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A célnyelv oktatása a két tanítási nyelvű az általános iskolában
Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül
gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk.

Világszerte keresik a hatékonyabb idegen nyelv elsajátításnak különböző lehetőségeit, s
eljutottak azokhoz a “rejtett tartalékokhoz”, amelyek a gyermekkori nyelvi fogékonyságban,
idegélettani, pszicholingvisztikai, szocioligvisztikai sajátosságokban rejlenek.
Ezeknek a követelményeknek kiválóan megfelelnek az egyre jobban elterjedt két tanítási
nyelvű iskolák, ahol a tanulók már néhány hónap elteltével képesek arra, hogy idegen nyelven is
egyszerű mondatokkal kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás
nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül
jut meghatározott ismeretek birtokába.
Az idegen nyelvi szoktatásban nagy szerepe van a motorikus és emocionális elemeknek, a
tárgyakkal való manipulálásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak.
Éppen emiatt van nagy jelentősége a készségtárgyak, pl.ének-zene, rajz, technika és
testnevelés idegen nyelven való oktatásának is.

A két tanítási nyelvű oktatás célkitűzései és feladatai
•
•
•
•
•
•

Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, idegen
nyelven is kifejezhetik magukat és.
Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.
Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan
légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.
Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási
szintjüknek megfelelően.
Érjük el, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az idegen
nyelv tanulásának célravezető módszereit.
Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának,
ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát.

Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban
megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és az
idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni.
Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését.
Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv
kommunikációképes ismerete.
Adjunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek
megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar kultúrát
is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi
csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre.
Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és eszköze
más ismeretek szerzésének.
Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás.
Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra
olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés)
használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak.
Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket
alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más tantárgyak
tanulása során.
Fejlesszük kreativitásuk projektek készítése által is.
A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök felhasználásával önállóan,
párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni elképzeléseit, kreativitását. A
projekt lehet tabló, hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek feldolgozása, a tanuló által
írt vers, prózai alkotás, feladatsor, rejtvény, stb.
Juttassuk a tanulókat a nyolcadik osztály végére középszintű nyelvtudáshoz.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

A fejlesztés célterületei – kompetenciák - kompetenciakomponensek
Személyes kompetenciák fejlesztése
•
•
•
•

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanulók ön-és világszemléletének, világképének formálása
Az önálló olvasmányválasztás igényének felkeltése
Önkifejezés, önellenőrzés, önismeret fejlesztése

Kognitív kompetenciák fejlesztése
•
•
•
•
•
-

Az önművelésnek igényének, az élethosszig tartó tanulás, az önálló ismeretszerzés képességeinek
kialakítása
A kreatív, kritikus, problémamegoldó, fogalmi gondolkodás, a nyelvi problémamegoldás a logikai
viszonyok felismerésének, az értelmezés, az indoklás, a bizonyítás képességének fejlesztése
Az alkotóképesség, a képzelet fejlesztése
Az emlékezet fejlesztése
A tanulás képességének fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák megtanítása:
Ismeretek, adatok, információk gyűjtése, célszerű, gondos elrendezése
Jegyzetkészítés tanári irányítással a szövegértés elemző műveleteire építve
Lényegkiemelés
Vázlatkészítés, ill. vázlatfelhasználás
Tömörítés, összefoglalás megértése és készítése adott szempont alapján
Gyakorlottság felelet, beszámoló, összefoglalás elkészítésében

Szociális kompetencia fejlesztése
•
•
•

A szolidaritás, szociális érzékenység az együttműködés, az empátia, kooperáció fejlesztése
A közösségi magatartás formálása
Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése,
megértése, - erkölcsi választásokban - a jó és a rossz elkülönítése

•

Beszélgetésben, vitában való részvétel: kapcsolatfelvétel, -tartás, saját álláspont előadása,
megvédése, figyelem az ellenvéleményre együttműködés a társakkal, mások véleményének és
érvelésének elfogulatlan és konstruktív megközelítése,

Anyanyelvi kommunikáció
(Kulcskompetencia, mely személyes- kognitív-szociális aspektusokkal egyaránt rendelkezik)
Kommunikációs képességfejlesztés:
• a különféle közlési helyzetekben és szövegtípusokban való kommunikáció tudatos
stratégiáinak felépítése,
• a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív
használata,
• a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése,
• a racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása.

A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új
ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását
jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a
munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e
kompetencia elengedhetetlen eleme.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel
kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és
szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját
tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen
megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása,
feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia
kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás
szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára
és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács,
információ és támogatás kérésére.
A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen,
hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk
fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk.

A helyi tanterv módosításánál az alábbi szempontok érvényesülnek:
• A kompetenciafejlesztés
• Fontos fejlesztési feladatok:
- önálló tanulás, jegyzetelési technikák elsajátíttatása
- az információszerzés- és feldolgozás (forrásból tájékozódás, csoportosítás, rendszeres,
felhasználás Új összefüggésben) képességének fejlesztése
- kommunikációs képességek (Pl. műfajok ismerete, értése, a nyelv helyes használata,
helyesírás) erősítése
- a szociális kompetenciák fejlesztése

- a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás

A helyi tantervek átdolgozásakor kiemelt figyelmet fordítunkaz alábbiakra:

Az olvasáskészség kritikus szókészletének fejlődése
A szóolvasó készség gyakorlottságának fejlődése
Az írásminőség folyamatos alakulása
A térbeli, időbeli mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás fejlődése.

A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek
szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és
önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és
képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban
egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell
rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A
hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek
és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető
oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása
és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a
motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának
kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való
megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére.
A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy
korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a
tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk.

Kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva
kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció
feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a
tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek
egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a
kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben.
Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben,
szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek

megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket,
megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket
használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően
megfogalmazni és kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az
esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv
másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.

Idegen nyelvi kommunikáció

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban
és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek —, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan
képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott
szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere,
környezete és igényei/érdeklődése szerint.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendatlon ofthe European
Parlament and ofthe Coitncil of 18 December 2006 ön Key Competences fór Lifelong Learning
(2006/962/EC) című dokumentum képezi.
Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint
a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi
hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete
is.
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését,
beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a
segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem
formális keretekben történő elsajátítására is.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák
közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Informatio Society
Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a
szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése,
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és
hálózati együttműködés az interneten keresztül.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét
jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb
számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtároláskezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (email, hálózati eszközök) — a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a
tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt,

ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az
IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket.
A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus
alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ
előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú
szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az
innováció területén.
Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív
média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális,
társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel.

