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BEVEZETŐ
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a célja, hogy a tanulók a NYEK év után tovább tudják
fejleszteni a korábban elsajátított kommunikációs és egyéb kompetenciáikat. Fontos feladat a
tanulók korábban felkeltett motivációjának a fenntartása. A tanulók tovább haladnak az
önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján, tovább fejlődik nyelvtanulási kompetenciájuk,
gazdagodik az ismeretszerzési módszerek skálája. Egyre inkább készek arra, hogy akár
elvontabb témákkal kapcsolatban is alkalmazzák nyelvtudásukat. A NYEK év után a tanulók
már B1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. A 9-10. tanév célja, hogy mindannyian sikeres
középfokú C típusú nyelvvizsgát tehessenek, de a szorgalmas, érdeklődő tanulók ahhoz is
segítséget kapnak, hogy nyelvtudásukat e szint fölé emeljék. A megemelt óraszám nem azt
jelenti, hogy az elsajátítandó tananyag mennyisége az óraszámmal arányosan megnövekszik,
hanem azt a célt szolgálja, hogy minél jobban körül lehessen járni az egyes témákat és még
több idő jusson a gyakorlásra, valamint lehetőséget biztosít változatos módszerek
alkalmazására. Még nagyobb mértékben támaszkodunk a tanórán kívüli nyelvtanulási
lehetőségekre: az internet által kínált anyagokra, filmnézésre, irodalmi művek, újságcikkek
olvasására
A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az
oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud
működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Nagy hangsúlyt
fektetünk mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kommunikáció esetében arra, hogy a tanulók
magabiztosan különbséget tudjanak tenni a formális és az informális stílus között, mindkettő
jellemzőit jól ismerjék és kommunikációjukban hatékonyan alkalmazzák.
A tanult nyelvi elemek segítségével a tanuló ismeretlen témákat és szituációkat is felismer
mind élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által
folytatott köznyelvi társalgásra is. Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel,
a természeteshez közelítő szinten vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott
szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat
körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már
nem gátolják. Szövegalkotásában koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
A 9. és a 10. évfolyamon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a tanulók megismerhessék a
legnépszerűbb állami nyelvvizsgák felépítését, feladattípusait, ezért a helyi tartalom ebben a
tanulási szakaszban a nyelvvizsga-specifikus feladatok megoldását, próbanyelvvizsgákat,
középfokú C típusú nyelvvizsgára történő felkészítést jelent. Ennek az óraszámával
kiegészítettük az kerettantervben egyébként is szereplő vizsgafelkészítésre szánt óraszámot.

