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TANULÁSMÓDSZERTAN (heti 1 óra)

A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a Tanulásmódszertan tantárgy tanítása lehetőséget kínál a
tanulók személyiségének teljesebb kiművelésére, kiteljesítésére, az általános iskolából hozott hiányok
pótlására.
A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a szemléletmódnak a
megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további
tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen felül az olyan
tanulási részképességek, készségek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, beszéd,
olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés. Ösztönözi a tanulókat arra is, hogy a tanulással
kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel pozitív,
örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük ritmusában, szokásrendszerükbe
megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk mindennapi
szokásrendszerét.
A tanulási önismeret a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések föltétele. A
tanulók rendszeresen visszatérő teljesítménypróbákon szembesülnek képességeik, részképességeik
pillanatnyi szintjével. Saját belső lehetőségeik megismerése és elfogadása alapozza meg a tanulók
elégedettségét és harmonikus életvitelét.
A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, az azokra való megoldáskeresés az őszinteség és
az egyéni életproblémák megoldásának képességét fejleszti ki a tanulókban.
A tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása, az első nyolc iskolai év esetleges kedvezőtlen
hatásainak korrekciója, a beidegződött rossz reflexek feltárása, átformálása, a művelődés iránti belső
vágy, a világ iránti érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a tudásvágy felébresztése és folyamatos táplálása,
a nyitottság attitűdjének természetessé tétele az első év legfontosabb fejlesztési követelménye.
Visszatekintés ez az általános iskolára és előre tekintés a következő évekre: a jó és rossz tapasztalatok
összegyűjtése, rendszerezése, elemzése, az élmények, a sikerek és a kudarcok újra élése, a középiskolai
célok fényében való transzformálása.
A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony tanulás
nélkülözhetetlen föltétele. A jó szokások elsajátításához tanulási tanácsok megfogalmazásán,
megfogadásán, akarati megvalósításán át vezet az út. A helyes tanulási szokások a délelőtti iskolai
tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, s kialakításuk az első év alapvető feladata.
A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások
kialakítása, rutinszerű gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb követelménye. Ez a szűk
értelemben vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek közvetlenül és azonnal, s ezt a
hasznosságot – szemben a többi fejlesztési követelmény hosszabb távú megvalósulásával – észreveszi
maga is. Ezeknek a praktikus és egyszerű módszereknek az elsajátíttatása adja meg a tanulásmódszertan
tanulásának hitelét.
A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes időszakának, így a
középiskolának is alapvető követelménye. Ezen alapképességek iskolai kibontakoztatása első fokon az
alsó, majd a felső tagozaton történik, azonban korántsem fejeződik be ott. Minden életkornak
megvannak e téren a maga tennivalói: a nyelvi előkészítő évben kell behozni a képességekben, mint
tanulási eszközökben levő lemaradásokat.
A figyelem iskolázására rengeteg gyakorlattípus és gyakorlat szolgál. A tanulás közbeni helyes
figyelem kialakítása kondicionálással történhet. Olyan helyzeteket szükséges teremteni, amelyekben az
élvezetes és egyszerű – vagy annak tűnő – feladatok csakis a figyelem egyirányú és teljes jelenlétével
valósíthatók meg. A szétszórtság, a gondolati torlódások, az asszociációs parttalanság kialakulásában
igen nagy szerepet játszik a gyermek környezete (az életmód, a családi életforma, a felgyorsuló világ
dezorganizáló információ-özöne, az iskolai élet zaklatottsága), ami a figyelem egyirányú beállításának
gyakorlásával ellensúlyozható. A gyakorlatok (melyek részben egyéniek, részben közösségiek, tehát