A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
o kiemelt fejlesztési feladatok:
 énkép és önismeret
 hon- és népismeret
 európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
 környezeti nevelés
 információs és kommunikációs kultúra
 testi és lelki egészség
 tanulás
 felkészülés a felnőtt lét szerepeire

ÉN)
H)
E)
K)
I)
TE)
T)
F)

Kapcsolat egyéb műveltségi területekkel
A tantárgy oktatási céljának meghatározásakor már szembetűnő, hogy igen szoros kapcsolatban áll
egyéb műveltségi területekkel, felhasználja az iskolában az idegen nyelven megszerzett, de
természetesen a magyar nyelven oktatott ismereteket is.

Anyanyelv és irodalom
Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja,
hanem célja az irodalmi műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a célnyelvi
országok irodalma is. A tanulók biztatást kapnak arra, hogy ismerjenek meg minél több
irodalmi alkotást könnyített feldolgozás formájában, vagy olvassák el azokat részben vagy
egészben, eredetiben és magyar fordításban.
Amikor a tanulók a célországban élő emberek életmódjával, szokásaival és
hagyományaival ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban alkalmazzák a különböző
stílusokat is annak tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg az
általuk kiválasztott nyelvi elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva
kifejezések stb.

Ember és társadalom
Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom műveltségi
terület között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, intézményeinek ismerete
nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az egyes emberek közötti
kapcsolat.
Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a tanulókban
erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli megértésüket más
népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a népek egymásra vannak utalva.
Ember és természet
E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a
természetismeretet annak fontos témája. A célországok és saját hazánk növény- és állatvilágának
ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az ott élő embereket
jobban megismerjük és megértsük.
A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon ezen
keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő eltöltésével, fel kell hívnunk a
figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, segítenünk kell a környezetbarát
szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e téren.
Földünk és környezetünk
Az anyanyelvi országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a
szűkebb és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol lakói
élnek. A célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, települései,
népességének száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben.
Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör itt is
kapcsolódási lehetőség.
Művészetek
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a célországok és a
világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk hagyományairól és
kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal megismertethessék.
Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős mértékben hordoz
ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és bánatáról. Nagy segítség, hogy az
első évfolyamokban ezt a tantárgyat a sok két tannyelvű osztályban idegen nyelven tanulják, és a
használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép számban tartalmaznak dalokat.
A rádió és televízió is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló hatással
vannak a fiatalokra, némelyik tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza azokat.
Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, amelyek
ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor megértésükhöz a múlt és a
hagyományok ismerete is szükséges.

Ha a vizuális kultúra oktatása szintén idegen nyelven történik, ennek részét képezi a célország
képzőművészete is.
A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák által
közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte
észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról.

Közös követelmények
Hon- és népismeret
A nyelvi órák során a tanulók főleg a célországokról tanulnak, de közelebb kerülnek saját
nemzeti kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és hagyományokat. Más
emberek viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik bennük a nemzeti önismeret, de
megtanulják azt is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van a közösségnek.
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, ledőlhetnek a
határok és a megértés korlátai. A nyelvtanulás nyitottá tesz, megértővé más nemzetek iránt. A
tanulók információkat szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és pozitív mintákat is láthatnak
azok megoldásaira.
Kommunikációs kultúra
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a kommunikáció. A
nyelv használatához hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, valamint a metakommunikáció
alapos ismerete, hogy segítségével a társadalmi érintkezés sikeresebb legyen, jobban megértsük az
információkat, és mondanivalónkat mások számára érthetően fejezhessük ki.
Testi és lelki egészség
Az idegen nyelv tantárgy hazánk, a célországok lakóinak és más népek életmódjával is
foglalkozik, így ez alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is. A tantárgy témái közt
szerepel a szabadidő eltöltése, az egészséges életmód, a káros szenvedélyek kialakulásának
megelőzése és a fogyatékos emberek elfogadása és segítése.
Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a család és
a közösség segítő szerepére.
Tanulás
A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy idegen
nyelven való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, asszociációs
készség és jó memória szükséges hozzá. A tanulás folyamatában
a négy készség fejlesztésére különböző technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a
nyelvtanulót abban, hogy megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki
kell alakítani a tanulókban a tantárgyak idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási
módszereit is.
Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen.

Általános fejlesztési követelmények
•
•
•

Szerezzen ismereteket a világról, a célnyelvi országokról, azok intézményeiről, az ott élő
emberekről, ezeket hasonlítsa össze Magyarországgal és vonjon le következtetéseket.
Ismerje meg a fent említett országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési
formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban.
Alakuljon ki interkulturális tudatossága, személyes tapasztalat alapján is.

•
•
•
•
•
•

Jusson interkulturális ismeretek birtokába (kezdeményezőkészség, kapcsolatépítés-, tartás,
konfliktuskezelés).
Fejlődjön személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, ambíció, érzelmi
gazdagodás, önismeret).
Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás,
együttműködés, önálló tanulás, önismeret).
Ismerje meg az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáit, tanulási technikáit, és válassza ki a
számára legcélravezetőbbet.
Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készsége:
nyelvi összetevők: lexikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai ismeretek
szociolingvisztikai összetevők: társadalmi konvenciók a nyelvben
pragmatikai összetevők: ismeretek és készségek, amelyek a nyelvi és nem nyelvi elemek
használati értékére vonatkoznak.
Vegyen részt projektek tervezésében, készítésében és bemutatásában.

A tantárgy óraszáma
A tantárgy óraszáma az 1-8. évfolyamon heti 5 óra (évi 180 óra).
A célnyelvi kultúra megismerését a civilizáció tantárgy heti 1-1 órában írja elő az 5-8. évfolyamokon.
Az órakeret felhasználásának tervezésekor a következő szempontokat vegyük figyelembe:
- alsó tagozaton az életkori sajátosságok miatt a tanult anyag gyakorlására és a folyamatos ismétlésre
helyezzük a hangsúlyt.
- felső tagozaton nagyobb hangsúlyt kapjon a különböző készségek fejlesztése, valamint a tanult
ismeretek rendszerezése és tudatosítása.
A két tanítási nyelvű oktatás elengedhetetlen feltétele – amit az eddigi tapasztalatok is igazolnak – az
idegen nyelv csoportbontásban való tanítása, mert a tantárgyi követelmények teljesítése csak így
biztosított.

