 óra/hét(108 óra) 3 óra/hét (93 óra)
10
10
10
11
12
10
10
7
12
12
13
9
10
8
12
9
10
7
9
10

Témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és gyakorlat:
család és háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi élet.

Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a
lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, víz és energiatakarékosság, újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; hon- és
népismeret: lakóhely és környék
hagyományai, az én falum, az én
városom.
Biológia-egészségtan: élőhely,
életközösség, védett természeti
érték, változatos élővilág, az
időjárás tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).

Technika, életvitel és gyakorlat:
testi és lelki egészség, balesetek
megelőzése, egészséges ételek.
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Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres
testedzés hatása a szervezetre,
relaxáció.

Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: rövid
epikai, lírai, drámai művek
olvasása, a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi
játékok, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus
zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása, értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedési ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; fizika:
tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.

Földrajz: a kulturális élet földrajzi
alapjai, nyelvek és vallások, egyes
meghatározó jellegű országok
turisztikai jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai eszközöket
alkalmazó média megismerése, az
elterjedt infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
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kockázatainak megismerése, a
netikett alapjainak megismerése,
élőszóval kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

Technika, életvitel és gyakorlat:
család és háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a családban,
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel
rezsi, zsebpénz.

A továbbhaladás feltételei
9. évfolyam

Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 80 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 kb. 80 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 80 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 80 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100-120 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 100 -120 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 100 -120 szavas köznyelvi szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 100 - 120 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 100 - 120 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 100 - 120 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
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Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 80 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget
írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni.
Annak érdekében, hogy a gyengébb képességű, lassabban haladó tanulók is teljesíthessék a
továbbhaladás feltételeit, lehetőség szerint az Arany János tehetséggondozó program keretén
belül az iskola felzárkóztató felkészítést biztosít. Ilyen esetben a szaktanár bevonja a szülőket
is a tanulási probléma megoldásába, s ha kell, külső intézmény (kollégium) segítségét is
igénybe veszi.

A fejlesztés várt
eredményei

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal,
szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.

10. évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni, egyszerű véleményt kifejteni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 120 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 120 - 150 szavas köznyelvi szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 120 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 80-100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, alapvető nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni.

A fejlesztés várt
eredményei

„A2 mínusz” szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket önállóan vagy kevés segítséggel megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal,
szerkezetekkel.
Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az
ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.

11. évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
* kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
* kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
* kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
* kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
* köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
* árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
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* megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
* beszélgetésben részt venni;
* társalgásba bekapcsolódni, egyszerű véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
* kb. 120 - 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni és értelmezni;
* kb. 120 - 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni és kiemelni;
* ismert nyelvi elemek segítségével kb. 120 - 150 szavas köznyelvi szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni és felismerni;
* kb. 120 - 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
* kb. 120 - 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
* kb. 120 - 150 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
* egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
* kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
* gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
* különböző szövegfajtákat létrehozni.
*

A fejlesztés várt
eredményei

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.

12. évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
* kb. 120 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
* kb. 120 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
* kb. 120 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
* kb. 120 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
* köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni,
értelmezni, felhasználni.
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Beszédkészség
A tanuló legyen képes
* árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
* választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
* megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
* beszélgetésben részt venni;
* beszélgetést kezdeményezni, új gondolattal bővíteni;
* társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
* kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
* kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
* ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
* kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
* kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
* kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
* egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
* kb. 120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
* gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
* különböző szövegfajtákat létrehozni;
* változatos közlésformákat használni.
*

A fejlesztés várt
eredményei

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
B1 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a
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köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi
élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző
stílusjegyek.
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.
A tanuló mind a négy nyelvi készséget tekintve tudjon eleget tenni a középszintű érettségi
vizsga követelményeinek. A második idegen nyelvet érettségi tantárgyként választó diákok
számára az Arany János Tehetséggondozó Program keretein belül - lehetőség szerint foglalkozásokon is erősítjük a vizsgára való felkészülést.
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