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3. Tantárgyi programok
3. 1 A közismeret tantárgyai
3.1.1 Humán tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

BEVEZETÉS
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész
középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk semmi
mesterségre. (…) Nem tanítunk tudományt: a tudomány nem 10-18 éves gyermekeknek
való (…) Gondolkodni és beszélni tanítunk.”
Babits Mihály
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a minden korban elfogadott értékekkel irányt
mutatva közvetíti a jelenben folyamatosan változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Fontosnak
tartjuk, hogy a tárgy betöltse értékközvetítő, hagyományozó feladatát, legyen képes az
anyanyelv és az irodalom tanulmányozásával megteremteni a generációk közötti
párbeszédet. Segít az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját
és más kultúrák megismerésében, az önazonosság megfogalmazásában, mások
tiszteletében. Lényegesnek tartjuk az olvasóvá nevelést a 21. században is, mert
meggyőződésünk, hogy az olvasmányokon keresztül az ember képes tapasztalatokat,
élményeket szerezni, fejlődik személyisége, kreativitása és kritikai gondolkodása.
A NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák közül a magyar nyelv és irodalom tantárgy
elsősorban az erkölcsi nevelés, a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az állampolgárságra,
demokráciára nevelés, az önismeret és társas kultúra, digitális kultúra terén tudja a
diákokat fejleszteni. A kompetenciafejlesztésben nagy szerepet játszanak a különböző
általunk alkalmazott interaktív és reflektív technikák. A tanulói együttműködésen alapuló
tanulási technikák, a differenciált tanulásszervezési eljárások fejlesztik a személyközi
kommunikációt, a kulturált vitára való készséget, az empátiát és más olyan készségeket,
amelyek a szakmai előmenetelüket, fejlődésüket támogatják.
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A digitális oktatásra való kényszerű átállás bebizonyította, hogy a digitális technikával
támogatott oktatási módszereket rendszeresen be kell építeni az tanítás folyamatába. A
digitális kompetencia folyamatos fejlesztése, a kritikus forrásfelhasználás, a források
etikus felhasználására való nevelés a négy év során állandóan jelen lévő fejlesztési terület.
A Szakgimnázium elsősorban művészképző intézmény, feladatához illőn a magyar nyelv
és irodalom tantárgy kihasznál minden olyan lehetséges kapcsolódási pontot más
tantárgyakkal, amelyek a diákokat segítik céljaik elérésében. A művészettörténet, a
történelem, az idegen nyelvek ismerete segíti a magyar nyelv és irodalom tárgy
elsajátítását.

Tantárgy neve:

magyar nyelv

Helyi tanterv
Tanulmányi munka értékelése
Félévente szükséges minimálisan heti óraszám +1
osztályzat megszerzése.
Írásbeli beszámoltatás rendje, formái: röpdolgozat, témazáró
dolgozat, teszt, tollbamondás, szövegértés, házi dolgozat,,
próbaérettségi. Félévi és év végi minősítéskor a témazáró
évközi

számonkérés-

értékelés módja
osztályozás szabályai

dolgozat valamint a próbaérettségi kétszeres szorzóval
számít. A témazáró dolgozatot a tanár köteles egy héttel
korábban bejelenteni.
Projektoktatás értékelésének formái:
Évfolyamonként egy projektfeladat elkészítése javasolt
előzetes

egyeztetés

alapján.

A

projekt

feladatainak

színvonalas elkészítése adja a projekt 100%-os értékét. 60%
alatt a projekt elégtelen.
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Szóbeli feleltetés rendje: a tanár nem köteles előre
bejelenteni a szóbeli feleletet, melynek időtartama nem
haladhatja meg a 15 percet. A próbaérettségi esetében
előzetes megbeszélés szerint, beosztás alapján történik a
feleltetés. Időtartama maximum 15 perc.
Kiselőadás:

önként

vállalt,

otthoni

egyéni

kutatással

elkészített szóbeli megnyilvánulás.
Az osztályozás szabályai:
jeles akkor, ha:
●

a diák képes önálló témakifejtésre

●

tárgyszerű, indokolt állítások, megfelelő tájékozottság
jellemzi

●

biztos a fogalomhasználata

●

képes releváns értékítélet megfogalmazására

●

tudatosan, logikusan és arányosan építi fel a szöveget

●

a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak megfelelő
stílusban nyilvánul meg
jó akkor, ha:

●

kis tanári segítséggel képes önálló témakifejtésre

●

kevés bizonytalansággal használja a fogalmakat

●

az adott szempontoknak megfelelő állításai vannak

●

biztos szövegalkotás jellemzi

●

az adott kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg

●

releváns véleményt képes megfogalmazni
közepes akkor, ha:

●

tanári segítséggel is bizonytalan állítások jellemzik a
megnyilvánulását
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●

következetlen szövegalkotás, téves fogalomhasználat
jellemzi

●

előfordul

alapvető

tévedés,

amelyeket

tanári

segítséggel képes felülbírálni, korrigálni
●

törekszik releváns vélemény megfogalmazására

●

a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak megfelelő
stílusban nyilvánul meg
elégséges akkor, ha:

●

a

tanári

segítség

következtetések

ellenére

jellemzik,

is

téves

amelyeket

állítások,
nem

tud

korrigálni
●

sok tévesen használt fogalom jellemzi

●

véleménye kevéssé, alig azonosítható

●

a szöveg felépítése aránytalan, jellemzően rövid, nem
éri el az elvárt terjedelmet

●

nem a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg
elégtelen akkor, ha:

●

a tanári segítség ellenére sem tud releváns véleményt
megfogalmazni, és nem is törekszik rá

●

jellemzően hibás a fogalomhasználata

●

azonosíthatatlan, zavaros a gondolatmenete

●

félreértéseit nem képes korrigálni

●

jellemzően rövid, aránytalan szöveget alkot, a
szövegtagolási hiányosságok a megértést zavarják
vagy lehetetlenné teszik

●

nem a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg
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Az

osztályozástól

önértékelését

és

függetlenül

fejlesztjük

fontosnak

tartjuk,

a

hogy

tanuló
egymás

teljesítményét szóban értékelni tudják.
Megszerzett jegyek alapján történik, a következő elvek
félévi, év végi jegyek
kialakítása

alapján: a témazáró dolgozatok átlaga, valamint külön a teljes
tantárgyi átlag is elérje az elégséges szintet.
Aki a tanórák 33%-áról hiányzik, azt a tanulót osztályozó
vizsgára kötelezzük.

Minden más, tanulmányok alatti vizsga feltétele az, hogy a
vizsgakövetelmények

tanuló a tanév során legalább kétszer konzultáljon a
szaktanárral előzetes megbeszélés alapján.

Ismeretek
I.
II.

9. évfolyam

Kommunikáció
A nyelvi rendszer

III.

Az írásjelek használata

IV.

Kutatás a világhálón, könyvtárhasználati ismeretek

Az

órák

fennmaradó

rendszerezésre,

20%-át

elmélyítésre,

kompetenciafejlesztésre,
nyelvhelyességi

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

szövegértés

képességek

és

a

folyamatos
helyesírási,

fejlesztésére,

önálló

információkeresésre nevelés és az etikus forrásfelhasználás
megtanítására használjuk fel.
I.
II.
III.

A szöveg fogalma, típusai
Stilisztikai ismeretek
A szellemi munka technikája

10. évfolyam
Az

órák

fennmaradó

rendszerezésre,

elmélyítésre,
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20%-át

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre,
nyelvhelyességi

szövegértés

képességek

és

a

helyesírási,

fejlesztésére,

önálló

információkeresésre nevelés és az etikus forrásfelhasználás
megtanítására használjuk fel.
I.
II.
III.
Az
11. évfolyam

A retorika
Pragmatikai ismeretek
Az információ felhasználása és megosztása
órák

fennmaradó

rendszerezésre,

20%-át

elmélyítésre,

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre, szövegértés és a helyesírási és
nyelvhelyességi

képességek

fejlesztésére,

önálló

információkeresésre nevelés és az etikus forrásfelhasználás
megtanítására használjuk fel.
I.
II.

Szótárhasználat

III.

Nyelvtörténet

IV.

A nyelv rétegződése

V.
12. évfolyam

Általános nyelvészeti ismeretek

Az

Felkészülés az érettségire
órák

fennmaradó

rendszerezésre,

20%-át

elmélyítésre,

kompetenciafejlesztésre,
nyelvhelyességi

ellenőrzésre,

szövegértés

képességek

projektoktatásra,
és

a

folyamatos
helyesírási,

fejlesztésére,

önálló

információkeresésre nevelés és az etikus forrásfelhasználás
megtanítására használjuk fel.
Osztályozó és különbözeti vizsga esetén jegy kialakításának
értékelés

megjegyzések

elvei:
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A könyvtárpedagógiai program fejlesztési területeit dőlt
betűvel jeleztük.