1. évfolyam
Kommunikációs szándékok
Köszönések; bemutatkozás
Jókívánságok
Dolgok azonosítása, megnevezése
Kérés, megköszönés; bocsánatkérés
Utasítás, felszólítás

Témakörök:
Az én világom: az én személyem, bemutatkozás (név, életkor, nemzetiség /célnyelvi és saját/,
hím/nőnem megkülönböztetése) köszönési formák - ÉN)
Család: szűkebb családi kör, (apa, anya, testvér, nagymama, nagypapa) –ÉN)
Környezetünk: iskola, lakás, legfontosabb tárgyak megnevezése (fontosabb bútorok, játékok,
használati tárgyak), alapszínek, néhány tulajdonság, fõbb irányok, számok: 1-10-ig),
természeti környezet (néhány növény, állat megnevezése, idõjárás) –K)
Ünnepek: családi és hagyományos ünnepek. –H)
Étkezés: néhány étel és ital megnevezése-K)
Testünk, testrészeink: főbb testrészek –K)
Öltözködés: fontosabb ruhadarabok
Mindennapi életünk:a mindennapi élet cselekvései, utasítások, kérések a tanórán
Mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék. –E)

Fogalomkörök:
Az idegen nyelv hangjainak kiejtése, szó- és mondathangsúly, intonáció
Határozott és határozatlan névelők
Főnevek többes száma
Létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése
Alapvető minőségi viszonyok
Alapvető térbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 1-10-ig)
Személyes névmások alanyesetű alakjai
Birtokos névmások (egyes szám 1. és 2. személyben)
Felszólító mód a megértés szintjén
Egyszerű állító és kérdő mondat
A kiegészítendő és eldöntendő kérdések szerkezete
A jelen idő a megértés szintjén
A legfontosabb kérdőszavak

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 150 aktív és 50 passzív lexikai egység
Beszédértési készség

A tanuló értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait.
Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű nyelvi szerkezetű, a tanult lexikán túl nem
lépő kérdéseket, közléseket, ha azok idegen nyelvű irodalmi kiejtéssel, élőbeszédben vagy
hang-szalagról hangzanak el.
Beszédkészség
A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni idegen nyelven.
Tudjon az anyanyelvétől eltérő hangokat utánozni és megközelítően helyes hanglejtéssel
ill. intonációval szavakat, egyszerű mondatokat kimondani, 4-5 mondatos párbeszédet
folytatni.
Tudjon gyermekverseket, kiszámolókat, mondókákat társaival, ill. önállóan elmondani,
idegen nyelvű gyermekdalokat közösen vagy egyedül is elénekelni.
Vegyen részt a tanult idegen nyelvű gyermekjátékokban, valamint az életükből vett
szituációkban, manuális tevékenységekben idegen nyelven is.
Ebben az osztályban írni és olvasni még nem tanulnak. E két alapkészség kimunkálása a
második osztályban kezdődik.

2. évfolyam
Kommunikációs szándékok:
Köszönések; üdvözlések, megszólítás
Információkérés és -adás
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése
Emberek, helyek leírása.
Tetszés - nem tetszés kifejezése
Utasítások, felszólítások bővebben

Témakörök:
Az én világom: a napszak szerinti köszönés, az én személyem, bemutatkozás, bemutatás,
ismerkedés, kapcsolatfelvétel személyesen és telefonon, egyszerű személyleírás, lakcím
Mit szeretek, mit nem. _ÉN)
Család: tágabb család, barátok.-ÉN)
Környezetünk: lakóhely, (falu, város, néhány jármű), főbb épületek, ház, lakás (szobák,
berendezési tárgyak) színek bővítése.-K)
Időjárás: évszakok. –K)
Öltözködés: az évszakoknak megfelelő ruhadarabok.
Állatok világa: ház körül és vadon élő állatok megnevezése, egyszerű leírása.-K)
Étkezés - alapvető zöldségek, gyümölcsök, élelmiszerek, ételek és italok, néhány konyhai
eszköz, vásárlás, számok (0-20-ig).
Ünnepek: jókívánságok.-H), E)
Mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék. –E)

Fogalomkörök - nyelvtan
Helyes kiejtés, hangsúly és intonáció gyakorlása
Határozott és határozatlan névelők

Főnevek többes száma
Felszólító mód
A jelen idő alakjainak bővítése
Személyes és birtokos névmások
Fontosabb elöljárószók
Létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése
Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 20-ig)
Fontosabb kérdőszavak
Az egyszerű mondatok szórendje
Térbeli viszonyok kifejezése

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 300 aktív és 100 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Legyen képes a tanuló hallott, a normális beszédtempónál kissé lassabban elhangzott a
tanult lexikán túl nem lépő mondatokat, néhány mondatos, egyszerű szöveget megérteni.
Legyen képes a hallott utasításoknak, felszólításoknak és információknak megfelelően
reagálni.
Beszédkészség
Tudjon begyakorolt, elsajátított szavakkal alkotott egyszerű mondatokat ismételni
illetve, kimondani.
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű kérdéseket feltenni, és ezekre válaszolni,
reagálni.
Legyen képes a tanuló a tanult témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre.
Törekedjen a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus használatára.
Olvasásértési készség
Ismerjék fel és értsék meg a tanult szavakat és kifejezéseket, egyszerű mondatokat.
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű utasításokra olvasás alapján reagálni.
Legyenek képesek rövidebb tanult szöveget helyes kiejtéssel, hanglejtéssel, hangsúllyal és
helyes ritmusban felolvasni és az ellenőrző kérdésekre választ, adni.
Írásbeli készség
Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után az ismert
szavakat leírni.
Tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni.

3. évfolyam
Kommunikációs szándékok:

Információ kérése és adása különböző szituációkban (vásárlás, iskola, szabadidő stb.)
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése
Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, vélemény kérése, kifejezése
Képesség, felszólítás, tiltás
Tetszés - nem tetszés kifejezése
Utasítások adása
Javaslattétel
Udvarias kérés kifejezése

Témakörök:
Az én világom: ismerkedés, üdvözlési formák, személyi adatok, külső-belső tulajdonságok. –
ÉN)
Család: rokoni kapcsolatok kifejezése, családfa, barátok. –ÉN)
Tágabb környezetünk: ház, lakás, berendezések és hozzá kapcsolódó tevékenységek,
üzletek, épületek. –K)
Természeti környezetünk: állatok, növények és élőhelyeik, házi kedvencek és gondozásuk.
Mindennapi életünk: napirend, hónapok, hét napjai, heti terv, idő, dátum kifejezése,
szabadidő /hobby, sport / -K)
Iskola: tanszerek, tantárgyak, órarend, taneszközök,
Vásárlás: árufajták, a célnyelvi ország pénzneme, a számok 100-ig, I),E)
Ünnepek H),E)
Mondókák, dalok, játékok és mesék. -E)

