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1. Bevezető 
 
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 
8.2 melléklete alapján készült a szakiskolai oktatás NÉMET NYELV tantárgy helyi tanterve, mely be-
vezetésre került a 2013/2014-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, 9. évfolyamtól kezdő-
dően. 
 
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 
módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet 10. melléklete (51/2012. (XII. 21.) számú 
EMMI rendelet 15. melléklete) alapján készült a szakközépiskolai oktatás NÉMET NYELV tantárgy 
helyi tanterve, mely bevezetésre került a 2016/2017-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, 
9. évfolyamtól kezdődően. A 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet által tartalmazott kerettanterv köz-
ismereti tartalma nem, csak az iskolatípus megnevezése módosult. 
 

A szakközépiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 
idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel az is-
merkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 
 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a törek-
vés, hogy a tanuló a szakközépiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába jusson, 
melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy megfelelő motiváció 
esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni 
idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esé-
lyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák s ezál-
tal önmaga, saját népe és kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 
 

A szakközépiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az alapkészsé-
gekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A legtöbbjük hátrányos 
szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. Ezért a szakközépiskolai nyelvok-
tatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az 
egyéni tanulás rendszerét. 
 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a beszéd-
készség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a tanulók straté-
giai, szociális és személyes kompetenciáit. 
 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. A célok-
ból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges előzetes tudást, a követel-
ményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az évfolyamok végén. A kitű-
zött célok megvalósításához a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 taní-
tási héttel és 72-72-68 tanórával számol (heti 2 kötelező tanóra). 
 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése al-
kotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség – területén. A 
készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez előnyt. Az elérendő 
cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző te-
rületein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség 
és az interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és 
más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzéke-
nyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint 
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általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek 
kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein belül. 
 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor igé-
nyeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák használatának 
beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos cél a nyelvtanulási 
stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfej-
leszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 
 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakközépiskolai tanulók 
esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy tanulási nehéz-
ségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivá-
ciójuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommu-
nikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 
 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a tanulók 
nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önma-
gukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és kü-
lönböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, 
hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék ko-
rábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon 
nem vagy csak rövid ideig tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz. 
 

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi alapkészségeit a be-
szédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a beszédkészség területén a 
nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat középpontba állításával. Az idegen 
nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló ál-
talános kompetenciáival, és így fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hang-
súlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatéko-
nyabbá teszik a nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, 
amibe beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más kul-
túrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák különbözőségéből adódó 
félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális kompetenciáját, azaz az egymástól való ta-
nulás és az egymásért végzett munka készségét és képességét; személyes kompetenciáit. 
 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a 
nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint más nyelvek megis-
merésére. 
 

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók együttmű-
ködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 
 

A szakközépiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam befejezésekor 
elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a négy alapkészség-
ben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség terén elérjék az A2 
szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy alapkészségben. 
 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a 
nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek 
személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy 
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olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik sze-
mély lassan és világosan beszél, és segítőkész. 
 

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 
nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 
 

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét 
szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb információ-
kat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szöve-
gek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. 
Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 
 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét szük-
ségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. Képes arra, hogy 
a sok internacionalizmust tartalmazó, képekkel illusztrált információközlő szövegek témáját azono-
sítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, 
árakat és időpontokat, valamint egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 
 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi szó-
fordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon önmagáról és 
közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordula-
tok segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szü-
neteket tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját 
olykor újrafogalmazza. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. 
„és”, „vagy”, „mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést 
úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából meg-
felelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 
 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó adatokat 
röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témák-
hoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordula-
tokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, 
mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 
 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és érthetően 
beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismé-
telje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű beszélgetést kezdeményezzen, 
s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az alapvető udvariassági formák legegy-
szerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan 
ismerős helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert hely-
zetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetle-
nül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes 
rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg-
akad is, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alap-
ján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes beszédében a mondathangsúlyt 
úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a 
felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 
mond. 
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Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, rövid köz-
léseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek használatában még bi-
zonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására rövid, egyszerű szövegeket 
alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 
 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és család-
dal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetek-
ben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy minden-
napi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környe-
zetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik. 
 