7

Digitális munkarend idején: egy héttel korábban kiadott,
önálló tanulásra, kutatásra épülő feladatok meghatározott
időpontra való visszaküldése adja az értékelés alapját.

Továbblépés feltételei
●

a tanuló legalább 50%-ot teljesítsen a szövegértési
kimeneti mérésen

●

ismerje a személyközi kommunikáció helyzeteit,
folyamatát, nevezze meg funkcióit

●

legyen jártas a tömegkommunikáció típusait illetően,
ismerje fel azok manipulatív eszközeit

9. évfolyam

●

ismerje az új szóbeliség nyelvi jellemzőit

●

szerezzen kellő ismereteket és elemző képességet a
hangtan, alaktan, mondattan terén

●

ismerje fel a különböző nyelvi szinteket, azok
rendszerét

●

legyen birtokában és tudatosan használja a magyar
nyelv helyesírási alapelveit, a központozás szabályait
és az idézés különböző fajtáit

●

képes legyen értőn, tagoltan a hangos olvasásra

●

szerezzen jártasságot az önálló forráskeresésben

●

képes

legyen

különböző

szövegfeldolgozási

módszerek alkalmazására
●

nevezze

meg a jellegzetes szövegtípusokat és

jellemzőiket
10. évfolyam

●

ismerje fel a szöveg és beszédhelyzet kapcsolatát

●

legyen birtokában különböző olvasási stratégiáknak

●

legyen tisztában a globális és lineáris szövegkohézió
eszközeivel, képes legyen egy adott szöveg kapcsán
ezeket

felismerni,

felhasználni
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majd

szövegalkotás

kapcsán

●

ismerje

fel

a

jellegzetes

stílusárnyalatokat,

stílusrétegeket és hatásukat irodalmi és hétköznapi
szövegekben
●

legyen birtokában a szóképek, alakzatok fajtáinak, a
nyelv zenei eszközeinek

●

képes legyen gyakorlati szövegeket alkotni

●

ismerje

és

tudatosan

használja

a

retorikai

alapfogalmakat, a hatásos érvelés eszközeit, ismerje
fel az érvelési hibákat

11. évfolyam

●

képes legyen önálló beszéd megírására és előadására

●

legyen birtokában a kulturált vita lefolytatásában

●

képes legyen érvelő esszét alkotni

●

legyen tisztában a nyelvművelés eszközeivel

●

a nyelvújítás jelentőségével és hatásával

●

ismerje a magyar nyelv helyzetét határon túl

●

legyen képes a különböző nyelvi rétegek sajátosságait
felismerni,

értékelni

saját

és

környezete

nyelvhasználatát
●

használja tudatosan, kritikusan és etikusan az
információforrásokat

●

ismerje meg a nagyobb nyelvcsaládok eredetét, a
nyelvtípusokat

●

tájékozódjon a magyar nyelv eredetére vonatkozó
elméletek körében

●

legyen tisztában a magyar nyelv történetének
korszakaival és azok nyelvi, irodalmi és történelmi

12. évfolyam

vonatkozásaival
●

ismerje meg legjelentősebb nyelvemlékeinket, a
nyelvtörténet forrásait

●

sajátítsa el az egynyelvű szótárak használatát

●

sikeresen teljesítse a próbaérettségi írásbeli és szóbeli
részét
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megjegyzések

A könyvtárpedagógiai program fejlesztési területeit dőlt
betűvel jeleztük.
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei
Érettségi témakörök (2024-től):
1. témakör: Kommunikáció
2. témakör: A magyar nyelv története
3. témakör: Ember és nyelvhasználat
4. témakör: A nyelvi rendszer
5. témakör: A szöveg
6. témakör: A retorika alapjai
7. témakör: Stílus és jelentés
8. témakör: Digitális kommunikáció

Tantárgy neve:

irodalom

Helyi tanterv
Tanulmányi munka értékelése
Félévente szükséges minimálisan heti óraszám +1
osztályzat megszerzése.
Az írásbeli és szóbeli teljesítményeket 1-5 érdemjeggyel
értékeljük.
évközi

számonkérés-

értékelés módja

Írásbeli beszámoltatás rendje, formái: röpdolgozat, témazáró

osztályozás szabályai

dolgozat, teszt, esszé és műértelmezés, házi dolgozat,
olvasónapló, próbaérettségi. Félévi és év végi minősítéskor a
témazáró dolgozat valamint a próbaérettségi kétszeres
szorzóval számít. A témazáró dolgozatot a tanár köteles egy
héttel korábban bejelenteni.
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Projektoktatás értékelésének formái:
Évfolyamonként egy projektfeladat elkészítése előzetes
egyeztetés alapján. A projekt feladatainak színvonalas
elkészítése adja a projekt 100%-os értékét. 60% alatt a
projekt elégtelen.
Szóbeli feleltetés rendje: a tanár nem köteles előre bejelenteni
a szóbeli feleletet, melynek időtartama nem haladhatja meg a
15 percet. A próbaérettségi esetében előzetes megbeszélés
szerint, beosztás alapján történik a feleltetés. Időtartama
maximum 15 perc.
Kiselőadás:

önként

vállalt,

otthoni

egyéni

kutatással

elkészített szóbeli megnyilvánulás.
A kötelező memoriterek értő felmondása.
Órai munkára is osztályzat adható.
Az osztályozás szabályai:
jeles akkor, ha:
●

a diák képes önálló témakifejtésre

●

tárgyszerű, indokolt állítások, megfelelő tájékozottság
jellemzi

●

biztos a fogalomhasználata

●

képes releváns értékítélet megfogalmazására

●

tudatosan, logikusan és arányosan építi fel a szöveget

●

a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak megfelelő
stílusban nyilvánul meg
jó akkor, ha:

●

kis tanári segítséggel képes önálló témakifejtésre

●

kevés bizonytalansággal használja a fogalmakat

●

az adott szempontoknak megfelelő állításai vannak
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●

biztos szövegalkotás jellemzi

●

az adott kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg

●

releváns véleményt képes megfogalmazni
közepes akkor, ha:

●

tanári segítséggel is bizonytalan állítások jellemzik a
megnyilvánulását

●

következetlen szövegalkotás, téves fogalomhasználat
jellemzi

●

előfordul

alapvető

tévedés,

amelyeket

tanári

segítséggel képes felülbírálni, korrigálni
●

törekszik releváns vélemény megfogalmazására

●

a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak megfelelő
stílusban nyilvánul meg
elégséges akkor, ha:

●

a

tanári

segítség

következtetések

ellenére

jellemzik,

is

téves

amelyeket

állítások,
nem

tud

korrigálni
●

sok tévesen használt fogalom jellemzi

●

véleménye kevéssé, alig azonosítható

●

a szöveg felépítése aránytalan, jellemzően rövid, nem
éri el az elvárt terjedelmet

●

nem a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg
elégtelen akkor, ha:

●

a tanári segítség ellenére sem tud releváns véleményt
megfogalmazni, és nem is törekszik rá

●

jellemzően hibás a fogalomhasználata

●

azonosíthatatlan, zavaros a gondolatmenete

●

félreértéseit nem képes korrigálni
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●

jellemzően rövid, aránytalan szöveget alkot, a
szövegtagolási hiányosságok a megértést zavarják
vagy lehetetlenné teszik

●

nem a kommunikációs helyzetnek, kontextusnak
megfelelő stílusban nyilvánul meg

Az

osztályozástól

önértékelését

és

függetlenül
fontosnak

fejlesztjük
tartjuk,

a

hogy

tanuló
egymás

teljesítményét szóban értékelni tudják.
Megszerzett jegyek alapján történik, a következő elvek
félévi, év végi jegyek
kialakítása

alapján: a témazáró dolgozatok átlaga, valamint külön a teljes
tantárgyi átlag is elérje az elégséges szintet.
Aki a tanórák 33%-áról hiányzik, azt a tanulót osztályozó
vizsgára kötelezzük.
Egyéni munkarendben tanuló diákok esetében: a vizsga
feltétele az adott évre vonatkozó házi olvasmányok
olvasónaplójának bemutatása.

vizsgakövetelmények

Minden más, tanulmányok alatti

vizsga

feltétele

az

olvasónaplók bemutatásán felül az, hogy a tanuló a tanév
során legalább kétszer konzultáljon a szaktanárral előzetes
megbeszélés alapján.