Fogalomkörök - nyelvtan
Jelen idő
Birtokviszony
Főnevek egyes és többes száma
Mennyiségi viszonyok (számok 21-100-ig), tőszámnevek, sorszámnevek
Egyes módbeli segédigék
Felszólító mód
Az ige infinitiv alakja
Néhány elöljárószó
Kérdőszavak
Az ABC, a tanult szavak helyesírása
A tagadás kifejezése egyéb formában
Az egyszerű mondat szórendjei

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 400 aktív és 200 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Értsék meg a tanult témákban a tanult nyelvtani jelenségek keretei között az élő
nyelvnek megfelelő beszédtempóban folytatott rövid beszélgetést, ha az nem tartalmaz
ismeretlen szavakat és megfelel az idegen nyelv köznyelvi kiejtési normáinak.
Tudjanak a témákkal kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani (pl. hiányzó
információk kitöltése, válaszadás egyszerű kérdésekre, igaz-hamis állítások eldöntése,
utasítások követése)
Beszédkészség
Alakuljon ki a helyes hangsúly, hanglejtés és hangképzés.
A tanulók legyenek képesek egy adott témakörön belül mások által kezdeményezett
beszélgetésben részt venni, tudjanak megválaszolni a tananyaggal, személyükkel és
környezetükkel kapcsolatos beszédhelyzetben feltett kérdéseket, illetve kérdések
feltevésével kezdeményezzenek egyszerűbb beszélgetéseket.
Tudjanak a tanulók a témakörökben megismert szavakkal egyszerű mondatokat
alkotni.
Legyen képes a tanuló a tárgyalt témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre és
információadásra
Memoriterként tanuljanak meg rövid szövegrészeket, párbeszédeket, mondókákat,
ismerjenek dalokat.
Olvasásértési készség
Tudjanak az olvasott szövegekkel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani.
Legyenek képesek rövid szövegrészeket megérteni, alakuljon ki a néma olvasás és a
szövegértés készsége is egy-egy rövidebb szövegrész kapcsán.
Tudjanak tanult szövegeket helyesen értelmezve felolvasni.
Írásbeli készség
Ismerjék az adott idegen nyelv magyartól eltérő betűinek és hangkapcsolatainak írásmódját.
Legyenek képesek ismert szavakat másolás vagy diktálás alapján helyesen leírni.
Tudjanak összekevert betűkből ismert szavakat alkotni, hiányos szavakat illetve szöveget
pótolni.
Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerű szöveget megszerkeszteni.

4. évfolyam
Kommunikációs szándékok:
Emberek, helyek, állatok, folyamatok leírása
Emberek, dolgok összehasonlítása
Információ kérése és adása különböző szituációkban
További utasítások adása
Udvarias kérés
Segítség felajánlása, elfogadása, figyelemfelhívás
Javaslattétel, meghívás
Térbeli viszonyok: irányok, helyek, méretek, súly, űrtartalom egyszerű kifejezése
Helyeslés és rosszallás
Vélemény kérése, kifejezése
Tetszés - nem tetszés
Modalitás: akarat, kívánság, szándék
Képesség, szükségletek kifejezése
Megbocsátás, sajnálkozás, helyeslés

Témakörök:
Tágabb környezetünk: országok, nemzetiségek, nyelvek, utazás, nyaralás-E),K),I)
Természeti környezet: állatok egyszerűbb jellemzése -K)
Étkezés: Étel- és italfajták, bevásárlás, főzés, egyszerű receptek, ízek, étkezés az
étteremben, ételkínálás. –H), E), TE)
Mindennapi életünk: tárgyak leírása, szín, forma, anyag, méret. Mindennapi és szabadidős
tevékenységek. –I)
Család: foglalkozások, munkahelyek, egy család napirendje –ÉN),TE)
Életmód: egészség, leggyakoribb betegségek, panaszok. TE)
Ünnepek. H), E)
Mondókák, dalok, játékok és mesék –H),E)

Fogalomkörök – nyelvtan
Igeidők és igealakok használata: német: igeragozás - a szabályos, rendhagyó és igekötős igék
További módbeli segédigék
Létezés kifejezése
Melléknevek fokozása
Hasonlító mondatok melléknevekkel
Határozószók
Felszólító mód
Kérdőszavak

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 600 aktív és 300 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Értse meg a tanuló az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést.

Fokozatosan értsék meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az
ismert nyelvi elemeket tartalmaz.
Értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak
beszéde a szokott beszédtempónál valamivel lassúbb és a globális értést gátló mértékben
ismeretlen lexikát és nyelvtant nem tartalmaz. Értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti
kritériumoknak megfelel.
Legyen képes a tanuló az ilyen hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, a
hallott történet főbb mozzanatainak követésére és felidézésére. Találják meg a tanulók a
hallott szövegben a számukra fontos információt.
Legyenek képesek megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat.
Beszédkészség
Szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye.
Tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni.
Ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit.
A tanulók idegen nyelven röviden foglaljanak össze ismert szövegeket.
Életszerű szituációkban folytassanak egyszerű párbeszédet.
Tudjanak a tanult anyaggal kapcsolatban információt kérni és adni, tárgyakat,
jelenségeket egyszerűen leírni, tudjanak ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány
összefüggő mondatot, történetet, mesét alkotni, elmondani.
Az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából tanuljanak meg rövidebb nyelvi
egységeket is.
Legyen képes beszédszándékát és véleményét a tanult témakörökben megfelelő nyelvi
eszközökkel kifejezni.
Olvasásértési készség
Olvassanak fel a tanulók ismert szövegeket helyes kiejtéssel.
Legyenek képesek az ismert szövegek lényegét kiemelni vagy összegezni, illetve a kért
információkat a szövegben megkeresni.
Ismerkedjen meg a tanuló a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával.
Fokozatosan ismerkedjenek meg egyszerűbb autentikus szövegekkel.
Írásbeli készség
Legyenek képesek ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő szövegeket
tollbamondás után leírni.
Tudjanak feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket feltenni és feltett kérdésekre
írásban, válaszolni.
Tudjanak írni meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerjék ezek
formai szabályait.
Legyenek képesek rövid irányított fogalmazást írni.

Általános minimum követelmények a 4. évfolyam végére
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 1 szintjével)
Tartalom
Rendelkezik a
legalapvetőbb
szókinccsel,
melyek
személyes
élményekhez
kapcsolódnak,
és a mindennapi
konkrét
szituációkra
vonatkoznak.

Nyelvhelyesség
Alapvető,
egyszerű,
begyakorolt
mondatmodellek
et, nyelvtani
szerkezeteket
tud használni.