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran használt 
szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, valamint iro-
dalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes ismerős témakörökön be-
lül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és 
van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek té-
máját meghatározni, valamint a szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos 
információkat kiszűrni. 
 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek lényegét 
megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, ha azok nagy-
részt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat, vagy internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes 
arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos információt. 
 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezze 
magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy egyszerű szavakkal és 
esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket fogalmazzon meg közvetlen környe-
zetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Ké-
pes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes ér-
deklődési körében közléseket megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándé-
kát. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 
„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat 
kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosz-
szabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen akcentusa 
feltűnő. 
 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából hibátlan köz-
léseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek és helyszínek, 
munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély szókinccsel és néhány egyszerű nyelv-
tani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kér-
désekről. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, 
„utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat 
fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány 
fontos helyesírási szabály megközelítően helyes alkalmazására. 
 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha beszélgetőpartnere 
irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos dolgokat megismételjen vagy át-
fogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben 
rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket 
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még nem mindig tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megold-
jon ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy is-
merős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakör-
ben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, 
kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje be-
szélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga 
is képes ezt megtenni. Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában 
világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései 
megértését. 
 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű közléseket 
fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, személyes jellegű 
szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra vonatkoznak, a közléseket 
megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében 
alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket 
elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább pontosíthatók, a 
lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan vagy csak egyes készségterü-
leteken kiegészíthetők, módosíthatók. 
 

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-nyelvtanulás 
céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket kezdeményezni ve-
lük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt kinyilváníthatják véleményüket, 
javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 
 

Óraszámok: 
 

Évfolyam 
Heti óraszám 

Éves óraszám 
Kerettanterv sze-

rinti 
Szabadon fel-
használható 

Helyi tanterv sze-
rinti 

9. 2  2 72 

10. 2  2 72 

11. 2  2 64 

 

2. 9. ÉVFOLYAM 
 

2.1. Tematikus egységek óraszáma 

 

Tematikai egység címe 
Kerettanterv 

szerinti 
Szabad sáv 

Szabadon fel-
használható 

órakeret 
Összesen 

Bejövő mérés  3  3 

A nyelvtanulás célja 2   2 

Hogyan tanuljam az idegen 
nyelveket? 

9   9 
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Én és a családom 10   10 

Az otthonom 7   7 

Az iskola és barátaim 6   6 

Ruhatáram télen-nyáron, 
bevásárlás 

6   6 

Eszem-iszom, étkezés 7   7 

Szabadidőmben 7   7 

Válasszunk szakmát! 11   11 

Végre itt a nyár! 4   4 

Összesen: 69 3  72 

 

2.2. Tematikus egységek tartalma 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-
ságáról. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-
oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 
beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-
repének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 
összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során feldol-
gozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség rög-
zítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: hiva-
talos szövegek értelme-
zése. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, jö-
vevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális technológia 
szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anya-
nyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek te-
rületein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli inter-
akció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-
sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-
lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-
ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-
teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-
nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-
ban játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-
dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni cé-
lok megfogalmazása. A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó té-
makörök megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás haté-
konyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka keretei-
nek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismere-
tek rendszerezése, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, 
hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszer-
zése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 
tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és viselke-
dés. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésteremtés, ref-
lektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. UNDERSTANDING 
– megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; 
EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-
kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkö-
rök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai 
a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben. A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus 
szókincs bővítése. A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek meg-
oldásához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és al-
kalmazása. Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkul-
turális kompetencia fejlesztése. Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő 
népek és kultúrájuk, valamint más népek és kultúrák iránt. Képesség kialakí-
tása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő helyzetéből való 
szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lak-
hely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöl-
tés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 
legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 
esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-
lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A té-
mába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 
adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 
családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és kö-
telességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a történelem-
ben. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
konfliktusok ábrázolása 
az irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-
donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívumait/negatívu-
mait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési tárgyait, 
a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 
kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemuta-
tása. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 
posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal le-
írása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgo-
zása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-
nyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A té-
makörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során ka-
pott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szó-
ban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település kap-
csolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, irány, 
hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, online-lakáshir-
detés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendsze-
rét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni 
helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 
működésének szabályrendszerét. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok tar-
talmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a magyaror-
szági közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenyke-
dők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barát-
ság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 
tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-
vezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganya-
gok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő hasonló 
korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 
szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a történelemben. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 
alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 
tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-
suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 
Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 
női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 
fogalmak. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-
darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használata. 
A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetekben/al-
kalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, ünne-
peken, színházban viselt ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, il-
letve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés kö-
zött. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-
mezése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: iro-
dalmi és hétköznapi szö-
vegek értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-
tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 
alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-
szélyforrás, védekezés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 
kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-
zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 
egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 
étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 
alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan zaj-
lik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 
asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 
amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 
módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. 
Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető havi 
összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, pia-
con, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 
felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-
gozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-
tok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-
ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-
lálkozás, emésztés, kivá-
lasztás. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-
tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyésztési, 
főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, élel-
miszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, 
veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-
ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 
utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 
annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 
elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-
tencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 
végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 
kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 
programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 
programok. Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és 
az iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. Az egészsé-
ges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak akadályai, belső-
külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-
tartama. A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüg-
gése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-
rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-
lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Természetismeret: 
állandóság és változatok 
– információ, szexuali-
tás, az emberi élet sza-
kaszai. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, ak-
tív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem karban-
tartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-
jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 
vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 
a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 
ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-
tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-
tencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 
beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel il-
lusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; ál-
maim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-
som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 
hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősé-
geim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kí-
nálkozó lehetőségekkel. 