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
A Lehel Vezér Gimnáziumban hagyományai vannak a nyelvi előkészítő évvel induló intenzív
nyelvi képzésnek csakúgy, mint az arra épülő nyelvtanulásnak a 9. és 10. évfolyamon.
Nyelvtanár kollégáink mindegyike rendelkezik a szükséges képesítéssel és sokéves
tapasztalattal az ilyen osztályokban folyó munka irányításához. Eszközparkunk megfelelő,
mindenkinek van CD lejátszója, laptopja, szinte mindegyik tanterem rendelkezik interaktív
táblával, vagy nagyképernyős televízióval, illetve az iskolában jólműködő internet van.
Megfelelő a tankönyv, tanári kézikönyv, segédanyag ellátottság, nyomtatott szótáraink is
rendelkezésre állnak. Tankönyveinkhez CD, és interaktív táblával használható melléklet is
tartozik.
A KÉPZÉS SORÁN FELHASZNÁLT TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:
Választható tankönyvek:
Kurzuskönyvek: H. Q. Mitchell-Marileni Malkogianni:
Pioneer Intermediate B1 (MM Publications)
Pioneer Intermediate B1+ (MM Publications)
Pioneer Upper Intermediate (MM publications)
Paul A Davies-Tim Falla:
Solutions Intermediate (Oxford University Press)
Solutions Upper Intermediate (Oxford University Press)
(A kurzuskönyveket a munkafüzettel együtt használjuk.)
Kiegészítő könyvek, kommunikációs órák könyvei, gyakorló könyvek:
Szénásiné Steiner Rita-Szekeres Szilvia:
TTT Vocabulary Activator 1-2
Szénásiné Steiner Rita-Szekeres Szilvia:
Twenty Three Topics for Teenagers
Az egyes témakörök, nyelvtani egységek feldolgozásakor támaszkodunk a You Tube és más
weboldalakon kívül számos, az Interneten elérhető weboldal anyagára, ötleteire.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:
projektmunka egyénileg, projektmunka csoportosan, prezentáció készítése, plakát, életutat
bemutató projektmunka, internetes kutatás, kérdőívek készítése, összegzése, szerepjáték,
vitafórum, kiselőadás, angol nyelvű film megtekintése, poszter készítése, naplóírás,
csoportmunka, pármunka, levél, fogalmazás írása, interjú készítése, vetélkedő, szituációs
játék, dalszöveg feldolgozása, irodalmi mű részletének feldolgozása, szókincs fejlesztő
játékok, tanulási módszerek megosztása, nyelvtanulási weboldalak ismertetése, kedvenc
videók ismertetése, térkép használata, hírolvasás, hibajavítás, gyakorló feladatok nyelvtani

ismeretek és szókincs fejlesztésére, hallott szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása,
autentikus szövegek olvasása, hallgatása

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS:
A tanulóknak egy félévben legalább annyi osztályzattal kell rendelkezniük, amennyi a heti
óraszámuk. A számonkérés formája lehet írásbeli: röpdolgozat, témazáró dolgozat, rövidebb
előre bejelentett dolgozat, fogalmazás, házi dolgozat. A szóbeli számonkérés lehet: pármunka,
csoportmunka, önálló prezentáció, téma kifejtése, memoriter, projekt ismertetése. Adható
osztályzat a tanórai munkára és a házi feladatra is. Fontos, hogy szóbeli és írásbeli
teljesítményre is kapjanak értékelést a tanulók. Bizonyos esetekben, például a
projektmunkáknál, vagy fogalmazások esetében, szöveges értékelés is adható.

A HELYI TANTERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT SEGÉDLET:
-A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók
-Nyelvi előkészítő évfolyamok kerettantervei
-Egységes Élő idegen nyelv 11-12. évfolyamon
-Élő idegen nyelv: Angol, Kerettanterv az angol nyelvi előkészítő osztályok számára, 9.
évfolyam
-A Lehel Vezér Gimnázium nyelvi előkészítő osztályának helyi tanterve 2013.

FEJLESZTÉSI EGYSÉGEK:
Kimeneti szint: KER B2 (kilencedik évfolyamon: B1+, tizedik évfolyamon B2)
-

hallott szöveg értése
szóbeli interakció, érvelés
összefüggő beszéd, önálló témakifejtés
olvasott szöveg értése
íráskészség
nyelvhelyesség

TANÍTÁSI HETEK SZÁMA: 36
-

ÉVES ÓRASZÁM: 180 (9-10. évfolyamon összesen: 360)

-

HETI ÓRASZÁM: 5

-

KIINDULÁSI SZINT: KER B1

-

KIMENETI SZINT: KER B2
Kilencedik évfolyamon: B1+

Tizedik évfolyamon: B2

TÉMAKÖRÖK, KAPCSOLÓDÁSI PONTOK
TÉMAKÖR

KAPCSOLÓDÁSI
PONT

ÓRASZÁM
ÓRASZÁM
ÖSSZES
9.
10.
ÓRASZÁM
ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 9-10.
ÉVFOLYAM

Personal topics,
family relations,
lifestyle

társadalomismeret,
gazdasági ismeretek,
földrajz, irodalom

10

10

20

Environment and
nature

biológia, kémia,
földrajz

15

15

30

Holidays,
travelling, tourism

földrajz, történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek, vizuális
kultúra, testnevelés és
sport