Folyamatosság
Főleg rövid,
előre
begyakorolt
mintamondatok
alapján fejezi ki
gondolatait,
rövid szüneteket
tartva, hogy
megkeresse a
megfelelő
kifejezéseket,
kiejtse a kevésbé
ismert szavakat
és
visszakapcsolódj
on a
kommunikációb
a.

Interakció
Képes
személyes
jellegű
kérdéseket
feltenni, és
azokra
válaszolni,
amennyiben a
másik személy
lassan és
világosan beszél
és segítőkész. A
kommunikációb
an gyakori az
ismétlés az
újrafogalmazás
és a javítás.

Koherencia
Szavakat,
kifejezéseket és
egyszerű
mondatokat
összekapcsol.

5. évfolyam
Kommunikációs szándékok
Kérdezés, információkérés, válaszadás, információadás
Személyek, állatok, tárgyak rövid jellemzése
Azonosságok és különbségek leírása
Események egyszerű leírása
Érdeklődés hogylét iránt, fizikai, lelki állapot leírása
Utasítások követése és átadása
Képesség, engedély, szükségesség, tiltás kifejezése
Véleményadás és kérés
Udvarias kérés és megfelelő reagálás
Tudás, nem tudás kifejezése
Értés nem értés kifejezése
Szándék, akarat, szükségesség kifejezése

Témakörök:
Az én világom: Személyi adatok, személyek külső és belső jellemzése, kedvenc és kevésbé
kedvelt időtöltés. Szabadidős tevékenységek, időjárásnak megfelelő öltözködés a különböző
évszakokban. ÉN), TE)
Emberi kapcsolatok: A család bemutatása, rokoni kapcsolatok, foglalkozások. Híres
emberek. Családi élet régen és ma. Családi ünnepek. ÉN), I)
Szűkebb és tágabb környezetünk: A lakókörnyezet és lakás részletes leírása. Háztípusok,
lakástípusok. Lakóhelyek városban és vidéken, hazánkban és külföldön. Házak és lakások
régen és ma. Nevezetességek lakóhelyünkön és a célországban. Tájékozódás, útbaigazítás.
H), E), I)
Mindennapi életünk: Részletes napirend, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek,
elfoglaltságok, családi munkamegosztás. Egészséges életmód. Életmódbeli hasonlóságok és
különbségek hazánkban és a célnyelvi országokban. A szabadidő eltöltése. TE), F)
Az iskola világa: Az iskola bemutatása. Új tantárgyak, egy nap az iskolában,
összehasonlítása a célnyelvi országgal. Viselkedés az iskolában. Iskolai programok. T), F), E)
Természeti környezetünk: Hazánk éghajlata, az évszakok, jellemzői Magyarországon és a
világ más tájain. Kedvenc évszakom. K), H), E)
Környezetvédelem: Közvetlen környezetünk védelme, környezeti ártalmak Felelősség a
környezetünkért. K)
Étkezés: Napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim.
Idő, időjárás
Utazás, pihenés
Zene, művészetek

Fogalomkörök - nyelvtan
Az eddig tanultak tudatosítása, rendszerezése, új fogalmak bevezetése jelen, múlt és jövő
időben.
A létige jelen, múlt és jövő időben, állító, kérdő és tagadó alakban, az összes számban és
személyben és a létezés kifejezésének egyéb formái.
A személyes névmások ragozása és elöljárószókkal való használata.
A határozott és határozatlan névelők további használata.

Mutató névmások különböző használatban.
Az egyszerű mondat és a mellérendelő összetett mondatok egyszerűbb kötőszavakkal jelen és
múlt időben. Az állítmány helye a mondatban. Kiegészítendő és eldöntendő kérdések. Rövid
és teljes válaszok.
Főnevek többes száma. Néhány rendhagyó többes számú főnév.
A birtoklás és birtokviszony kifejezésének különböző nyelvtani formái.
Időbeli viszonyok kifejezése – különböző igeidők használata jelen, múlt és jövő időben.
Néhány szabályos és rendhagyó ige.
Gyakoriság kifejezése.
Módbeli segédigék: képesség, engedély, szükségesség, tiltás.
Néhány elöljárószó.
A legfontosabb kötőszók.
Hangtani ismeretek, intonáció folyamatos bővítése.
Minőség és mennyiség kifejezése.
Térbeli viszonyok kifejezése, irányok, helyek, határozószók.

A továbbhaladás fekltételei
Szókincs: 800 aktív és 400 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
A tanuló értse meg és kövesse a tanár utasításait. Alakuljon ki a közös csoportnyelv.
Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket.
Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó
ismeretlen szó is van, kiszűrni a fontos információkat megadott megfigyelési szempontok
alapján.
Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban
Beszédkészség.
A tanulók kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák.
Tudja az adott idegen nyelv hangjait helyesen képezni, kiejteni, a tanult szavakat helyes
kiejtéssel és hangsúllyal használni.
Törekedjen a különböző mondattípusokat helyes intonációval mondani.
Közelítsen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához.
Nem verbális eszközökkel (gesztusokkal, mimikával) is kísérje mondandóját.
Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő
kérdésekre.
Legyenek képesek párbeszédekben szerepeket eljátszani, a mintadialógust a korábban
tanult nyelvi elemekkel variálni.
Beszédükben helyesen alkalmazzák a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket.
Memorizáljon és adjon elő közösen feldolgozott rövid szövegeket, párbeszédeket,
verseket, dalokat.
Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten
- képeket leírni,
- képek alapján rövid történeteket elmondani,
- személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni,
- információt, tájékoztatást kérni és adni,
- a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani, és azt megindokolni.

Tudjon önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a
gyakorolt szövegtípusokban.
Olvasásértési készség
Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit.
Legyenek képesek a tankönyv, a munkafüzet és a feladatlapok néma értő olvasására, az
utasítások megértésére.
Ismerjen meg egy-egy az életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten
íródott rövidebb autentikus vagy adaptált olvasmányt.
Legyen képes tanári bemutatás vagy magnóról való meghallgatás után ismert szavakat
tartalmazó szöveget hangosan, helyes kiejtéssel és intonációval érthetően felolvasni.
Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra.
Ismerje fel az egyszerűbb összetartozó lexikai egységeket.
Gyakorolja a nyelvi szintjének megfelelő szótárak használatát.
Írásbeli készség
Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek
diktálás utáni leírására.
Tudjon ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ
adni.
Tudja az egyszerű mondat szórendjét alkalmazni és egyszerű mondatokat logikai
kapcsolatok alapján, egybefűzni.
Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni.
Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni.
Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján különböző típusú rövid, egyszerűbb
szövegeket írni.