Ismeretek
Bevezetés az irodalomba - művészet, irodalom
Az irodalom ősi formái - mágia, mítosz, mitológia
A görög irodalom
A római irodalom
9. évfolyam

A Biblia mint kulturális kód
A középkor irodalma
A reneszánsz irodalma
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Az

órák

fennmaradó

rendszerezésre,

20%-át

elmélyítésre,

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre, szövegértés és szövegelemzési
képességek fejlesztésére, önálló információkeresésre nevelés
és etikus forrásfelhasználás megtanítására, kortárs szövegek
megismerésére

és

a

zenei

kapcsolódási

pontok

felfedeztetésére használjuk fel.
A reformáció korának vallásos és világi irodalma
A barokk és a rokokó irodalma
A felvilágosodás irodalma (európai és magyar)
A romantika irodalma
A magyar romantika irodalma: Vörösmarty, Petőfi, Jókai
Az
10. évfolyam

órák

fennmaradó

rendszerezésre,

20%-át

elmélyítésre,

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre, szövegértés és szövegelemzési
képességek fejlesztésére, önálló információkeresésre nevelés
és etikus forrásfelhasználás megtanítására, kortárs szövegek
megismerésére

és

a

zenei

kapcsolódási

pontok

felfedeztetésére használjuk fel.
A klasszikus modernség irodalma (nyugat-európai és orosz
irodalom, színház és drámatörténet, francia premodernek)
Magyar romantika és realizmus irodalma (Arany, Mikszáth,
Madách, Tompa, Gárdonyi, Vajda)
A magyar irodalom a 20. században (Herczeg, Ady, Babits,
Kosztolányi, Móricz, Wass)
11. évfolyam
Az

órák

fennmaradó

rendszerezésre,

elmélyítésre,

20%-át

projektoktatásra,

ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre, szövegértés és szövegelemzési
képességek fejlesztésére, önálló információkeresésre nevelés
és etikus forrásfelhasználás megtanítására, kortárs szövegek
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megismerésére

és

a

zenei

kapcsolódási

pontok

felfedeztetésére használjuk fel.
A magyar irodalom a 20. században (Juhász Gy., Tóth Á.,
Karinthy)
Avantgarde mozgalmak (Apollinaire, Kassák)
Modernista líra (Elliot)
Modernista epika (Kafka, T. Mann)
Modernista dráma (Brecht, Beckett/ Dürrenmatt)
Posztmodern világirodalom (Hrabal, Marquez)
Magyar irodalom a 20. században (József A., Örkény, Szabó
Magda, Kányádi, Krúdy, Szabó Dezső, Weöres Sándor, Szabó
Lőrinc, Radnóti, Dsida, Reményik, Áprily, Nagy L., Pilinszky,
12. évfolyam

Illyés)
Magyar színház és drámatörténet a 20. században (Örkény:
Tóték, Szabó M.: Az a szép fényes nap)
A 20. századi történelem az irodalomban (Trianon,
világháborúk, holokauszt, kommunista diktatúra, 1956)
Metszetek a kortárs magyar irodalomból
A fennmaradó órakeretet a rendszerezésre, elmélyítésre,
ellenőrzésre,

folyamatos

kompetenciafejlesztésre,

szövegértés és szövegelemzési képességek fejlesztésére,
érettségi felkészítésre fordítjuk.
Osztályozó és különbözeti vizsga esetén jegy kialakításának
értékelés

elvei:
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

Digitális munkarend idején: egy héttel korábban kiadott,
megjegyzések

önálló tanulásra, kutatásra épülő feladatok meghatározott
időpontra való visszaküldése adja az értékelés alapját.
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Továbblépés feltételei
●

megismeri és azonosítja az irodalmi alapformákat,
műfajokat és motívumokat

●

képes irodalmi szövegek értő olvasására

●

megismeri az antikvitás legfontosabb mitológiai
történeteit, képes az eposz részletek kapcsán alapvető
emberi magatartásokat azonosítani

●

képes dialogikus művek befogadására, felismer és
értékel alapvető drámai konfliktusokat, értékeket és
hibákat

●

9. évfolyam

megismeri a Biblia máig tartó hatását a kultúrára
(irodalom, zene, képzőművészet)

●

tisztában van a Bibliában megjelenített alapvető
témákkal és motívumokkal

●

képes felidézni és értelmezni a középkor vallásos és
világi irodalmának néhány alkotását

●

ismeretekre tesz szert a reneszánsz és humanizmus
irodalmi és művészettörténeti vonatkozásaiban

●

megismeri és elemzi a legrégebbi szövegemlékeinket

●

képes memoriterek értő felmondására

●

képes beszámolót készíteni saját olvasmányélményei
alapján

●

elolvassa a kijelölt kötelező olvasmányokat

●

a diák tisztában van a reneszánsz dráma dramaturgiai
sajátosságaival, a korabeli nézői elvárásokkal

●

képes irodalmi szövegek értő olvasására

●

képes egy Shakespeare dráma elemző feldolgozására,

10. évfolyam

memoriterek felmondására
●

megismeri a klasszicizmus esztétikai jellemzőit az
irodalomban és a társművészetekben

●

képes egy Moliere mű elemző feldolgozására és
memoriterek felmondására
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●

felismeri a barokk formajegyeit az irodalomban,
zenében, képzőművészetben

●

tudatosítja az eposzi kellékek hagyományozódásának
lehetséges irányait a korban

●

képes beszámolót készíteni saját olvasmányélményei,
színházi-vagy filmélményei alapján, megismerkedik az
adaptáció fogalmával

●

ismeri a magyar felvilágosodás és korai romantika
meghatározó irodalmi alakjait, felismeri a kor
stílusirányait, műfajait, verstípusait

●

világirodalmi szemelvények alapján képes az európai
felvilágosodás jellemző műfajait, stílusirányait és
témáit azonosítani

●

ismeri a romantika jellegzetességeit az irodalomban és
a társművészetekben

●

részletek alapján képes a magánéleti és közéleti
konfliktusokat azonosítani a Bánk bánban

●

megismeri a nemzeti romantika, népiesség fogalmak
tartalmát, szerepét és jelentőségét a reformkorban

●

tisztában van a kor meghatározó irodalmi alakjainak
helyével és szerepével

●

képes

azonosítani

a

romantikus

ábrázolásmód

összetevőit, a regény műfaji változatait
●

képes beszámolót készíteni saját olvasmányélményei
alapján

11. évfolyam

●

képes memoriterek értő felmondására

●

elolvassa a kijelölt kötelező olvasmányokat

●

képes

azonosítani

a

klasszikus

modernség

stílusirányait szemelvények, részletek alapján
●

értelmezni tudja a XIX. század történelmi, erkölcsi,
filozófiai kérdésfelvetéseit, konfliktusait
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●

képes a klasszikus modernség programadó verseinek
értelmezése

●

Arany alkotói pályája főbb szakaszait azonosítani tudja
és felismeri a életművében a népiesség és a romantika
összefonódását

●

képes önálló novellaértelmezésre

●

képes a narráció szerepét azonosítani az elbeszélő
szövegekben

●

anekdota műfaji jellegzetességeinek felismerésére
képes

●

azonosítani tudja az emberiségdráma műfaji, formai
jellemzőit,

a

benne

megfogalmazott

filozófiai,

bölcseleti tartalmat értelmezi
●

a XIX. század második felében jelentkező irodalmi
törekvéseinek,

sajátosságainak,

írói-költői

csoportjainak megismerése szemelvények alapján
●

a Nyugat első nemzedéke és kortárs szerzők ismerete
- törekvések a prózában és lírában

●

képes

a

Nyugat

kultúrtörténeti

jelentőségének

azonosítani
●

képes irodalmi szövegek értő olvasására

●

képes beszámolót készíteni saját olvasmányélményei
alapján

●

képes memoriterek értő felmondására

●

elolvassa a kijelölt kötelező olvasmányokat

●

képes azonosítani a modernizmus stílusirányait
szemelvények, részletek alapján

12. évfolyam

●

képes irodalmi szövegek értő olvasására

●

képes beszámolót készíteni saját olvasmányélményei
alapján
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●

képessé

válik

összehasonlító

elemzésekre

(pl.

párnovellák: mű és paródiája; illetve novellaciklus és
film összehasonlító elemzésére)
●

képes összehasonlítani lírai alkotásokat szerkezet,
motívum, közös téma, műfaj vagy forma alapján

●

ismerje a XX. század és a posztmodern néhány
meghatározó

tendenciáját,

ezeket

azonosítsa

szemelvények alapján
●

műelemzések, műértelmezések során megismeri
József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István és
Pilinszky témáit, műfaji és formai jegyeit

