
OKTATÁSI PROGRAM 
IDEGEN NYELV 

(angol/német) 

Szakképző iskola, 9-11. évfolyam 
 
Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

 

Idegen nyelv  

(angol / német) 

9. évf. 
(36 
hét) 

10. évf. 
(36 
hét) 

11. évf. 
(36 
hét) 

Heti óraszám (óra) 2 1+1 1 

Éves óraszám (óra) 72 36+36 31 

 

 

9. évfolyam 

Témakörök Óraszám  

(óra) 

1. A nyelvtanulás célja, hogyan tanuljam 
az idegen nyelveket 

2 

2. Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 9 

3. Én és a családom 12 

4. Az otthonom 8 

5. Barátaim 6 

6. Ruhatáram 6 

7. Eszem – iszom 7 

8. Szabadidőmben 7 

9. Válasszunk szakmát 11 

10. Végre itt a nyár 4 

Éves óraszám:  72 



A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és 

ellenőrzésre szánt órákat is. 

 

10. évfolyam 

Témakörök Óraszám  

(óra) 

1. A nyelvtanulás célja, hogyan tanuljam 
az idegen nyelveket 

1 

2. Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 2+2 

3. Én és a családom 6+6 

4. Az otthonom 5+5 

5. Barátaim 4+4 

6. Ruhatáram 4+4 

7. Eszem – iszom 3+3 

8. Szabadidőmben 4+4 

9. Válasszunk szakmát 5+5 

10. Végre itt a nyár 2+2 

Éves óraszám:  36+36 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és 

ellenőrzésre szánt órákat is. 

 

11. évfolyam 

Témakörök Óraszám  

(óra) 

2. Hogyan tanuljam az idegen nyelveket 2 

3. Én és a családom 4 

4. Az otthonom 4 



5. Barátaim 3 

6. Ruhatáram 3 

7. Eszem – iszom 5 

8. Szabadidőmben 4 

9. Válasszunk szakmát 4 

10. Végre itt a nyár 2 

Éves óraszám:  31 

A témakörök javasolt óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra és 

ellenőrzésre szánt órákat is. 

 

 

9. évfolyam 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek 
tudásának fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak 
számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások 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” segítségével. 
A szakközépiskolai 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: hivatalos 
szövegek 
értelmezése. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 
nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi 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 területein: beszédértés, olvasásértés, 
beszédkészség, íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli 
interakció terén elsajátított technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási 
szakasz legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak 
megismerése, a tanulói vélemények figyelembe vétele ezek 
kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség 
fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok 
megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. A 
hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, 
Európában és a világban játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az 
iskolával. Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok 
megismerése és megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
A szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó 
témakörök megismerése és megvitatása. Ötletbörze a 
nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. Nyelvórai 
szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A 
célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek 
rendszerezése, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak 
szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb 
ismeretek megszerzése, bővítése. 
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző 
évfolyamokon tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; 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
: 

12 óra 

Előzetes tudás 

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

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, 
keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 
kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, 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 felsorolása, napszakokhoz, esetleg 
időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok 
feladatai. A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok 
feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban élő 
hasonló korú fiatalok személyének, családjának 
megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok 
és kötelességek, 
egyének és 
közösségek szerepe 
a történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 
belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 
 
 
 
 
 



Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret
: 

8 óra 

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

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen 
környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A 
szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal 
leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz 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 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 



Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret
: 

6 óra 

Előzetes tudás 

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

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 
szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 
Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 
hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 
kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 
barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a 
hosszú barátság, 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 megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi 
szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az idegen 
nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított 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.  

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 
kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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 hatásuk, 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 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A 
női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 
interakcióban való használata. A tanuló kedvenc 
ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 
ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 
vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 



plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés 
szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az 
öltözködés között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 
diagramok értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

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 értelmezése, ételek elkészítése otthon, 
vendéglőben, fast food vendéglőben, az egészséges 
táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta 
betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 zajlik ez 
az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 
meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Természetismeret: 
táplálkozás, 
emésztés, 
kiválasztás. 



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, piacon, pékségben, hentesnél és az 
őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség megőrzése, 
illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 
felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 
hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 
statisztikai adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása során kapott információk feldolgozása kreatív 
módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag 
élelmiszer, termelési, tenyésztési, főzési technológia, 
táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 
élelmiszeripari 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 elektronikus 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 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének 
módja és időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a 
gyógyíthatóság feltételrendszere. Tervezett szabadidős 
tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása. A különböző forrásokból származó/különböző 
személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 
hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az 
emberi élet 
szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, 
testépítés, a szellem karbantartása, 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 teljesítményt 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 biztonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati 
lehetőségek. 