6. évfolyam
Kommunikációs szándékok
Szándék, akarat kinyilvánítása
Emberek és tárgyak részletesebb leírása
Bizonyosság és bizonytalanság egyszerű kifejezése
Engedély kérése, engedélyezés kifejezése, tiltás
Vélemény kérése és véleménynyilvánítás
Interjúadás és riportkészítés
Érdeklődés, javaslat
Következtetések
Események leírása, ok, okozat kifejezése

Témakörök:
Emberi kapcsolatok: Barátság, fiúk és lányok. A tanuló helye a családban. A múlt és a jelen
családja, elképzelések a jövőről. Családi hagyományok. A magyar és más országok
ünnepeinek
és
családi
hagyományainak
összehasonlítása.
ÉN),H),E)
Természeti környezetünk: Erdők, vizek világa, tájak leírása, természeti és időjárási
jelenségek és hatásuk az emberek életére hazánkban és más országokban. - K) H), E)
Környezetvédelem: A Föld veszélyeztetett és védett területei, (pl.: esőerdők, Nemzeti Parkok)
-K),H), E)
Utazás: Utazási előkészületek, tervezés, jegyvétel, közlekedési eszközök és utazási módok,
látnivalók, tájékozódás térkép és a helybéliek segítségével. E), I),F)
Vásárlás: Mindennapi bevásárlás. Különböző üzletfajták, árucikkek, jellegzetes árucikkek,
vásárlási szokások otthon és külföldön. Pénznemek, a fizetés módjai. –I), E)
Öltözködés: Ruhadarabok és kiegészítők, az alkalomnak megfelelő öltözködés, divat,
ruhavásárlás, anyagok, minták, öltözködési tanácsok. Helyi öltözködési szokások, népviselet.ÉN) ,H)
Szabadidő, szórakozás: sportolás, sportágak, könyv, színház, film, zene, múzeum. Hobbi,
kedvenc állatok gondozása. –ÉN), TE),

Fogalomkörök – nyelvtan
Az egyszerű múlt idő biztos használata szabályos és rendhagyó igékkel.
Mennyiségi viszonyok árnyaltabb kifejezése, megszámlálható és megszámlálhatatlan
mennyiségek. Mennyiségek összehasonlítása. További mennyiségi kifejezések, egységnyi
mennyiségek.
Az egyszerű jövő idő (képzése, jelentése, használata).
A jövő idő kifejezésének különböző lehetőségei.
A modalitás további formái.
A melléknevek fokozása.
A hasonlító mellékmondatok.
További szabályos és rendhagyó igék.
Újabb kérdőszók használata.
A határozókkal bővített mondat szórendje.
Gyakori hely-, idő- és módhatározók.
Évszámok, dátumok helyes írásmódja és használata.
Visszaható igék és névmások ragozása.

A feltételezés egyszerű kifejezése.
Névmások (személye, mutató, birtokos) használata.
Hangtani ismeretek és intonáció további bővítése.
A mellérendelő és alárendelő összetett mondat néhány fajtája, az egyes mondatrészek helye a
mondatban

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 1000 aktív és 500 passzív lexikai egység
Beszédértés
A tanuló értse meg és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat.
Értsen meg összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet
tartalmazó nyelvi szöveget, tudja azt összefoglalni, lényegét kiemelni.
Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat.
Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból.
Értsék a korosztályuknak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlesszék ki a
szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével.
Beszédkészség
Tudja a tanuló a tanult memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval
és megfelelő beszédsebességgel elmondani.
Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni.
Minta alapján legyen képes rövid leírást adni, tudjon elmondani egyszerűen, de
összefüggően eseménysort, tudjon beszélni a mindennapi életben vele, családjával és
társaival történtekről, tudjon hasonlóságot és különbséget megállapítani.
Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez.
A tanult szókincs és struktúrák felhasználásával életszerű helyzetekben tudjon kérdezni,
válaszolni, útbaigazítani, információt kérni és adni.
Legyen képes mintapárbeszédeket más szituációkra kreatívan átalakítani.
Megértési problémáihoz tudjon segítséget, engedélyt, beleegyezést kérni.
Tudjon memoritereket elmondani, előadni.
Értesse meg magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel.
Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat.
Olvasásértési készség
Tudjanak érthetően, jó intonációval, jó ritmusban szöveget felolvasni.
Legyenek képesek az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani.
Legyen képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten néhány
mondatban idegen nyelven is összefoglalni.
Gyakorolja továbbra is az egy- és kétnyelvű szótárak használatát
Ismerkedjen meg a különféle szövegtípusokkal és legyen képes ezeket felhasználni a
mindennapi életben is. (Pl.: étlap, recept, utcai feliratok, hirdetések, stb.)
Tudják a tanulók az egyes ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésekből
kikövetkeztetni.
Ismerjék fel a tanult nyelvi elemeket, szerkezeteket ismeretlen szövegben.
Próbálkozzanak minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével.

Írásbeli készség
Tudjanak jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és szókincsből
álló szöveget leírni.
Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort (az idő
érzékeltetésével), valamint folyamatokat leírni, több mondatból álló különböző típusú
hosszabb (100-120 szóból álló) szöveget alkotni. (Pl.: Párbeszéd, leírás, elbeszélés, stb.)
Minta alapján tudjanak különböző szövegtípusokat írni. (Pl.: Hirdetés, meghívó,
kérdőívek, üzenet, stb.)
Tudjanak képeslapot, rövid baráti levelet fogalmazni figyelembe véve a formai
sajátosságokat.
Próbálkozzon különböző szövegtípusok írása során megfelelő stiláris eszközöket alkalmazni.
Legyen képes álláspontját írásban is közölni.

Általános minimum követelmények a 6. évfolyam végére
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 2 szintjével)
Tartalom
Alapvető
mintamondatoka
t
használ
begyakorolt
szavakkal
és
kifejezésekkel,
néhány szóval,
kevés
információval,
egyszerű
mindennapi
szituációban.

Nyelvhelyesség
Helyesen
használ
egyszerű
szerkezeteket, de
még
rendszeresen
elkövethet
alapvető hibákat

Folyamatosság
Megérteti magát
rövid
mondatokkal,
tarthat szünetet,
hogy újra kezdje
és
újrafogalmazza
gondolatait.

Interakció
Egyszerű
és
rutinszerű nyelvi
helyzetekben tud
kommunikálni.
Számára
ismeretlen
helyzetekben
még bizonytalan
lehet,
sok
mindent megért,
de még nem
mindig képes a
beszélgetésbe
aktív
módon
bekapcsolódni.

Koherencia
Képes
gondolatait
összefűzni, és ez
által a dolgokhoz
való
viszonyulását
kifejezni.