együttműködést is kívánnak) nemcsak a figyelem kedvező alakulásához járulnak hozzá, hanem játékos
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voltukból következően kellő kedvet és hangulatot is teremtenek a tanítási órákon a tananyaggal való
elmélyült foglalkozáshoz.
A személyiség integritásához, a tanulási sikerekhez, s ezzel az elkötelezett és így önálló
tanuláshoz igen nagymértékben járul hozzá az, hogy a gyerekek hogyan tudják élőszóban megformálni,
érzékletesen, ízesen közölni, előadni azt, amit tudnak. A beszéd fejlesztésének feladata magába foglalja
a beszédtechnika, a retorika (szóbeli szövegalkotás), a szereplés gyakorlását és a szókincsfejlesztést.
A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége nélkül nem képzelhető el eredményes
tanulás. Módszertani szempontból a hangos olvasás folyamatos gyakorlásával kezdődik ez a munka,
amelyben a hallgatóság élvezetét kiváltó interpretálásig kell eljutni. A közösségben való olvasás
különböző munkaformái kitűnő szórakozást is jelentenek, és a figyelem-gyakorlatokhoz hasonlóan
kreatív és konstruktív tanulási légkört teremtenek.
A néma értő olvasás gyakorlását ugyancsak elégtelen a gyerekek spontán olvasására bízni. A
gyakorlás legegyszerűbb formája, az "elolvasom-eltakarom-elmondom" (3el) módszere –osztályban,
kiscsoportban, párban és egyedül – a tananyag feldolgozásának olyan módja lehet, amely időszakosan
gyakorolva és gyakoroltatva hozzászoktatja a gyerekeket az olvasás közben való teljes szellemi
jelenléthez, a felelősséggel való olvasáshoz.
Az olvasási képesség fejleszthető számítógép felhasználásával is. A dinamikus olvasás
elnevezésű olvasásfejlesztő program, olyan olvasási magatartás kialakítását segíti, amelyre a
szokásosnál sokkal nagyobb koncentráció jellemző, s ezzel egyszerre növelhető a szövegértés mértéke
és az olvasás sebessége is.
Noha az emlékezeti képesség jelentősen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a memória
gyakorlással jelentősen fejleszthető. A jó megőrzési struktúrák kisgyerekkorban szinte észrevétlenül
alakíthatók ki, de ha ez akkor nem, vagy csak részben történt meg, a tudatos figyelmet kívánó rögzítési
módszerek megtanításával a nagyobbaknak is sokat segíthetünk. A memória kapacitása a memoriterek
helyes tanításával tágítható, s ez azzal a haszonnal is jár, hogy a kiválasztott szövegek igen közel
kerülhetnek a gyerekekhez: az írott magyar kultúra a tudatban állandóan ,,kéznél levő” részét képezik.
Ez összefügg a beszédképességgel, a megszólalás könnyedségével, a szótalálás gyorsaságával. Csak a
helyes – esetenként személyre szabott – módszereket kell megtalálnunk, amelyekkel a memoriterek
tanulása nem kellemetlen kényszer, hanem az akarati erők gyakorlásának nélkülözhetetlen módszere. A
lényegkiemelési gyakorlatok, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó-vázlat, a vázlatkészítés, a jegyzetelés
írott és hallott szövegből, a gondolati térkép készítése olyan rögzítési eljárások, amelyek bármely
tantárgy tanításának folyamatába beillenek, s amelyeket elsősorban a tanulásmódszertan órákon kell
megtanítani, és a szaktárgyi órákon képességgé fejleszteni.
A gondolkodás fejlesztése érdekében a problémahelyzetek teremtése, kérdések
megfogalmazása, a válaszkeresés, a gondolkodási sémákra és eredeti utakra való rávezetés a pedagógiai
feladat, amely – teljesülése esetén – akkor is „működteti” a gyereket, amikor egyedül marad
tanulnivalóival. Vagyis a helyes tanítás mintáját átélve helyesen, tehát gondolkodva fog tanulni. Ehhez
nélkülözhetetlen a fogalmakkal való helyes bánásmód gyakorlása is, vagyis a fogalmak belső
tartalmának feltárása, a meghatározás képessége, az árnyalt és pontos definícióalkotás képessége.
Kisebb korban mellőzhetetlen a gondolkodási minták, sémák átadása, a serdülőkortól az önálló
problémamegoldással való kísérletezés kerül előtérbe.
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Óraterv
A tanulásmódszertan tantárgy tanítása a nyelvi előkészítő évfolyam osztályaiban heti 1 órában (évi
36 óra) csoportbontásban valósul meg