A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; 
álmaim országa/városa, foglalkozásom, 
munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 
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 foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az 
állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak ismerete. 
Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű 
bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? 
Hol és hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai 
képesítést (esetleg összehasonlítva 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? 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, 
tandíj, tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, 
állásinterjú, munkába állás, életpálya-építés, egész életen át 
tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi 
munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, 
alkalmazotti/beosztotti 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, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, 
információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. 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: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, 
képek), 
szövegalkotás. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, 
lelki feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

A fejlesztés 
várt 

eredményei az 
évfolyam végén 

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 területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, 
képes megfogalmazni, hogy milyen erőfeszítésekre 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 legfontosabb 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 környezetében 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 betartandó 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 kommunikatív 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 
tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető 
szókincset és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan 
fordul a másság felé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. évfolyam 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamból hozott ismeretek az idegen nyelvek 
tudásának fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulóknak az előző évfolyamban szerzett tapasztalatainak 
számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 
feltárása, megoldások 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” segítségével. 
A 10. évfolyam 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: hivatalos 
szövegek 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 
mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 
idegen nyelvi korrektség. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? Órakeret 

2+2 óra 

Előzetes tudás 
Az előző évfolyamon az idegen nyelvek tanulása során az 
alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, 
beszédkészség, íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli 
interakció terén elsajátított technikák bővítése, gyakorlása. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), az újabb nyelvtanulási 
szakasz legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak 
megismerése, a tanulói vélemények figyelembe vétele ezek 
kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség 
fontosságának hangsúlyozása. A legalapvetőbb tanulótípusok 
megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. A 
hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 
célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, 
Európában és a világban játszott szerepéről. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
Az évfolyam során feldolgozandó témakörök megismerése és 
megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának 
növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek 
meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
Az előző évfolyamokon tanultak tematikus ismétlése. 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; 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
: 

6+6 óra 

Előzetes tudás 
A témakörhöz kapcsolódó szókincs bővítése, a szűkebb/tágabb 
családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkörök 
anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 további fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, 
keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 
kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok 
és kötelességek, 
egyének és 



családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása 
(név, kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, 
kedvenc időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető 
tevékenységek felsorolása, napszakokhoz, esetleg 
időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok 
feladatai. A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok 
feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban élő 
hasonló korú fiatalok személyének, családjának 
megismerése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése. 

közösségek szerepe 
a történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 
belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret
: 

5+5 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 
pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás 
helyiségeit, funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi 
élethez szükséges eszközöket. A felsorolt témákban már 
megtanult szókincs bővítése. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 folyamatos fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen 
környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A 
szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal 
leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 



megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz 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. A felsorolt témákban már 
megtanult szókincs bővítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret
: 

4+4 óra 

Előzetes tudás 

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

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 folyamatos fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők 
feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás 
folyamata során barátságok kialakulásának lehetséges 
módjai, helyszínei, a hosszú barátság, egy életen át tartó 
barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 
külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 



és különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi 
szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az idegen 
nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított 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 információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. A felsorolt témákban már 
megtanult szókincs bővítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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
: 

4+4 óra 

Előzetes tudás 

Az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatásuk, 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 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A 
női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 
interakcióban való használata. A tanuló kedvenc 
ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, 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, illetve online-áruházakban. Segítségkérés 
szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az 
öltözködés között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 
diagramok értelmezése. A felsorolt témákban már megtanult 
szókincs bővítése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret
: 

3+3 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évfolyam törzsanyaga. A korábbi formális és informális 
módon elsajátított ismeretek az étkezéssel kapcsolatban, 
alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek 
értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 
vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 
táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 folyamatos 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 zajlik 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, piacon, pékségben, hentesnél és az 
őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség megőrzése, 
illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 
felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 
hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 
statisztikai adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása során kapott információk feldolgozása kreatív 
módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése. 

Természetismeret: 
táplálkozás, 
emésztés, 
kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag 
élelmiszer, termelési, tenyésztési, főzési technológia, 
táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 
élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, 
fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 
 
 
 
 



Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret
: 

4+4 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a 
nyomtatott és elektronikus 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.  

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 folyamatos 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 akadályai, belső-külső tényezői.  
A szabadidő eltöltésének módja és időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a 
gyógyíthatóság feltételrendszere. Tervezett szabadidős 
tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása. A különböző forrásokból származó/különböző 
személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 
hasonlóságok és különbségek felfedezése. A felsorolt 

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az 
emberi élet 
szakaszai. 



témákban már megtanult szókincs bővítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, 
testépítés, a szellem karbantartása, munka és szabadidő 
aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret
: 

5+5 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt 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 biztonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati 
lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 
lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; 
álmaim országa/városa, foglalkozásom, 
munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 
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 foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az 
állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak ismerete. 
Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű 
bemutatkozó levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? 
Hol és hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai 
képesítést (esetleg összehasonlítva 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? A felsorolt témákban már megtanult szókincs 
bővítése a saját szakmával kapcsolatos esetleges szakmai 
anyagok felhasználásával.  