Társadalomismeret: 
globalizációs jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, hatvá-
nyozási ismeretek . 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása. 
 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 
munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 
álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogal-
mak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű be-
mutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-
gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg összeha-
sonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szakma 
gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az adott 
szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb eszközei? 
Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, perspektívák a 
jövőt illetően? 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmá-
nyok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, élet-
pálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diák-
munka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/be-
osztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi 
pénzügyi gazdálkodás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! - projekttervek 
Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-
lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-
napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-
ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 
reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 
jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 
partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 
stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-
képhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: infor-
mációforrások haszná-
lata (prospektusok, ké-
pek), szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltő-
dés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szel-
lemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

2.3. Minimum követelmény 

 
Témalista 

 A nyelvtanulás célja: a német nyelv helye az indogermán nyelvcsaládon belül; nemzetközi szavak 

 Hogyan tanuljam az idegen nyelveket: nyelvtanulási tippek 

 Én és a családom: bemutatkozás, alapvető személyi adatok; családtagok bemutatása, 

 Az otthonom: bútorok, berendezési tárgyak, a tanuló szobájának bemutatása 
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 Az iskola és a barátaim: iskolai eszközök, tantárgyak megnevezései 

 Szabadidőmben: szabadidős tevékenységek; tanuló kedvenc időtöltése 

 Válasszunk szakmát: foglalkozások a tanuló szűkebb környezetében; álmaim foglalkozása 

 Eszem – iszom, étkezés: étkezési szokások, kedvenc ételek 

 Ruhatáram télen – nyáron, bevásárlás: évszakok, férfi - -női ruhadarabok; tanuló kedvenc ruhada-
rabja(i) 

 Végre itt a nyár!: Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hónapo-
kat) 

 
Nyelvtan 

 szabályos és tőhangváltós igék ragozása 

 haben, sein használata 

 a möchte módbeli segédige 

 határozott és határozatlan névelők alany és tárgy esete 

 a mein birtokos névmás alany és tárgy esete 

 kijelentő mondat 

 kérdőszavas és kérdőszó nélküli mondat 

 kötőszók egyenes szórenddel (und, oder, aber) 

 a számok 

 évszámok 

 az óraidő 

 a tagadás (nein, kein, nicht) 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikö-
vetkeztetni; 

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 50 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. 70 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 70 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 70 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 70 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

NÉMET NYELV HELYI TANTERV 

18. 

 kb. 70 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 
 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

 kb. 30 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök hasz-
nálatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfo-
galmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 
 

3. 10. ÉVFOLYAM 
 

3.1. Tematikus egységek óraszáma 
 

Tematikai egység címe 
Kerettanterv 

szerinti 
Szabad sáv 

Szabadon fel-
használható 

órakeret 
Összesen 

A nyelvtanulás célja 2   2 

Hogyan tanuljam az idegen 
nyelveket? 