●

legyen tájékozott a XX. századi történelem irodalmi
vonatkozásaival kapcsolatban

●

képes önálló vers- és novellaértelmezésre, lírai művek
összehasonlítására

●

felismeri az intertextualitás jelentőségét kortárs
szövegekben

●

képes memoriterek értő felmondására

●

elolvassa a kijelölt kötelező olvasmányokat

megjegyzések

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei
1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható
szerzők
3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
4. témakör: Művek a világirodalomból
5. témakör: Színház és dráma
6. témakör: Az irodalom határterületei
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7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a
határon túli irodalom
2024-től:
1. témakör: Életművek a magyar irodalomból. Kötelező
szerzők
2. témakör: Szerzők, művek, korszakok a régi magyar
irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők
3. témakör: Portrék, metszetek, látásmódok a 19-20. század
magyar irodalmából. Választható szerzők
4. témakör: Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi,
felvidéki és kárpátaljai irodalomból
5. témakör: Művek a kortárs magyar irodalomból
6. témakör: Művek a világirodalomból
7. Színház és dráma
8. Az irodalom határterületei vagy Regionális kultúra

Történelem helyi tanterv

A történelemtanítás feladata az általános emberi, humanista, európai, nemzeti és a helyi
értékek, valamint az aktív állampolgárság gyakorlásához szükséges ismeretek
közvetítése. A történelem tudása segítséget nyújt a jelen társadalmi, gazdasági és politikai
jelenségeinek és folyamatainak értelmezéséhez.
A társadalomtörténeti ismeretek és a társadalomismereti modulok hozzájárulnak a
demokratikus magatartásformák elsajátításához, valamint a szociális érzékenység
kialakításához. Az európai és Európán kívüli kultúrákkal való megismerkedés segíti a
tolerancia és nyitott gondolkodás kialakítását. Az európai történelemmel való
megismerkedés segíti annak megértését, milyen folyamatok vezettek az európai
integrációhoz, és hozzájárul az Európai Unió mai folyamatainak, dilemmáinak
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megértéséhez. A magyar történelem formálja a nemzeti azonosságtudatot, az európai és
a világtörténelem pedig az egyetemes emberi identitást.
A történelem tantárgy segíti a jelen problémáival és konfliktusaival való megismerkedést,
és a jelenben zajló folyamatok megértését.
Mindemellett a történelem témája fontos a humánum alapján álló személyiség
kialakításához, amely empátiával és toleranciával közelít más népekhez, kultúrákhoz.
A történelem egy adott természet- és társadalomföldrajzi környezetben zajlik, ezért a
környezettudatosságra nevelés is a történelem tanárgy egyik prioritása.
Fontos annak tudatosítása, hogy Magyarország és a magyar nemzet története
elválaszthatatlan a szomszédos népek történetétől. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy
a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének
az eredménye is. A közép- és kelet-európai népek történelmének, kultúrájának megértése
mellett egyenrangúan fontos a határon túli magyar kisebbségek kultúrájával való
megismerkedés, valamint tudatosítása annak, hogy a területi szétszakítottság ellenére is
a magyar kultúra, irodalom, művészet egységet képez, a helyi kultúrák és értékrendek
által befolyásoltan.
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium művészképző intézményként emellett
feladatának tekinti az emberi és a magyar kultúra sokoldalú bemutatását a
történelemtanításban. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium küldetésének
tekinti, hogy sokoldalúan tájékozódni képes művészeket neveljen, ezért a különböző
tudományterületek érintkezési pontjainak bemutatása elengedhetetlen.
Mivel

a

történelem

tárgya

az

ember,

tudományként

kapcsolódik

más

tudományterületekhez. Így tantárgyként átfedésben van más tantárgyakkal, részben a
fejlesztendő kompetenciák révén, részben tematikailag, és szorosan kötődik olyan
tantárgyakhoz, mint az irodalom, a művészettörténet, az állampolgári ismeretek, a
földrajz, a zenetörténet. Ezek a tudományterületek és a történelem kölcsönösen
gazdagítják egymás szemléletmódját.
A történelem tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló tisztában legyen az egyetemes és a
magyar kultúra értékeivel. Mivel a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium elsődleges
feladata a művészképzés, ezért a történelem tantárgy lehetőséget nyújt az egyes művészi
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áramlatok történelmi, társadalom- és kultúrtörténeti hátterének fölvázolásához, amely
segít megérteni az egyes műalkotások – köztük a zenei műalkotások – létrejöttének okait,
motivációit. A történelem tantárgy hozzájárul az egyes művészeti áramlatok (román
művészet, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika stb.) mélyebb társadalmi,
gazdasági, eszmei és politikai hátterének megértéséhez.
Alapvető elvárás a történelem tantárggyal szemben a forráskritika kialakítása és
fejlesztése, a források etikus használata, a forrásokon alapuló információföldolgozás.
Fontos annak tudatosítása, hogy a történelem a forrásokon keresztül ismerhető meg, és a
források tükrözik készítőik nézőpontját az egyes eseményekkel kapcsolatban A
történelmi források feldolgozása fejleszti a szövegértést. A szimulációs viták
hozzájárulnak az érvelési képesség, együttműködési képesség fejlesztéséhez. Az érvelési
képesség nélkülözhetetlen a saját vélemény alkotásához és alátámasztásához.
Fontos a történelmi események differenciált értelmezése, amely azonos események
különböző szempontú megítélésén alapul. A tanulóban fejleszteni kell a megértő
szemléletet és a forráskritikát, hogy képes legyen megérteni azonos események eltérő
interpretációjának okait. A források elemzése révén lehet megérteni az adott időben és
térben élő egyének és csoportok szándékait, motivációit és élethelyzeteit.
Célok és feladatok:
Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való
eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember
világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika) és
a jelenismeret (társadalomismeret).
A tanulók a középiskola befejezésére váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga
sikeres letételére A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az
elsajátítása, mely közös kommunikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés
lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára.
Művészképző intézményként az iskola segítséget nyújt a művészeti alkotások és
folyamatok társadalmi és eszmei kontextusba helyezéséhez.
Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és
megértsék, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a
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múltban, mint a jelenben élő utódaik. A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti
őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, különbözőnek a megértéséhez.
Tantárgy neve:

történelem

Helyi tanterv

A történelemtanítás feladata az általános emberi, humanista, európai, nemzeti és a helyi
értékek, valamint az aktív állampolgárság gyakorlásához szükséges ismeretek
közvetítése. A történelem tudása segítséget nyújt a jelen társadalmi, gazdasági és
politikai jelenségeinek és folyamatainak értelmezéséhez.
A társadalomtörténeti ismeretek és a társadalomismereti modulok hozzájárulnak a
demokratikus magatartásformák elsajátításához, valamint a szociális érzékenység
kialakításához. Az európai és Európán kívüli kultúrákkal való megismerkedés segíti a
tolerancia és nyitott gondolkodás kialakítását. Az európai történelemmel való
megismerkedés segíti annak megértését, milyen folyamatok vezettek az európai
integrációhoz, és hozzájárul az Európai Unió mai folyamatainak, dilemmáinak
megértéséhez. A magyar történelem formálja a nemzeti azonosságtudatot, az európai
és a világtörténelem pedig az egyetemes emberi identitást.
A

történelemtanítás

és

-tanulás

célja,

hogy

a

tanuló

megismerkedjen

a

történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi
tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint
tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer
legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és
Magyarország története áll. Ezt azonban kiegészíti a velünk együtt élő nemzetiségek
története.
A történelem tantárgy segíti a jelen problémáival és konfliktusaival való
megismerkedést, és a jelenben zajló folyamatok megértését.
Mindemellett a történelem témája fontos a humánum alapján álló személyiség
kialakításához, amely empátiával és toleranciával közelít más népekhez, kultúrákhoz.
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A történelem egy adott természet- és társadalomföldrajzi környezetben zajlik, ezért a
környezettudatosságra nevelés is a történelem tanárgy egyik prioritása.
Fontos annak tudatosítása, hogy Magyarország és a magyar nemzet története
elválaszthatatlan a szomszédos népek történetétől. Kiemelt cél annak érzékeltetése,
hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum
együttműködésének az eredménye is. A közép- és kelet-európai népek történelmének,
kultúrájának megértése mellett egyenrangúan fontos a határon túli magyar
kisebbségek kultúrájával való megismerkedés, valamint tudatosítása annak, hogy a
területi szétszakítottság ellenére is a magyar kultúra, irodalom, művészet egységet
képez, a helyi kultúrák és értékrendek által befolyásoltan.
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium művészképző intézményként emellett
feladatának tekinti az emberi és a magyar kultúra sokoldalú bemutatását a
történelemtanításban. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium küldetésének
tekinti, hogy sokoldalúan tájékozódni képes művészeket neveljen, ezért a különböző
tudományterületek érintkezési pontjainak bemutatása elengedhetetlen.
Mivel