15

10

25

Public matters,
entertainment

ének-zene, vizuális
kultúra, testnevelés és
sport, tánc és dráma,
mozgókép-és média
ismeret, irodalom

10

10

20

English and
language learning

földrajz, modern
idegen nyelvek,
magyar nyelvtan,
informatika, irodalom

10

10

20

Intercultural topics földrajz, történelem,
15
társadalmi és
állampolgári
ismeretek, vizuális
kultúra, irodalom,
ének-zene, testnevelés
és sport,
társadalomismeret,
fizika, kémia, biológia

15

30

10

20

Cross-curricular
topics and
activities

földrajz, történelem,
társadalmi és
állampolgári

10

ismeretek, kémia,
fizika, biológia,
vizuális kultúra, énekzene, matematika,
informatika
Current topics

földrajz, biológia,
ének-zene, testnevelés
és sport, informatika,
vizuális kultúra,
mozgókép és média
ismeret

10

15

25

Science and
technology,
communication

informatika, biológia,
kémia, földrajz,
matematika, fizika

10

10

20

People and society

földrajz, történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek, vizuális
kultúra, informatika,

10

10

20

Financial matters

történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek, földrajz,
informatika,
matematika

10

10

20

Career and
employment

informatika, földrajz, 15
matematika, irodalom,
történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek, vizuális
kultúra

15

30

Gaining and
informatika, irodalom, 10
sharing knowledge vizuális kultúra

10

20

Language exam
preparation

informatika, irodalom, 30
magyar nyelvtan,
matematika

30

60

Összesen:

---------------------------

180

360

180

Nyelvi funkciók:
— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)
Nyelvi elemek és struktúrák:
— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)
— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)
— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)
— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her
home. She offered to take me home. She told me to take him home.)

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who
can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)
— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)
— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)
— igei vonzatok (gerunds and infinitives)
— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)
— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)
— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)
— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)
Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:
— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;
— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;
— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat
TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 értelmezi az összefüggéseket;
 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat;
 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
immediate and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend
freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and
keeping fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden
and taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
TÉMAKÖR: Environment and nature
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 15 óra, 10. évfolyamon 15 óra, összesen: 30 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő
összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
nature protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources,
volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate,
seasons, recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 15 óra, tizedik évfolyamon 10 óra, összesen: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb
tartalmakra is kitérve;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
ÓRASZÁM: 9. ÉVFOLYAMON 10 ÓRA, 10. ÉVFOLYAMON 10 ÓRA, ÖSSZESEN: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási
lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb,
akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.
TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
 hibáit általában önállóan is tudja javítani;
 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

TÉMAKÖR: Intercultural topics
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 15 óra, 10. évfolyamon 15 óra, összesen: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 alkalmazza
a
nyelvi
változatokról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt
folytasson;
 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé
válik;
 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és
különbségeket;
 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
 átadja célnyelven a magyar értékeket;
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist
attractions, arts, history, literature
 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról információk átadása
 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
TÉMAKÖR: Current topics
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 15 óra, összesen: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális
hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.
TÉMAKÖR: People and society
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb
tartalmakra is kitérve;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer
nerd, workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.
TÉMAKÖR: Financial matters
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb
tartalmakra is kitérve;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging
currencies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.
TÉMAKÖR: Carreer and employment
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 15 óra, 10. évfolyamon 15 óra, összesen: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb
tartalmakra is kitérve;
 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKTeszközökkel támogatva mondanivalóját;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 10 óra, 10. évfolyamon 10 óra, összesen: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 összetettebb információkat ad át és cserél;
 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
TÉMAKÖR: Language exam preparation
ÓRASZÁM: 9. évfolyamon 30 óra, 10. évfolyamon 30 óra, összesen: 60 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és
érzéseit;
 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;