9   9 

Én és a családom 10   10 

Az otthonom 7   7 

Az iskola és barátaim 6   6 

Ruhatáram télen-nyáron, 
vásárlás 

7   7 

Eszem-iszom, étkezés 8   8 

Szabadidőmben 8   8 

Válasszunk szakmát! 11   11 

Végre itt a nyár! 4   4 

Összesen: 72   72 
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3.2. Tematikus egységek tartalma 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-
ságáról. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-
oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  Az elérendő 
nyelvi szintek tartalmának ismertetése. Célok meghatározása: a négy nyelvi 
alapkészség közül a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezése. A 
kommunikatív helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 
összeállítása, elemzése. Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségé-
vel. A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 
feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 
rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: hiva-
talos szövegek értelme-
zése. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, jö-
vevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális technológia 
szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anya-
nyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek te-
rületein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli inter-
akció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-
sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-
lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-
ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-
teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-
nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-
ban játszott szerepéről. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-
dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni cé-
lok megfogalmazása. A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó té-
makörök megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás haté-
konyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka keretei-
nek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismere-
tek rendszerezése, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, 
hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszer-
zése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 
tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és viselke-
dés. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésteremtés, ref-
lektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. UNDERSTANDING 
– megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; 
EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-
kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkö-
rök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai 
a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lak-
hely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöl-
tés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 
legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 
esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-
lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A té-
mába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 
adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 
családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és kö-
telességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a történelem-
ben. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
konfliktusok ábrázolása 
az irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-
donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívumait/negatívu-
mait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési tárgyait, 
a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 
kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemuta-
tása. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 
posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal le-
írása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgo-
zása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-
nyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A té-
makörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 
(szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település kap-
csolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, irány, 
hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, online-lakáshir-
detés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendsze-
rét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni 
helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 
működésének szabályrendszerét. 
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A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok tar-
talmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a magyaror-
szági közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenyke-
dők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barát-
ság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 
tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-
vezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganya-
gok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő hasonló 
korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 
szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 
alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 
tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-
suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 
Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 
női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 
fogalmak. 
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A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-
darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használata. 
A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetekben/al-
kalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, ünne-
peken, színházban viselt ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, il-
letve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés kö-
zött. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-
mezése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: iro-
dalmi és hétköznapi szö-
vegek értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-
tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 
alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-
szélyforrás, védekezés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 
kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-
zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 
egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 
étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 
alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan zaj-
lik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 
asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 
amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 
módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. 
Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető havi 
összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, pia-
con, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 
felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-
gozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-
tok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-
ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-
lálkozás, emésztés, kivá-
lasztás. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-
tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyésztési, 
főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, élel-
miszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, 
veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-
ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 
utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 
annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 
elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
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Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-
tencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 
végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 
kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 
programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 
programok. Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és 
az iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. Az egészsé-
ges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak akadályai, belső-
külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-
tartama. A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüg-
gése. Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. Szenve-
délybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltételrendszere. 
Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-
lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 
állandóság és változatok 
– információ, szexuali-
tás, az emberi élet sza-
kaszai. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, ak-
tív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem karban-
tartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-
jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 
vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 
a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 
ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-
tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben. A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szó-
kincs bővítése, A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldá-
sához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalma-
zása. Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése. Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és 
kultúrájuk, valamint más népek és kultúrák iránt.  Képesség kialakítása a saját 
népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre. A 
stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 
beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel il-
lusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; ál-
maim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-
som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 
hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősé-
geim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kí-
nálkozó lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 
munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 
álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogal-
mak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű be-
mutatkozó levél megfogalmazása. 

Társadalomismeret: 
globalizációs jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, hatvá-
nyozási ismeretek . 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása. 

Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-
gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg összeha-
sonlítva az idegen nyelvű országokkal)? Milyen ismeretek, készségek, ké-
pességek szükségesek egy adott szakma gyakorlásához? Milyen tevé-
kenységeket, feladatokat kell ellátni az adott szakmában dolgozóknak? 
Melyek a munkavégzés legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörül-
mények és a kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmá-
nyok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, élet-
pálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diák-
munka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/be-
osztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi 
pénzügyi gazdálkodás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! - projekttervek 
Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-
lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben. A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus 
szókincs bővítése. A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek meg-
oldásához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és al-
kalmazása. Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkul-
turális kompetencia fejlesztése. Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő 
népek és kultúrájuk, valamint más népek és kultúrák iránt. Képesség kialakí-
tása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő helyzetéből való 
szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-
napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-
ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 
reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 
jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 
partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 
stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-
képhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: infor-
mációforrások haszná-
lata (prospektusok, ké-
pek), szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltő-
dés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szel-
lemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

3.3. Minimum követelmény 
 
Témalista 

 A nyelvtanulás célja: az EU tagállamokban beszélt nyelvek; idegen szavak a hétköznapokban 