a

történelem

tárgya

az

ember,

tudományként

kapcsolódik

más

tudományterületekhez. Így tantárgyként átfedésben van más tantárgyakkal, részben a
fejlesztendő kompetenciák révén, részben tematikailag, és szorosan kötődik olyan
tantárgyakhoz, mint az irodalom, a művészettörténet, az állampolgári ismeretek, a
földrajz, a zenetörténet. Ezek a tudományterületek és a történelem kölcsönösen
gazdagítják egymás szemléletmódját.
A történelem tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló tisztában legyen az egyetemes
és a magyar kultúra értékeivel. Mivel a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium
elsődleges feladata a művészképzés, ezért a történelem tantárgy lehetőséget nyújt az
egyes művészi áramlatok történelmi, társadalom- és kultúrtörténeti hátterének
fölvázolásához, amely segít megérteni az egyes műalkotások – köztük a zenei
műalkotások – létrejöttének okait, motivációit. A történelem tantárgy hozzájárul az
egyes

művészeti

áramlatok

(román

művészet,

gótika,

reneszánsz,

barokk,

klasszicizmus, romantika stb.) mélyebb társadalmi, gazdasági, eszmei és politikai
hátterének megértéséhez.
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Alapvető elvárás a történelem tantárggyal szemben a forráskritika kialakítása és
fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a történelem a forrásokon keresztül ismerhető
meg, és a források tükrözik készítőik nézőpontját az egyes eseményekkel kapcsolatban
A történelmi források feldolgozása fejleszti a szövegértést. A szimulációs viták
hozzájárulnak az érvelési képesség, együttműködési képesség fejlesztéséhez. Az
érvelési képesség nélkülözhetetlen a saját vélemény alkotásához és alátámasztásához.
Fontos a történelmi események differenciált értelmezése, amely azonos események
különböző szempontú megítélésén alapul. A tanulóban fejleszteni kell a megértő
szemléletet és a forráskritikát, hogy képes legyen megérteni azonos események eltérő
interpretációjának okait. A források elemzése révén lehet megérteni az adott időben és
térben élő egyének és csoportok szándékait, motivációit és élethelyzeteit.
Célok és feladatok:
Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való
eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember
világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika)
és a jelenismeret (társadalomismeret).
A tanulók a középiskola befejezésére váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga
sikeres letételére A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az
elsajátítása, mely közös kommunikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés
lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára.
Művészképző intézményként az iskola segítséget nyújt a művészeti alkotások és
folyamatok társadalmi és eszmei kontextusba helyezéséhez.
Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és
megértsék, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a
múltban, mint a jelenben élő utódaik. A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti
őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, különbözőnek a megértéséhez.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában
kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A
kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül
mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem
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általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy
megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos
helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű
tudástartalmakkal

és

különböző

típusú

feladatokkal

találkozik,

amelyek

megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A
történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések
levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat.
Alapvető elvárás a történelem tantárggyal szemben a forráskritika kialakítása és
fejlesztése, a források etikus használata, a forrásokon alapuló információföldolgozás. A
források földolgozása önálló és csoportos munkában nélkülözhetetlen a tanulói
munkában.
A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a
tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán
kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai
jelenségeinek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az
iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az
élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti
érdeklődésre.
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Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés
fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális
kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más
korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig
nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti
magabiztos eligazodást.

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus,
felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei
fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését
is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A
történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és
adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen

feltétele

a

korszerű

történelemtanulásnak.

A

digitális

információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van
a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá
nevelésben.

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források
feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a
lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával,
valamint a történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek
alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen
segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a
tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú
megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményeinek több
szempontú feltárására.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint
történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat
találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és
szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók
cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben
megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás
követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket,
életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan
értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs
szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális
örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok
technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok
áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli
az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok,
kutatók és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és
más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés
az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka
sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is
erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege
megfelel az évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának
feldolgozásához

és

a

tanulási

eredményekhez
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kapcsolódó

kompetenciák

elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos
esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű
feldolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–
10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A
mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle
megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélységelvű témák
esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó
Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes
témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően
elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden
fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként
először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési
feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a
tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát.
Ezek köre természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel.

9–10. évfolyam
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik
fel a magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit,
illetve az ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar
és európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi
eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új
megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a
tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré
témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi,
29

gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági
változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek,
mivel előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti
jellegűek. A magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által
felrajzolt háttér előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási
módja is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre
nagyobb szerepet kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó
tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és a problémaközpontú
tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)
TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni
demokrácia és a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik
főbb elemeit, és bemutatja terjedésüket;
– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat,
valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait;
érvel a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett;
– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét,
meghatározó birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos
elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a
különböző tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel;
– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb
uralkodóink tetteit;
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– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit;
felismeri, hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan
befolyásolta a török megszállás;
– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a
felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint
véleményt formál a francia forradalom európai hatásáról;
– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar
történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az
együttműködés és konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket
és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét;
– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti
függetlenség elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar
politikusait és azok nézeteit;
– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi,
kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és
állam jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a
hasonlóságot és különbséget azok mai formái között.
A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–13 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör

Javasolt óraszám

Civilizáció és államszervezet az ókorban

13

Vallások az ókorban

5

Hódító birodalmak

6

A középkori Európa

10

A magyar nép eredete és az Árpád-kor

14

A középkori Magyar Királyság fénykora

13

A kora újkor

12

A török hódoltság kora Magyarországon

10

A felvilágosodás kora

7
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Magyarország a 18. században

10

Új eszmék és az iparosodás kora

5

A reformkor

10

A forradalom és szabadságharc

8

Évente két mélységelvű téma

13

Összes óraszám:

136

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi.

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A Közel-Kelet – Az
civilizációi

állam Fogalmak:

működése

az földművelés,

Óbabiloni

piramis,

Birodalom

ékírás,

példáján.

Akropolisz,

– Tudomány.

fáraó,

szerepének

hieroglifa,

bemutatása

múmia,

Hammurapi

filozófia,

törvényeinek

jósda, olümpiai játékok,

– A

pénz városállam/polisz,

megjelenése.
A

öntözéses – Az

arisztokrácia,

civilizáció

kultúra öröksége.

sztratégosz,

– A

rabszolga,

görög plebejus,

embereszmény.

senatus,
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keresztül.
ókori

civilizációk
jelentőségének és

– A filozófia és a cserépszavazás,
történetírás.

elemzésén

démosz, – Az

görög – A görög anyagi demokrácia, népgyűlés,

állam

kulturális

patrícius,
consul,
dictator,

hatásainak
felismerése.

– A

Az

hellenisztikus néptribunus,

amfiteátrum, gladiátor,

civilizációk

elterjedése.

provincia, légió, limes,

azonosítása

polgárjog.

térképen.

köztársaság

– Az

és
Személyek: Hammurapi,

demokrácia.

– Kleiszthenész és Kleiszthenész,
Periklész,

Periklész.

Platón,

államszervezet és Hérodotosz,
működése.
római – Római

civilizáció

ókori

civilizációk
kulturális és vallási

athéni Arisztotelész,

– Az

A

ókori

kultúra
athéni – Arisztokratikus

demokrácia

császár, – Az

jellemzőinek
bemutatása.

Nagy – A

különböző

Sándor, Julius Caesar,

civilizációk közötti

Augustus.

különbségek
azonosítása.

városépítészet,
amfiteátrumok,

Kronológia: Kr. e. 3000 – Pannónia

fürdők,

körül – Kr. u. 476 az

jelentősebb

és ókor, Kr. e. 776 az első

városainak

vízvezetékek

feljegyzett

utak.
– A

olümpiai

jog játékok, Kr. e. 753 Róma – A

római

néhány máig élő alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a

alapelve.
– A

azonosítása.

birodalom köztársaság

kezdete

római

alapelveinek
felidézése

athéni

provinciák

Kleiszthenész reformjai,

demokrácia és a

(Pannónia).

Kr. e. 5. sz. közepe az

római köztársaság

– A latin nyelv és athéni
írás elterjedése.
római – A

köztársaság

és

azonosítása.

kiterjedése és a Rómában, Kr. e. 508 – Az

A

jog

vérségi,

vagyoni

és

fénykora, Kr.

e. 44.

működésének
bemutatása.

a Caesar halála, az ókori – A
a Izrael

–

Kr.

u.