A KIR által elfogadott A2-es szint teljesítése a cél. A teljesítés szintfelméréssel történik.
,

7. évfolyam
Kommunikációs szándékok

Személyek külső és belső tulajdonságainak leírása, összehasonlítása
Események leírása az időbeli viszonyok érzékeltetésével
Tárgyak összefoglaló jellegű leírása (anyag, méret, forma, felület, eredet, használat)
Javaslattétel
Cselekedetek indoklása
Érvelési szándékok kifejezése: véleménykérés, véleménynyilvánítás, egyetértés, ellenvetés
Tanácsadás
Kívánság kifejezése
Csodálkozás, meglepetés kifejezése

Témakörök:
Ember és társadalom: foglalkozások - szerepük a ma társadalmában, divatszakmák hivatások, esélyek. Viselkedési és magatartási formák. Konfliktusok és kezelésük,
személyek külső és belső jellemzése, tolerancia és előítéletek nálunk és más országokban.
Híres emberek, történelmi személyek. -ÉN), F)
Tágabb környezetünk: lakóhelyünk a Föld - az éghajlat, a növény- és állatvilág
összefüggései-, veszélyeztetett állatok és növények. K)
Környezetvédelem: környezeti kultúra a mindennapi életben, a modern élet hatása
környezetünkre. -K),I)
Az iskola világa: az iskolarendszer és különböző iskolatípusok hazánkban és más
országokban. –H), E)
Az iskolai élet a célnyelvi országokban. A jövő iskolája. A nyelvtanulás célja és jelentősége.
E), F), T)
Egészség:
az
emberi
test
részletesebb
leírása,
testrészek
és
funkcióik.
Egészséges és egészségtelen életmód, civilizációs betegségek. Orvosi vizsgálat, kezelés betegségek, tünetek. Balesetek. -TE), ÉN)
Étkezés: mindennapi étkezési szokásaink, vendéglátás, a modern konyha. Néhány magyar és
célnyelvi országbeli ételspecialitás receptje, ünnepi ételek, éttermek. -TE), H), E)
Utazás: régen és most, turizmus, az idegenforgalom jelentősége. Kedvelt kirándulóhelyek,
néhány célországbeli látványosság. Különböző utazási módok előnyei és hátrányai.
Pénzváltás. Utazási dokumentumok. Híres utazók. H), E), I)
Szabadidő, szórakozás: aktív és passzív pihenési formák. Szabadidő tervezése. Baráti
összejövetelek. Más országokra jellemző különleges szabadidős tevékenységek. - ÉN), TE), E)
Versek, dalok, gyermekirodalom –E)
Család, családfa, nagyszülők
Ünnepek
Otthon: lakóhelyem, tágabb környezetem, otthontalanok

Fogalomkörök - nyelvtan
Igeidők összefüggései, igeidő használat kontrasztív felismerése.
Feltételes mód használata jelenben.
Időviszonyok kifejezése igealakkal.
Időbeli viszonyok: időpontok, időtartamok.
Igék közvetett és közvetlen tárggyal.
Igevonzatok.
A műveltetés kifejezése segédigével.
Mozgással kapcsolatos újabb prepozíciók.
Páros kötőszók.
Szenvedő szerkezet egyszerűbb kifejezései jelen, múlt, jövő időben.
A minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezései.
Névmások (vonatkozó, általános és határozatlan).
Logikai viszonyok kifejezése – idő, hely és módhatározás.

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 1300 aktív és 700 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Legyenek képesek átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott, köznapi témájú
közlés lényeges információinak megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a
szöveg alapján kérdések megválaszolására, vázlatkészítésre.
Pontosan érzékeljék a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait.
Értsék meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos idegen nyelvű
magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre épül.
Tudja kiemelni ismert témájú autentikus hanganyagból a lényeget, találja meg a számára
fontos információt és az esetleg ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésből.
Beszédkészség
Kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák.
Legyenek képesek a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok
leírására, a képekhez kapcsolódó gondolataik kifejezésére röviden, vázlat alapján történet
elmondására, interjú készítésére.
Tudjanak személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést
kezdeményezni, véleményt, érzéseket kifejezni.
Tudjanak szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni, és váratlan fordulatokra
reagálni.
A tanulók megfelelő előkészítés után tudjanak összefoglalót és beszámolót, ismertetőt,
kiselőadást tartani megadott témakörben.
Tanuljanak meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket
használják kreatívan más beszédhelyzetekben.
Tudjanak külföldi (az adott célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni,
önmagukról, szűkebb és tágabb környezetükről.
Ismerjék a célnyelvi országok metakommunikációs kifejező eszközeit.

Olvasásértési készség
Tudjanak kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral vagy hanganyagok
segítségével gyakoroltak.
Tudjanak az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni és
azt szóban, vagy írásban röviden visszaadni.
Dolgozzanak fel ismeretlen szöveget önállóan –esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb
szempontok szerint.
Értsék meg globálisan a hosszabb olvasmányok és szövegek tartalmát, tudják azok
szerkezetét áttekinteni.
Adott témához tudjanak önállóan ismeretanyagot gyűjteni.
Írásbeli készség
Legyen képes a tanuló összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő
fogalmazás, tartalmi összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét
kifejteni.
Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket
gyűjteni.
Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot.
Tudjon a levél formai sajátosságait betartva, megadott tartalmi szempontok alapján
magánlevelet írni.
Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását.

8. évfolyam
Kommunikációs szándékok
Személyekkel, eseményekkel kapcsolatos állásfoglalás, indoklás.
Események összefoglalása, cselekvéssorok elmondása.
Tudakozódás, információkérés, reklamáció.
Modalitás: óhajtás, feltételezés, következtetések levonása, lehetőség,
valószínűtlenség egyszerű kifejezése.
Érvelés a különböző kommunikációs helyzetekben, érvek felsorolása.
Mások szavainak közvetítése.
Beszélgetés jövőben bekövetkező eseményekről.
Kötelezettségek kifejezése.