 Hogyan tanuljam az idegen nyelveket: nyelvtanulási tippek 

 Én és a családom: családtagok külső – belső tulajdonságai; családi élet hétköznapjai 

 Az otthonom: lakás és közvetlen környezetének bemutatása; szomszédok bemutatása 

 Az iskola és a barátaim: iskolai hétköznapok; legjobb barát bemutatása 

 Szabadidőmben: sportágak ; tanuló és a sport viszonya 

 Válasszunk szakmát: önéletrajz, motivációs levél 

 Eszem – iszom, étkezés: vásárlás boltban, piacon 

 Ruhatáram télen – nyáron, bevásárlás: öltözködés különböző élethelyzetekben (iskola, étterem, 
mozi, buli …) 

 Végre itt a nyár!: a valós és álom úticél megnevezése 
 
Nyelvtan 

 elváló igekötős igék ragozása, használata 

 módbeli segédigék (können, müssen) 

 a részes eset 

 elöljárószavak 

 -stellen/stehen – legen/liegen – hängen/hängen igepárok 

 unten/oben/vorne/hintenelszólító mondat 

 kötőszók fordított szórenddel 

 a tagadás (nie, nichts) 

 ország nevek ragozása 

 Präteritum 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

 kb. 60 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
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 kb. 60 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikö-
vetkeztetni; 

 kb. 60 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 60 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. 90 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 90 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 90 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 90 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 90 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 
 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

 kb. 50 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök hasz-
nálatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfo-
galmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 
 

4. 11. ÉVFOLYAM 
 

4.1. Tematikus egységek óraszáma 

 

Tematikai egység címe 
Kerettanterv 

szerinti 
Szabad sáv 

Szabadon fel-
használható 

órakeret 
Összesen 

A nyelvtanulás célja 2   2 

Hogyan tanuljam az idegen 
nyelveket? 

9   9 

Én és a családom 8   8 
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Az otthonom 6   6 

Az iskola és barátaim 6   6 

Ruhatáram télen-nyáron, 
vásárlás 

5   5 

Eszem-iszom, étkezés 6   6 

Szabadidőmben 7   7 

Válasszunk szakmát! 11   11 

Végre itt a nyár! 4   4 

Összesen: 64   64 

 

4.2. Tematikus egységek tartalma 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelvtanulás célja 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-
ságáról. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-
oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 
beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-
repének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 
összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során feldol-
gozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség rög-
zítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: hiva-
talos szövegek értelme-
zése. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, jö-
vevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális technológia 
szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anya-
nyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek te-
rületein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli inter-
akció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-
sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-
lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-
ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-
teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-
nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-
ban játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-
dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni cé-
lok megfogalmazása. A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó té-
makörök megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás haté-
konyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka keretei-
nek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismere-
tek rendszerezése, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, 
hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszer-
zése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 
tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és viselke-
dés. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésteremtés, ref-
lektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. UNDERSTANDING 
– megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; 
EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és a családom 
Órakeret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-
kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkö-
rök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai 
a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben. A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus 
szókincs bővítése. A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek meg-
oldásához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és al-
kalmazása. Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkul-
turális kompetencia fejlesztése. Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő 
népek és kultúrájuk, valamint más népek és kultúrák iránt. Képesség kialakí-
tása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő helyzetéből való 
szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lak-
hely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöl-
tés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 
legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 
esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-
lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A té-
mába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 
adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 
családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és kö-
telességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a történelem-
ben. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
konfliktusok ábrázolása 
az irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-
donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az otthonom 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívumait/negatívu-
mait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési tárgyait, 
a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.   
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 
kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemuta-
tása. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 
posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal le-
írása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgo-
zása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-
nyezetének megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A té-
makörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 
(szóban, írásban, rajzos formában). 
Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település kap-
csolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, irány, 
hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, online-lakáshir-
detés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendsze-
rét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni 
helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 
működésének szabályrendszerét. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok tar-
talmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a magyaror-
szági közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenyke-
dők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barát-
ság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 
tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-
vezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganya-
gok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő hasonló 
korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 
nyelvi eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 
szóban, írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a történelemben. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 
alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 
tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 
Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-
suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 
Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 
női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 
fogalmak. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-
darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használata. 
A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetekben/al-
kalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, ünne-
peken, színházban viselt ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, il-
letve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés kö-
zött. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-
mezése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: iro-
dalmi és hétköznapi szö-
vegek értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-
tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 
alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-
szélyforrás, védekezés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 
Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 
kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-
zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 
egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 
étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 
alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan zaj-
lik ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 
asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 
amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 
módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. 
Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető havi 
összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, pia-
con, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 
egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 
felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-
gozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-
tok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 
kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-
ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-
lálkozás, emésztés, kivá-
lasztás. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-
tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyésztési, 
főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, élel-
miszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, 
veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 
Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-
ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 
utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 
annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 
elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-
tencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 
végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 
kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 
programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 
programok. 
Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 
kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak aka-
dályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-
tartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-
rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap  