70

Jeruzsálem

területi elv.
– A

demokrácia

római lerombolása,

Periklész-kori

athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.

köztársaság

Kr. u. 395 a Római – A demokrácia és a

államszervezete

Birodalom kettéosztása.

diktatúra
összehasonlítása.

és működése.
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– Köztársaságból

Topográfia:

egyeduralom:
Caesar

– A

Mezopotámia, Babilon,
és Egyiptom,

Augustus.

melletti

Nílus,

Olümpia,

demokrácia
érvek

megfogalmazása.

Athén, – Az

athéni

Alexandria, Itália, Róma,

demokrácia

Római

Birodalom,

összehasonlítása a

Pannónia,

Aquincum,

modern

Savaria, Jeruzsálem.

demokráciával.
– Caesar diktatúrája
előzményeinek,
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források
gyűjtése.
– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról,
épületről vagy építményről.
– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
– Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Politeizmus

–

A

politeizmus Fogalmak:

és

az

monoteizmus

Keleten.

ókori politeizmus,
monoteizmus, zsidó
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– A zsidó és a keresztény
vallások jellemzőinek
összehasonlítása.

–

Görög és római vallás,
istenek.

–

A

– A

Ószövetség/Héber

mindennapi

zsidó Biblia, Tízparancsolat

monoteizmus.

próféta, jeruzsálemi

Jézus tanításai.

templom, diaszpóra,, – A

kereszténysé

–

A páli fordulat.

Messiás,

g kezdete

–

Keresztény-

vallás, keresztség és
a úrvacsora,
misszió,

kereszténység
elterjedése

–

apostol,

hatásainak

megállapítása.

–

keresztény

zsidó-keresztény

hagyományok európai
kultúrára

gyakorolt

hatásának bemutatása.

Biblia, – Bibliai

a Újszövetség,

a
életre

gyakorolt

A

üldözések,

vallások

történetek,

személyek felidézése.

Római

evangélium, püspök, – A

Birodalomban.

zsinat.

kereszténység

terjedésének
végigkövetése

A
Szentháromság

Személyek: Kheopsz,

-tan.

Zeusz, Pallasz Athéné, – Az
Ábrahám,

Mózes,

térképen.
Ószövetség

történelmi

Jézus, Szent Péter és

szereplőinek,

Szent Pál apostolok,

helyszíneinek

Constantinus

azonosítása

bibliai

idézetek alapján.
Kronológia:

a – Jézus életével és a

keresztény

kereszténység

időszámítás kezdete

terjedésével

(Kr. e. és Kr. u.), 313 a

kapcsolatos

milánói rendelet, 325

filmrészletek, regények

a niceai zsinat.

elemzése, értelmezése.

filmek/

– Képzőművészeti,
Topográfia:

irodalmi

Jeruzsálem, Kánaán,

alkotások gyűjtése és

Júdea,

Izrael,

elemzése

Palesztina, Betlehem.

témákról.
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és

zenei
bibliai

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes
építményeiről.
– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik
mitológiai témákról.
– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai
idézetek alapján.
– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek,
regények elemzése, értelmezése.
– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai
témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Egy

–

A nomád életmód, Fogalmak:

– A

eurázsiai

harcmodor

birodalom: a

államszervezés.

hunok,

–

A népvándorlás.

iszlám, Korán, kalifa.

nyomon

–

A Hun Birodalom.

Személyek:

térkép segítségével

–

Az

hunok

ókor

és népvándorlás,

népvándorlás

vége Justinianus,

Nyugaton: a Római

irányainak

ortodox,
Attila,

és

résztvevőinek
követése

a Kr. u. 4–8. sz.
időszakában.
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–

Birodalom

Mohamed,

összeomlása.

Károly, I. Ottó.

Róma

Arab –

Birodalom
és az iszlám

Mohamed

Kronológia:

476

Birodalom

Az iszlám kultúra 622
jellegzetességei.

–

sajátosságainak
a

tanításai Nyugatrómai

és a Korán.
–

működésének,

örökösei

Európa térképén.
Az

Nagy – A sztyeppei állam

– A kora középkori
bukása,

Mohamed

Medinába költözése,

Az Arab Birodalom 732 a poitiers-i csata.
Az

arab

hódítás Topográfia:

feltartóztatása

Hun

Birodalom,

államalakulatainak
azonosítása
térképen.

Bizánci

Birodalom,

Mekka,

Poitiers,

Frank

az

arab

terjeszkedés

Európában: Poitiers, Konstantinápoly,
Bizánc.

Európa

– Az iszlám vallás és

és az arab hódítás.
–

bemutatása.

közötti
összefüggések
feltárása.

Birodalom,

Német-római
Császárság.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző
szempontok alapján.
– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről,
szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkori Európa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A parasztság –

A

hierarchikus Fogalmak:

világa

világkép.

uradalom, földesúr,

társadalmi,

–

Az uradalom.

majorság,

gazdasági, vallási és

–

A

jobbágyok robot,

kötelességei

–

Az

egyházi –

rend

cölibátus, szerzetes,

bemutatása.

rend, – A

árutermelésig.

ferences

rend,

Éhínségek,

eretnek, inkvizíció,

jogi

járványok,

kolostor, katolikus,

azonosítása.

felkelések.

szent, kódex, román – Érvekkel
egyházi stílus, gótikus stílus,

Az

az reneszánsz,

lovag,

társadalmi

csoportok

közötti

különbségek

alátámasztott
vélemény

egyházi

nemes, feudalizmus,

megfogalmazása

intézményrendszer

hűbériség,

középkor világáról.

.

rendi

király,

monarchia, – A

a

középkor

Az egyházszakadás keresztes

társadalmi

és a 11. századi hadjáratok, polgár,

berendezkedése és a

céh.

A szerzetesség.

–

Az eretnekség.

–

Kultúra és oktatás, Benedek,
a

rendi

szemlélet

értelmezése.

–

Személyek:

Szent – A
VII.

jobbágyság

jogainak

és

középkori Gergely, Assisi Szent

kötelességeinek

Ferenc,

rendszerezése.

egyetemek.

Román és gótikus Szent

Aquinói

Tamás, – Az

építészet – európai Leonardo da Vinci,
és magyar példák.
A nemesi rend –

kulturális
jellemzőinek

reform.

–

kiváltság,

Az önellátástól az bencés

hierarchia,

–

jobbágy,

középkor

és rend, pápa, érsek,

jogai.
–

– A

Az

Gutenberg,

Dózsa

uralkodói György.

egyház

szerepének
áttekintése

a

középkori
Európában.

hatalom és korlátai
(hűbériség,

Kronológia:

rendiség).

1492 a középkor,
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476– – A
kolostori

középkori
élet

–

Lovagi eszmény és 1054
lovagi kultúra.

–

A

egyházszakadás,

keresztes 1347

hadjáratok

az
a

nagy

pestisjárvány.

polgárok –

világa

A középkori város Topográfia: Egyházi
Állam,

Anglia,

A város kiváltságai Franciaország,
példák levantei

(magyar

kereskedelmi

–

A céhek.

hálózat,

–

A helyi és távolsági Firenze,
kereskedelem.
A

források

kereszténység
összehasonlítása.
– A

lovagi

életmód

jellemzőinek

alapján).

–

szöveges

– A nyugati és keleti

és lakói.
–

vagy

képi

segítségével.

eszméje.
A

bemutatása

azonosítása.

Velence, – A városok életének
Hanza

kereskedelmi

reneszánsz hálózat, Szentföld.

bemutatása képek,
ábrák és szöveges
források

alapján,

építészet (európai

kitérve a zsidóság

és magyar példák).

városiasodásban
játszott

szerepére,

valamint

az

antijudaista
törekvésekre.
– A

céhek

működésének
jellemzése források
alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú
épületekről.
– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív
középkori várost bemutató ábrán.
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– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban
való részvétel hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Magyar
őstörténet
honfoglalás

– Az eredet kérdései, Fogalmak:
és

a

nyelvészet,

a finnugor,

– A
törzs,

vonatkozó

és

elméletek

a

genetika kabarok,

– A

vérszerződés,

magyar honfoglalás,

törzsszövetség

megállapítása.

elmélete, avarok,

– A honfoglalás okai rovásírás,
és menete.

közötti

különbségek

az kettős honfoglalás – A

Etelközben.

mondák,

kalandozások,

a

történeti
hagyomány

– A kalandozások – a székelyek,

államalapítás

eredetére

régészet, a néprajz fejedelem,
eredményei.

Az

magyarság

és

a

történettudomány
eredményeinek

lovas-íjász

vármegye,

megkülönböztetése

harcmodor.

egyházmegye,

.