A tanulók értékelése
„A tanulók munkájának ellenőrzésében és értékelésében legnagyobb jelentősége az azonnali szóbeli
visszajelentéseknek van, amely a tanár fejlesztő-segítő szerepéből következik. Az értékelést nem
szorítjuk osztályzati kategóriákba, nem osztályozunk, így elkerüljük az osztályozás negatív hatásait,
és a gyerekek figyelme saját fejlődésükre irányulhat, nem a jegyekre. A tanulóknak azt kell átélniük,
hogy tehetnek valamit saját előmenetelük érdekében. Meg kell tanítanunk őket az osztályozás nélküli
önértékelésre, az önmagukkal való őszinte szembenézésre, melyet évenként, az e célra készített
kérdőívek kitöltésével és megbeszélésével segítünk elő.
Az ellenőrzés fontos eszközei az időszakos teljesítménymérések, melyekkel a tanulók maguk is
érzékelhetik, mennyit haladtak előre, miben van szükségük kitartó erőfeszítésekre. A külső ellenőrzés
fontos, de ugyanilyen fontos az önellenőrzés képességének és igényének kialakítása bennük.”
Oroszlány Péter

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet:
3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 7.2.3.1.
(tanulásmódszertan és kommunikáció) alapján készült.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megszerzett ismeretek
felhasználását a gyakorlatban megvalósító projekt-munkára kerül felhasználásra.
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9/Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek szerepének bemutatása.
Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás,
érdeklődés felmérése, alakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Öröklődés és környezet
Amit hozunk, és amit szerzünk.
Adottságok, hajlamok, képességek, készségek.
Lehetőségek, korlátok, tehetség, antitalentum.
Tanulásdiagnosztikai kérdőívek – önvizsgálat
Önbizalom, akarat, siker, kudarc.
Önismeret
Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás,
érdeklődésvizsgálat.
Tanulási típusok.
Szeretett/nem szeretett tantárgyak.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Önismeret

Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
2 óra

Teljesítménypróbák

Kognitív képesség teljesítménypróbái.
Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kognitív képesség teljesítménypróbái
Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim.
Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás.
Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).
Gondolkodás: fejtörő feladatok.
Fejlesztés, önfejlesztés.
Beszéd- és olvasás-teljesítmény próbák
Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés).
Spontán beszéd.
Hangos kifejező olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás.
Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
2 óra

Tanulási önismeret

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Természettudományos
alapismeretek

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás,
gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos
kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma értő olvasás.
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Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tanulási nehézségek feltérképezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.
Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete.
Önfejlesztési tervek.
Kölcsönös konzultáció.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
1 óra

Tanulási nehézségek

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Természettudományos
alapismeretek

Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia.

Tematikai egység

Órakeret
1 óra

Tanuláshoz való viszony

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tanuláshoz való viszony tudatosítása. Motiválás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az élet: tanulás. Mire való, mire használható az iskola?
Jó és rossz dolgok az iskolában.
Tanulás és motiváció.
Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcélok.
Tanulás és öröm.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tanulás, motiváció, kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcél.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
1 óra

Tanulási szokások, tanácsok

Tanulási szokások alakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szokások, szokásrend.
Szokásformálás: tartós törekvések, erős elhatározások.
Jó szokások felvétele, rossz szokások átalakítása.
Rendszeresség és kitartás. Stresszkezelés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Valamennyi tantárgy

Kapcsolódási pontok
Természettudományos
alapismeretek
Komplex humán ismeretek

Szokás, szokásrend, törekvés, elhatározás, rendszeresség, kitartás.
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Tematikai egység