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, 
tandíj, tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, 
állásinterjú, munkába állás, életpálya-építés, egész életen át 
tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi 
munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, 
alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, 
korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órakeret
: 

2+2 óra 

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

A komplex 
műveltség- Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 



területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. 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: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, 
képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, 
lelki feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

A fejlesztés 
várt 

eredményei az 
évfolyam végén 

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 területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, 
képes megfogalmazni, hogy milyen erőfeszítésekre 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 legfontosabb 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 környezetében 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 betartandó 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 kommunikatív 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 
tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető 
szókincset és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan 
fordul a másság felé. 

 
 

11. évfolyam 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A 10. évfolyamna szerzett tudás az alapkészségek területein: 
beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, 
szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 
technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A 11. évfolyam nyelvtanulási szakaszának legfontosabb 
célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 
tanulásra való képesség fontosságának beláttatása.A hatékony 
(nyelv)tanulási stratégiák további használata. A stratégiai 
kompetenciák fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 
megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 
Az év során feldolgozandó témakörök megismerése és 
megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának 
növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek 
meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 
alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 
célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
Tematikus ismétlés. 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 
jelentésteremtés, reflektálás; 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
: 

4 óra 
Előzetes tudás A témakörhöz kapcsolódó szókincs fejlesztése. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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 további folyamatos fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, 
keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 
kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, 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 felsorolása, napszakokhoz, esetleg 
időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok 
feladatai. A témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok 
feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban élő 
hasonló korú fiatalok személyének, családjának 
megismerése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok 
és kötelességek, 
egyének és 
közösségek szerepe 
a történelemben. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 
belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 



 
Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret
: 

4 óra 
Előzetes tudás Az előzetes évfolyamokban elsajátított tananyag. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 kompetencia folyamatos 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 folyamatos fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 
alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 
helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen 
környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A 
szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal 
leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 
hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület 
országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz 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. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 



Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret
: 

3 óra 

Előzetes tudás Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 
működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 
külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok 
és különbségek megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi 
szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az idegen 
nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 
lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított 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 információk összevetése, hasonlóságok és 
különbségek felfedezése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Társadalomismeret: 
iskola a 
történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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
: 

3 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre 
gyakorolt hatásuk, 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 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A 
női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 
interakcióban való használata. A tanuló kedvenc 
ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 
osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, 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, illetve online-áruházakban. Segítségkérés 
szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az 
öltözködés között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 
diagramok értelmezése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi és 
hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret
: 

5 óra 

Előzetes tudás 

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

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 zajlik 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, piacon, pékségben, hentesnél és az 
őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség megőrzése, 
illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések 

Természetismeret: 
táplálkozás, 
emésztés, 
kiválasztás. 



felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása 
egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 
hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 
statisztikai adatok értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása során kapott információk feldolgozása kreatív 
módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag 
élelmiszer, termelési, tenyésztési, főzési technológia, 
táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 
élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, 
fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret
: 

4 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a 
nyomtatott és elektronikus 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.  

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

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 akadályai, belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének 
módja és időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 
összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a 
gyógyíthatóság feltételrendszere. Tervezett szabadidős 
tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 
többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, 
illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása. A különböző forrásokból származó/különböző 
személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 
hasonlóságok és különbségek felfedezése.  
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Természetismeret: 
állandóság és 
változatok – 
információ, 
szexualitás, az 
emberi élet 
szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, 
testépítés, a szellem karbantartása, munka és szabadidő 
aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret
: 

4 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 
szellemi teljesítményt 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 biztonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati 
lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 
bővítése. 



fejlesztési 
feladatok 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek 
megoldásához szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 
felismerése és alkalmazása. 
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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid 
szövegekkel illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől?  
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 foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az 
állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak ismerete. 
Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű 
bemutatkozó levél megfogalmazása. 
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? 
A felsorolt témákban már megtanult szókincs bővítése, 
kiegészítése, ismétlése, projektmunkában való 
felhasználása. 

Társadalomismeret: 
globalizációs 
jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási 
ismeretek. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, 
tandíj, tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, 
állásinterjú, munkába állás, életpálya-építés, egész életen át 
tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi 
munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, 
alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, megélhetés, 
korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órakeret
: 

2 óra 

Előzetes tudás Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 
szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, 



információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 
kapcsolódó kommunikatív 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 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 
heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 
szálláskeresés, információkérés. 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: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
információforrások 
használata 
(prospektusok, 
képek), 
szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, 
lelki feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 
beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés 
várt 

eredményei az 
évfolyam végén 

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 területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, 
képes megfogalmazni, hogy milyen erőfeszítésekre 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 legfontosabb 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 környezetében 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 betartandó 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 kommunikatív 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 
tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető 
szókincset és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan 
fordul a másság felé. 
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