– Géza és I. (Szent) érsekség,

tized, – A

István

nádor,

államszervező

kancellária, kettős

céljainak

tevékenysége.

kereszt,

azonosítása.

szászok,

kunok,

– A

tatárok/mongolok

földbirtokrendszer
és

ispán,

kalandozó

hadjáratok

– Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának

a

vármegyeszervezet

Személyek: Álmos,

jellemzése

.

Árpád, az Árpád-

értékelése.
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és

– Az

ház,

egyházszervezés.
A magyar állam – Szent
megszilárdulás
a

az

korban

László,

(Szent)
Gellért,

Kálmán Imre,

I. – A

István,

az Koppány,

országépítő.

Árpád- – Könyves

Géza,

I.

kereszténység

felvétele

és

Szent

államalapítás

Szent

jelentőségének

(Szent)

törvénykezési

László,

reformjai.

Kálmán, III. Béla,

korai

magyar

történelmet és az
Árpád-kort

új irányai: III. Béla Szent Margit.

megjelenítő

uralkodása.

legfontosabb

– II. András kora: az Kronológia: 895 a
átalakuló

honfoglalás, 907 a

társadalom.

pozsonyi

– Újjáépítés

csata,

a 997/1000–1038 I.

tatárjárás után: IV. (Szent)

István

uralkodása, 1222

Béla.

– Az Árpádok európai az

Aranybulla,

1241–1242

kapcsolatai.

a

tatárjárás.
Topográfia:
Etelköz, Vereckeihágó,

Kárpát-

medence,
Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár,
Buda,

Muhi,

Erdély,
Horvátország.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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a

felismerése.

Könyves – A

– A kül- és belpolitika II. András, IV. Béla,

az

kulturális alkotások
azonosítása.

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és
kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével.
– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok
tükrében.
– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
– Folyamatábra

készítése

II.

András

politikai

döntéseinek

okairól

és

következményeiről.
– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és
Könyves Kálmán törvényeinek elemzésével.

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Az Anjouk

–

A

királyi Fogalmak: aranyforint,

hatalom újbóli regálé,
megszilárdítás
a

I.

A

sarkalatos

Az
Nagy

uralkodók
politikai
pályájának

visegrádi jogok, fő- és köznemes,

felidézése.

szabad királyi város,

1351-es bányaváros,

törvények.
–

magyar

nemesi

királytalálkozó.
–

bandérium,

Károly perszonálunió,

idején.
–

kilenced,

kapuadó,

– A 14–15. századi

mezőváros,

Lajos kormányzó, szekérvár,

hadjáratai.

végvár, szultán, szpáhi,
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– Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása
az

egyes

A

török –

fenyegetés
árnyékában

Az

Oszmán janicsár,

Birodalom.
–
–

Balkánon.

Corvina, Szent Korona,

Luxemburgi

Szent

–
–

–
–
–
A

magyar –

középkor

személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.
– A késő középkori
magyar állam és
az

Oszmán

közép-európai

Birodalom

uralkodó és a Személyek: I. (Anjou)

összecsapásaina

török veszély.

k felidézése.

Károly, I. (Nagy) Lajos,

Hunyadi János, Luxemburgi Zsigmond,
hadvezér.

Hunyadi Mátyás

Korona-tan,

a Képes krónika.

a politikus és Hunyadi
–

füstpénz,

Török hódítás a fekete sereg, zsoldos,

Zsigmond,

–

hadiadó,

rendkívüli

János,

I.

(Hunyadi) Mátyás.

– Annak
értékelése, hogy
az

Hunyadi János

főbb

Oszmán

Birodalom

törökellenes

Kronológia: 1301 az

terjeszkedő

harcai.

Árpád-ház

politikája milyen

Mátyás útja a kihalása,1308.

I.

hatást gyakorolt

trónig.

Károly uralkodásának

a

A

kezdete,

történelemre.

központosított

visegrádi

1335

a

magyar

– Mátyás hatalom-

királyi hatalom. királytalálkozó,

1351

gyakorlásának

Jövedelmek és I.(Nagy)

Lajos

jellemzése.

kiadások.

törvényei,

1396

a

Birodalomépít

nikápolyi csata, 1443–

kultúra

ő tervek.

1444-es

bemutatása

hosszú

Aktív védelem hadjárat, 1444 a várnai
a török ellen.

csata,

1453

Honfoglalás

Konstantinápoly

kori leletek.

eleste,

1456

– A

reneszánsz

Mátyás
udvarában.
– A 14–15. századi

a

magyar

kulturális

–

A Szent Korona. nándorfehérvári

történelmet

hagyatéka

–

Várak,

királyi diadal,

megjelenítő

udvar,

1458–90

Mátyás uralkodása.

fontos kulturális

kolostorok,

alkotások

templomok.

azonosítása.
43

–

Magyar

Topográfia: Visegrád,

geszták,

Lengyelország,

krónikák

és Csehország,

szentek

tartományok,

legendái.

Nikápoly,

osztrák
Várna,

Nándorfehérvár,
Kolozsvár,
Kenyérmező, Oszmán
Birodalom.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális
források alapján.
– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása
a cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása
térképvázlatok és írott források segítségével.
– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának
kiemelkedő emlékeiről.
– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr,
Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

földrajzi

felfedezések

−

A

portugál

és Fogalmak:

−

A

felfedezők

spanyol

gyarmat,

céljainak

felfedezések.

világkereskedele

útjainak
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és

−

kapitalizmus

következményei.

manufaktúra,

térképeken.

A

tőke,

Információk

világkereskedele

bérmunkás,

gyűjtése

m kialakulása.

kapitalizmus,

kialakuló

Az

bank,

világkereskedelem

abszolutizmus.

részvény, örökös

új

−

Az árforradalom.

jobbágyság,

fontosabb

−

A manufaktúrák.

reformáció,

termékeiről

−

Bankok

és protestáns,

szereplőiről.

−

Európában

−

és

tőkés, −

tőzsde,

evangélikus,

tőzsdék.

Reformáció

bemutatása
tematikus

−

korai

korai m, abszolutizmus,

gyarmatosítás és infláció,

−

A

A

−

európai református,

Az

a

útvonalairól,

Az

és
új

munkaszervezési

munkamegosztás

anglikán,

formák

és

unitárius, vallási

bemutatása

következményei

türelem,

összehasonlítása a

A

reformáció ellenreformáció,
katolikus

előzményei

és

céhes iparral.
−

Az európai régiók

Magyarországo

(humanizmus és megújulás,

közötti gazdasági

n

az egyházi reform jezsuiták, barokk.

és

igénye).

különbségek

Luther és Kálvin Személyek:

felismerése.

−

Kolumbusz

fellépése.
−

A

protestáns Kristóf, Vasco da

A

reformáció

okainak

és

egyházak

Gama, Ferdinánd

következményeine

megszerveződés

Magellán, Luther

k bemutatása.

e

−

−

társadalmi

és

a Márton,

Kálvin −

A katolikus és a

Károli

protestáns

protestantizmus

János,

elterjedése.

Gáspár, Pázmány

reformáció Péter,

Apáczai

eredményei

Csere

János,

Magyarországon

Habsburg-

A
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tanítások

és

egyházszervezet
összehasonlítása.

„Hitviták

−

tüzében”

−

Vallási

dinasztia,

konfliktusok

Károly,

Európában.

(Szent) Ignác, XIV.

terjedésének

Etnikai

Lajos.

nyomon követése

sokszínűség

−

Loyolai

és

A

reformáció

egyes

irányzatai

térképen.

vallásbéke

Kronológia: 1492- −

Vallás és politika

Erdélyben.

től az újkor, 1492

összefonódásának

A

magyar Amerika

protestáns
A

felismerése.

és felfedezése, 1517 −

katolikus iskolák.
−

V. −

a

reformáció

katolikus kezdete, 1545 a

megújulás és a tridenti
barokk
Európában

zsinat

megnyitása, 1568
és a tordai határozat, −

Magyarországon.

Az erdélyi vallási
türelem
szerepének

és

jelentőségének
felismerése.
A katolikus egyház

1648 a vesztfáliai

megújulási

békék.

törekvései

és

a

barokk művészet
Topográfia:

jellemzői

Spanyolország,

párhuzam

India,

felismerése.

London,

közötti

Párizs/Versailles,
Sárospatak.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.

−

Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.

−

Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl.
peregrináció, kulturális hatások, irányzatok).

−

Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak
szerepvállalásáról és hivatásukról.

−

Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről
(pl. Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter).
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TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési

adatok/Lexikák
Az

ország − A mohácsi csata és Fogalmak:

három

részre

szakadása

közvetlen

feladatok
rendi − A

országgyűlés,

török

hadjáratoknak

előzményei, a kettős hajdúszabadság.