valószínűség,

Témakörök:
Ember és társadalom: emberek megfigyelése és megismerése, önismeret, önéletrajz, emberi
érzések (barátság, szerelem), életsorsok. –ÉN), TE)
Tágabb környezetünk: Magyarország Európában és a világban, hazánk és néhány célnyelvi
ország bemutatása - földrajzi és társadalmi viszonyok, életmód, hagyományok, sorsfordító
történelmi események, jelképek, nemzeti ünnepek. Egy-egy nevezetes hazai és célországbeli
város bemutatása. Turistaként itthon és külföldön. –H), E)
Környezetvédelem:
energiatermelés,
felhasználás,
alternatív
energiaforrások.
Környezetszennyezés, aktualitások. Természeti katasztrófák a világban. –K), E)
Az iskola és a munka világa: a pályaválasztás szempontjai, továbbtanulási tervek,
lehetőségek, tanulási technikák és nehézségek, egyéni problémák. Régi és új szakmák. –ÉN),
T), F)
Tudomány és technika: felfedezések és találmányok. Technika a mindennapokban. Híres
emberek a tudomány és technika területéről. - H), E)
Versek, zeneművek, célnyelvi irodalom, újságok, folyóiratok –E)
Város: bevásárlás, útbaigazítás, látnivalók, nevezetességek
Utazás, pihenés, tömegközlekedés
Fantázia és valóság: kedvenc olvasmány, könyv
Zene, művészetek
Felfedezések: híres felfedezők
Média, kommunikáció (internet)
Földünk és a világűr, Naprendszer, bolygók…

Fogalomkörök - nyelvtan
Feltételes mód használata múltban.
Időbeli viszonyok: előidejűség, egyidejűség, utóidejűség. Kifejezése.
A szenvedő szerkezet újabb igeidőkkel.
A függő beszéd alapformái.
A befejezett múlt idő képzése, használata.
Néhány mértékhatározó és jelző.
A jelzős szerkezetek.
Óhajtás.
Igenevek használata (főnévi, melléknévi, határozói).
A modalitás kifejezése jelen, múlt és jövő időben.

A továbbhaladás feltételei
Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység

Beszédértési készég
Értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát, könnyen észreveszi a
témaváltást, ha az nem túl hirtelen történik.
Értse meg a beszédből a lényeges információkat.
zűrje ki a rádióban és a televízióban az őt érdeklő műsorokból a számára fontos
információkat, amelyek saját érdeklődési körének megfelelnek.
Tudja követni mások társalgását, és tudjon bekapcsolódni.
Értse meg a folyamatos, kevésbé személyes témáról szóló beszédet, és tudjon magyarázatot
kérni, ha nem ért valamit.
Beszédkészség
Törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására, tegye beszédét
színesebbé a megismert szófordulatok segítségével.
Vegyen részt előzetes felkészülés nélkül hozzá közelálló témában folytatott
beszélgetésben.
Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást
tartani.
Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeit.
Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni,
indokolni.
Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni.
Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran megnyilvánulni.
Tudjon néhány verset vagy rövid prózai szöveget kifejezően előadni.

Olvasásértési készség
Értsen meg sok új információt tartalmazó nyelvileg összetettebb szöveget.
Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből.
Értsen meg az életkorának megfelelő általános tájékozottságot feltételező idegen nyelvű
újságcikket, ismeretterjesztő szöveget, reklámot, használati utasítást, történetet egy és
kétnyelvű szótár segítségével. Legyen képes ilyen szövegekkel kapcsolatos kérdések
megválaszolására, táblázatok kitöltésére.
Alakítson ki önálló olvasási stratégiákat és olvasson változatos műfajban és témakörben
idegen nyelven is, valamint ébredjen fel erre való igénye.
Írásbeli készség
Legyen képes általános témákban, különböző műfajokban 150-200 szavas irányított
fogalmazást írni, melynek logikai menete világos. Legyen képes mondandóját változatos
kifejezésekkel, mondatszerkezetekkel, megfelelő központozással, tagolással és helyesírással a
témának megfelelő stílusban megfogalmazni.
Legyen képes egyszerű hivatalos levél írására néhány fontos témában (pl.:
információkérés, reklamáció, kérvény, stb.).
Tudjon önéletrajzot írni.
Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni, és álláspontját indokolni.

Általános minimum követelmények a 8. évfolyam végére
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B 1 szintjével)
Tartalom

Elégséges
nyelvismerettel
és elegendő
szókincssel
rendelkezik
ahhoz, hogy
kifejezze magát
olyan témákban,
mint a család,
hobbi,
érdeklődési kör,
munka, utazás és
mindennapi
események, de
megszólalásaiba
n még lehet
bizonytalan.

Nyelvhelyesség

Meglehetős
pontossággal,
rutinosan
alkalmazza a
gyakran használt
kifejezéseket és
mondatszerkezet
eket
kiszámítható
helyzetekben.

Folyamatosság

Egyszerű
folyamatos
szöveget tud
alkotni ismert
vagy érdeklődési
körébe tartozó
témákban. Még
tarthat rövidebb
szüneteket, hogy
megtalálja a
megfelelő
szavakat,
kifejezéseket,
nyelvi
fordulatokat és
kijavítsa magát

Interakció

Koherencia

Képes
kezdeményezni,
fenntartani és
befejezni
egyszerű
beszélgetést
olyan témákban,
amelyek
számára
ismerősek vagy
érdeklődési
körébe
beletartoznak.
Képes
elismételni
olyan
információkat,
melyek segítik a
kölcsönös
megértést.

Össze tudja
kapcsolni
gondolatait,
leírja a
különböző
eseményeket,
vázlatosan meg
tudja indokolni
álláspontját,
terveit.

A KIR által elfogadott B1-es szint teljesítése a cél. A teljesítés szintfelméréssel történik.

Általános fejlesztési követelmények 8. évfolyam végére
Beszédkészség
Kezdeményezzen a tanuló idegen nyelven beszélgetést vagy kapcsolódjon be abba.
Összefüggő mondatokkal mondja el tapasztalatait. Élményeit, beszéljen álmairól, céljairól,
reményeiről és számoljon be eseményekről.
Magyarázza vagy indokolja véleményét, érzelmeit, szándékait.
Legyen képes idegen nyelven és idegen nyelvi környezetben is, mindennapi és váratlan
helyzetekben megfelelően reagálni.
Beszédértési készség
Értse meg a lényeges pontokat, számára szükséges információkat különféle helyzetekben az
elhangzott beszédből, és média által közvetített műsorokból.
Olvasásértési készség
Értsen meg általános, tanulmányaihoz szükséges és érdeklődésének megfelelő összefüggő
szöveget, hivatalos és személyes közleményt.
Legyen képes egyszerűbb eredeti, illetve autentikus, szövegek befogadására (mese, vers,
irodalmi szövegrészlet, novella, újságcikk, hirdetés, stb.)
Nyelvi képességeinek fejlődésével legyen igénye a rendszeres olvasásra idegen nyelven is.
Írásbeli készség
Legyen képes egyszerű, összefüggő szöveget írni hétköznapi és személyes életét érintő
témákban.
A formai sajátosságok figyelembevételével írjon egyszerű levelet.

Forrás: Célnyelvi kerettantervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz – Általános iskola. (2.
számú melléklet a 8/2001. (III.9.) OM rendelethez .Magyar Közlöny 2001/28./II. szám