Órakeret
12 óra

Tanulási módszerek, eljárások, technikák

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A módszerek szerepének bemutatása. Ráhangolás, hangulatteremtés. Szövegfeldolgozási módszerek megismertetése, gyakorlása. Felkészülés a szóbeli
szereplésre. Felkészülés az írásbeli munka elkészítésére. Rögzítés.
Önellenőrzés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A módszerek szerepe
Hatékony, időtakarékos tanulás. „Eszköztudás”, napi rutin.
Ráhangolódás, hangulatteremtés
A munkakezdés nehézségei. Rendcsinálás, előkészületek, koncentrációs és
meditációs gyakorlatok, vízfürdő, tónusfokozó gyakorlatok (gimnasztika,
sztrecsing – feszítőgyakorlatok, jóga), légzési gyakorlatok. Időterv
készítése, időmérleg, célmeghatározás, tantárgyi sorrend.
Pihenés
A tevékenységváltások jelentősége. Kikapcsolódás, átkapcsolás –
visszakapcsolás, lazítás.
Relaxáció, autogén tréning, jóga: légzésgyakorlatok, ászanák.
Egészség, betegség, alvás.
Szövegfeldolgozási módszerek
Könnyű és nehéz szövegek. Aláhúzás, kulcsszavak kiemelése,
szövegkiemelés. Vázlatkészítés, kulcsszó-vázlat. Jegyzetelés írott
szövegből. Kivonatolás. Elhangzó szöveg jegyzetelése. Emlékeztető.
Gondolati térkép készítése. Címmeditáció, előre-gondolkodás, kérdések
megfogalmazása, problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés.
A háromszori átolvasás. Tájékozódó olvasás (skimming). Áttekintés
(holisztikus látásmód, rész és egész). Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó
olvasás). Kritikus olvasás. Kereső olvasás (skipping). Félhangos olvasás.
Utána-olvasás. Ábraértelmezés, táblázatolvasás, képelemzés.
Fogalom-meghatározás, definícióalkotás, leírás, körüljárás, magyar-magyar
szótár készítése, szótárazás, forráselemzés, csoportosítás, osztályozás.
Felkészülés szóbeli szereplésre
A megszólalás feszültsége. Felelet, feleletterv, kutyanyelv. Tantárgyi
beszámoló. Átfogó témavázlat. Témaismertetés, értekezés, kiselőadás. Vita,
érvelés, hivatkozás, cáfolat. A lámpaláz leküzdése.
Felkészülés az írásbeli munka készítésére
A „míves munka” feltételei. Dolgozat, esszé, értekezés, tanulmány.
Gondolati vázlat készítése. Egyéni kutatómunka. Íráskép, íráskészség.
Ismeretrögzítés
Emlékezés, felejtés. Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és
évszámok megjegyzése, imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák.
Önellenőrzés
Megtanulás, biztos tudás, jó alapok. Visszamondás (elolvasás-elmondás),
átfogalmazás (parafrazeálás). Próbafelmondás. Magyarázat. Tanítva
tanulás. Összegzés (tömörítés). Kérdezési vázlat.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Informatika
Matematika
Természet-tudományos
alapismeretek
Komplex humán
ismeretek

Hatékonyság, időtakarékosság, tanulás, rendcsinálás, előkészület, koncentráció,
meditáció, kikapcsolódás, átkapcsolás-visszakapcsolás, lazítás, relaxáció, autogén
tréning, jóga, jegyzetelés, gondolati térkép, felelet, feleletterv, dolgozat, esszé,
értekezés, tanulmány, memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, mnemotechnika,
megtanulás, biztos tudás.
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Tematikai egység

Órakeret
12 óra

Tanulási részképességek fejlesztése

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára.
Beszédfejlesztés. Hangos, kifejező olvasás gyakorlása. Néma, értő olvasás,
emlékezet, gondolkodás fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Figyelem, beállítódás koncentrált munkára
Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. Spontán és szándékos figyelem.
Kondicionálás, figyelemfejlesztés.
Beszéd
Beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés).
Szókincsfejlesztés. Szövegalkotás szóban.
Hangos, kifejező olvasás
Hangos, kifejező olvasás. Az értelmező olvasás eszközrendszere.
A felolvasás gyakorlása különböző műfajokban: felkészülés utáni olvasás,
blattoló olvasás, saját szövegek felolvasása, meseolvasás.
Néma, értő olvasás
Néma, értő olvasás. Szövegértési gyakorlatok. Az olvasás szellemi
tényezőinek fejlesztése.
Emlékezet
Emlékezet. A rövid, a középtávú és a hosszú távú rögzítés stratégiái.
Memóriafejlesztés memoriterek tanulásával. Az ismétlések jelentősége,
dinamikája.
Gondolkodás
Gondolkodás. A problémamegoldó gondolkodás. Eltérő gondolkodási utak.
Kreativitás a gondolkodásban.
A fogalom-meghatározás. A képzelet fejlesztése.
Kulcsfogalmak

Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Informatika
Matematika
Természettudományos
alapismeretek
Komplex humán
ismeretek

Figyelem, beállítódás, spontán és szándékos figyelem, kondicionálás,
figyelemfejlesztés, beszéd, szókincsfejlesztés, szövegalkotás, hangos, kifejező
olvasás, néma, értő olvasás, memóriafejlesztés, problémamegoldó gondolkodás,
képzeletfejlesztés.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
2 óra

Az önálló szellemi munka technikája

Az önálló szellemi munka technikáinak bemutatása, gyakorlása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tájékozódás a könyvtárban és az interneten.
Anyaggyűjtés. Cédulázás, kivonatolás, jegyzetkészítés. Forrásjegyzék
készítése.
Szótárhasználat.
A média világa.