Természetismeret: 
állandóság és változatok 
– információ, szexuali-
tás, az emberi élet sza-
kaszai. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-
tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-
lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-
formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, ak-
tív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem karban-
tartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 
Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-
jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 
vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 
a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 
ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-
tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-
nikatív helyzetekben. A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szó-
kincs bővítése. A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldá-
sához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalma-
zása. Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 
beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel il-
lusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; ál-
maim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-
som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Társadalomismeret: 
globalizációs jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, hatvá-
nyozási ismeretek . 
 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 
hátrányok megfogalmazása. A magyar iskolarendszer felépítése/képzési 
formák – helyem, lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az 
idegen nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. Álmaim foglalkozása, a 
munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, munkakörülmények, 
munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az álláskeresés lehetősé-
gei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba 
rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogal-
mazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-
gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg összeha-
sonlítva az idegen nyelvű országokkal)? Milyen ismeretek, készségek, ké-
pességek szükségesek egy adott szakma gyakorlásához? Milyen tevé-
kenységeket, feladatokat kell ellátni az adott szakmában dolgozóknak? 
Melyek a munkavégzés legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörül-
mények és a kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
hivatalos szövegek, do-
kumentumok létreho-
zása. 
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Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmá-
nyok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, élet-
pálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diák-
munka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/be-
osztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi 
pénzügyi gazdálkodás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! - projekttervek 
Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-
lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex művelt-
ség-területhez kap-
csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-
munikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-
petencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 
más népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-
zetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-
napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-
ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 
reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 
jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  
- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 
partner osztálynak. 
- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 
stb. alapján. 
- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-
képhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: infor-
mációforrások haszná-
lata (prospektusok, ké-
pek), szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltő-
dés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szel-
lemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

4.3. Minimum követelmény 

 
Témalista 

 A nyelvtanulás célja: Németország és Európa kapcsolata 

 Hogyan tanuljam az idegen nyelveket: nyelvtanulási tippek 

 Én és a családom: generációk családon belül; családtagok feladatai; napirend 

 Az otthonom: lakóhely bemutatása; útvonal az iskolától hazáig 
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 Az iskola és a barátaim: magyar iskolarendszer összehasonlítva a célnyelv országainak iskolarend-
szereivel 

 Szabadidőmben: egészséges életmód tényezői 

 Válasszunk szakmát: állásinterjú; ideális munkahely 

 Eszem – iszom, étkezés: étkezési szokások; rendelés, asztalfoglalás étteremben 

 Ruhatáram télen – nyáron, bevásárlás: divat; ruhavásárlás 

 Végre itt a nyár!: utazás előkészítése; szállásfoglalás 
 
Nyelvtan 

 módbeli segédigék (dürfen, sollen, wollen) 

 Futur 

 a birtokos eset 

 kötőszavak KATÁ-s szórenddel 

 dátum 
 
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 kikö-
vetkeztetni; 

 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 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 
 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

 kb. 70 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök hasz-
nálatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfo-
galmazni; 
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 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 
 

5. A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYE 
 

 A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a nyelvtanulás során, képes 
eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek te-
rületein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy milyen erőfe-
szítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, együttműködést mutat a tanárával a célok 
elérése érdekében. 

 Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló tanulási szakasz leg-
fontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját 
maga és környezete életében.  

 Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb és tágabb környeze-
tében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

 Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének fontosságát, képes a 
legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

 Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdekében az általa betar-
tandó szabályokat.  

 Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az „élelmiszerek-
étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott kom-
munikatív feladat elvégzése érdekében.  

 Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kérdésekre válaszoljon, 
vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban meséljen a fent említett témakörök tartal-
mairól. 

 Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldá-
sához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a 
másság felé. 