Kulcsfogalmak

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Informatika
Matematika
Természettudományos
alapismeretek

Anyaggyűjtés, cédulázás, kivonatolás, jegyzet, forrásjegyzék, szótárhasználat.
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10%-os óratöbblet
Tematikai egység

Órakeret
3 óra

Projektmunka

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

ECDL-ismeretek (Word)
Együtt-munkálkodás, feladat-megosztás, városismeret, várostörténet

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egy oldalas (számítógépes technikákkal) szépen kivitelezett
ismertető készítése, majd órai bemutatása
Lehetséges témák:
- Egy híres veszprémi személyiség bemutatása
- Egy nevezetes veszprémi történelmi épület bemutatása
- Egy nevezetes veszprémi történelmi esemény bemutatása
- Veszprém nevezetességeit bemutató útvonal tervezése a városközpontban
és a Várban az ide látogató középiskolás korosztály számára- összefoglaló
kvízkérdésekkel kiegészítve.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Városismeret
Informatika
Komplex humán
ismeretek

Séta a veszprémi várban. Városismeret, tájékozódás.
A Veszprémi Pantheon és a nevezetes épületek tanulmányozása
1.1.

Önismeret

(A rondella falán minden év augusztusában egy-egy emléktábla kerül
elhelyezésre. Veszprémi vagy Veszprémhez kötődő, Veszprémért
sokat tett személyeknek állít emléket.)

Egy híres veszprémi személyiség (épület, vagy történelmi esemény)
kiválasztása
A kutató-munka előkészítése (tanórán)
Kutatómunka (könyvtár, levéltár, Internet)
A kivitelezési munka előkészítése (tanórán) – ECDL-ismeretek
Interaktív tábla
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Projekt-munka (2-3 fős csoportok), munkamegosztás, anyaggyűjtés, rendszerezés,
word-szerkesztés, képszerkesztés, előadás

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös
megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás módszereinek
bemutatása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. A figyelem
iskolázása. A hangos olvasás és a néma, értő olvasás fejlődése. Az emlékezeti
képesség, gondolkodás fejlődése.

Kompetenciák
Anyanyelvi kompetencia: Hallott és olvasott szöveg értése, szóbeli és írásbeli szövegalkotás
különböző beszédhelyzetekben, az érvelés képessége, az esztétikai minőség iránti tisztelet. Idegen
nyelvi kompetencia: A kulturális sokféleség iránti érdeklődés, annak tiszteletben tartása. Szókincs
bővítése. Írott források értő, kritikus elemzése, kérdéskultúra fejlesztése. Vázlatkészítés írott
forrásokból. Igaz- hamis állítások felismerése.
Matematikai kompetencia: Grafikonok, táblázatok készítése, elemzése és értelmezése,
ezekből következtetések megfogalmazása. Számolási feladatok szituációkban. Folyamatábrák, időrendi
táblázatok készítése, elemzése.
Természettudományos kompetencia: Fenntartható fejlődés, felelősségteljes magatartás.
Feltalálók, gondolkodók, művészek életpályája.
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Digitális kompetencia: Az IST kritikus használata az információszerzés terén, használata a
kommunikációban.
Hatékony, önálló tanulás: Kitartó tanulás. Tanulásszervezés. IST eszközök használata. Saját
tanulási stratégia. Együttműködés a társakkal, a tudás megosztása.
Szociális és állampolgári kompetencia: A társadalmi folyamatok, struktúrák, a demokrácia
alapelveinek ismerete. Beilleszkedés a közösségbe. A közjó iránti cselekvő elkötelezettség. Tolerancia.
Szolidaritás. Hagyományápolás. A közösség munkájában való aktív részvétel.
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia: Tervezés. egyéni és páros, csoportos
munkavégzés. Értékelés. Kreativitás fejlesztése. Érvelés vitahelyzetben, önálló véleményalkotás.
Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Befogadás és önkifejezés különböző
művészeti ágakban. Művészeti stílusok, nagy alkotók, gondolkodók és idegenforgalmi nevezetességek
ismerete. A kor életszemléletének megértése.
Komplex jelleg: A tantárgy szoros kapcsolatban áll más műveltségi területekkel.
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