és

az

ország

királyválasztás.

három

részre

− Az

ország

három Személyek:

részre szakadása.

I.

szakadásának

Szulejmán, II. Lajos,

bemutatása

− A várháborúk és az új (Szapolyai) János, I.

térképeken.

végvárrendszer.

Ferdinánd,

Dobó − A végvári élet

A két magyar − A Magyar Királyság a István, Zrínyi Miklós

felidézése

(a szigetvári hős),

különböző

állam

Habsburg

Birodalomban: rendi Báthory

István,

források (képek,

abszolutista Bocskai

István,

irodalmi

és

törekvések,

Bethlen Gábor, Zrínyi

alkotások

konfliktusok.

Miklós (a költő és

filmek) alapján.

Erdélyi hadvezér), I. Lipót, − A három részre

− Az

Savoyai Jenő.

Fejedelemség

szakadt ország
gazdasági

viszonylagos
önállósága

és Kronológia: 1526 a

aranykora.

mohácsi csata, 1541

A török kiűzése − Magyarország

az Buda eleste, 1552
Eger védelme, 1566

és a török kor

európai

mérlege

munkamegosztásban. Szigetvár
− Háborús
másfél

és

lehetőségeinek
és

szerepének

értelmezése
adatok,

eleste,

grafikonok,

békeévek: 1664 a vasvári béke,

diagramok

évszázad 1686
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Buda

alapján.

hódoltság

és

az visszafoglalása, 1699 − A

ország pusztulása.

karlócai béke.

török

hódoltság

− A török kiűzése.

hosszú

távú

Topográfia: Mohács,

hatásainak

Kőszeg,

azonosítása.

Eger,

Szigetvár, Habsburg − A 16-17. századi
Birodalom,

Erdélyi

magyar

Fejedelemség,

történelmet

Hódoltság,

Magyar

megjelenítő

Királyság

(királyi

fontos kulturális

Magyarország),

alkotások

Pozsony,

azonosítása.

Gyulafehérvár, Bécs.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen
Gábor, Zrínyi Miklós).
− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi
Fejedelemségről.
− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos
összegzése.
− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak
adatok/Lexikák
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és Fejlesztési feladatok

A

− Tapasztalat és Fogalmak: felvilágosodás, − A középkor és a

felvilágosodás

értelem

−

a jogegyenlőség,

felvilágosodás

ágak

új világképe.

népfelség,

− A

megosztása,
társadalmi

felvilágosodás
világképének
összehasonlítása.

szerződés, szabad verseny, − A

felvilágosodás

felvilágosodás

alkotmány,

alkotmányos

államelméletei

monarchia,

elnök,

k

.

miniszterelnök,

felelős

összehasonlítása

− A

A

hatalmi

szabad kormány, cenzus, általános

verseny

választójog,

forradalom,

elmélete.

diktatúra, jakobinus, Szent
Szövetség.

brit − A

államelméleteine

különböző
szempontok
alapján.
− A

brit

és

amerikai

alkotmányos

parlamentáris

monarchia és

rendszer:

az

parlament

és Kopernikusz,

Isaac

bemutató

kormány.

Newton,

Louis

értelmezése.

amerikai

köztársaság
működése

Személyek:

Nikolausz
Charles

Rousseau, Adam Smith,

rendszer:

kongresszus és George
Maximilien

elnök.
A

felvilágosult elvek
azonosítása.

Emberi

és Kronológia:

polgári

jogok Jognyilatkozat,

1689
1776

a − A
a

Függetlenségi nyilatkozat,

jakobinus 1789 a francia forradalom,

birodalma:

és

jogok

megjelenő

hatása

− Napóleon

polgári

Robespierre,

kitörése és az

diktatúra.

Emberi

nyilatkozatában

forradalom és

nyilatkozata.

ábrák

Washington,

francia − A forradalom Bonaparte Napóleon.

− A

államszervezetet

elnöki Montesquieu, Jean-Jacques − Az

− Az

az

forradalmi

gondolat

és

legitimitás
eszméjének

1804–1814/1815

értelmezése,

Napóleon

azonosítása.

császársága,

a 1815 a waterlooi csata.

polgári
berendezkedé

Topográfia:

s exportja.

Britannia,
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NagyAmerikai

a

Egyesült Államok, Párizs,
Oroszország, Waterloo.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Képek

és

irodalmi

idézetek

gyűjtése

a

felvilágosodás

világképének

bemutatásához.
− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

Rákóczi- − Magyarország

a Fogalmak: kuruc, − A

Rákóczi-

szabadsághar

Habsburg

labanc,

szabadságharc

c

Birodalomban.

szabadságharc,

céljainak

− A szabadságharc trónfosztás,
okai és céljai.

eredményeinek

amnesztia,

összevetése.

− A szabadságharc felvilágosult
politikai

− A

és abszolutizmus,

szabadságharc

katonai

történetének

katonai

kettős vámhatár,

felidézése

térképek,

fordulópontjai.

úrbéri

képek

szöveges

rendelet,

− A szatmári béke Ratio Educationis,

és

források segítségével.

kompromisszuma

türelmi rendelet, − Magyarország

.

nyelvrendelet.

újranépesülésének és a
folyamat

Magyarország − A belső vándorlás,
szervezett Személyek:

újranépesülése

a

és

betelepítés és az Rákóczi

újranépesítése

és

II.
Ferenc,

Mária Terézia,
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eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.

öntevékeny

II. József.

− A

betelepülés.

abszolutizmus eszmei

− A többnyelvű és Kronológia: 1703–

és politikai hátterének,

többvallású

1711 a Rákóczi-

valamint

ország.

szabadságharc,

eredményeinek

− Gazdaság

és 1711 a szatmári

életmód.
A felvilágosult − A
abszolutizmus
reformjai

felvilágosult

béke, 1740–1780 − Mária Terézia és II.

Pragmatica Mária

Terézia

József

uralkodása,

Sanctio.
− A

azonosítása.

összehasonlítása.

felvilágosult 1780–1790

II. − II.

József uralkodása.

abszolutizmus

József

személyiségének
bemutatása,

céljai.
− Mária

politikájának

Terézia: Topográfia:

uralkodásának

együttműködés és Temesvár,
Határőrvidék,

reform.
− II.

mérlege, értékelése.
− A

József Poroszország.

18.

századi

Magyarország legfőbb

reformpolitikája

kulturális

és kudarca.

eredményeinek
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Összefoglaló

készítése

a

szabadságharc

okainak

és

eredményeinek

összehasonlítására.
− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákócziszabadságharccal kapcsolatban.
− A

Rákóczi-szabadságharc

nemzetközi

kapcsolatainak

ábrázolása

gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio
Educationis részlete alapján.
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TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Liberalizmus,

Fogalmak

− Liberalizmus:

nacionalizmus és

jogegyenlőség

konzervativizmu

alkotmányosság.

s

és Fejlesztési

adatok/Lexikák

feladatok

Fogalmak:

− A 19. század

és liberalizmus,

− Nacionalizmus:
nemzetépítés

politikai

nacionalizmus,

eszméinek

nemzetállam,

azonosítása

és konzervativizmus,

nemzetállam.

reform,

− Konzervativizmus:

ipari

forradalom,

Az

ipari − Az

forradalom

textilipar,

hullámai

kohászat.

hullámainak
azonosítása

Személyek:

második

James
Thomas

Edison, Henry Ford.

forradalma.

− A gyár és a futószalag.

Topográfia:
Manchester,

− Az ipari forradalmak York.
társadalmi

és

és
összevetése.
− Egy

ipari

nagyváros

hullám:

elektronika és vegyipar.

− Az
iparosodás

bányászat,
közlekedés Watt,

− A
− A

tömegtermelés,

hullám: szegregáció.

első

források
alapján.

szerves reform és a munkanélküliség,
forradalom elutasítása.

szöveges

életkörülméNew

nyeinek
jellemzése.
− Az

ipari

forradalmak

környezeti hatásai.

ökológiai
következményeinek
azonosítása.
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− A 19. századi
demográfiai
változások
okainak
feltárása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai
hatásairól.
− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

politikai

élet színterei

− A

Habsburg Fogalmak:

Birodalom

és − A

és felsőtábla,

Magyarország.
− A

alsó-

érdekegyesítés,

országgyűlés és jobbágyfelszabadítás,
örökváltság.

és adatok alapján.

nádor,
Wesselényi
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válás

József

bemutatása különböző

Klemens

források segítségével.

− A nyilvánosság Metternich,
megteremtése,

értelmezése szövegek

nemzetté

reformkori Személyek:

Pest-Buda.

javaslatainak

− A nyelvkérdés és a

megyerendszer.
− A

és

megoldási

rendi közteherviselés,

a

jobbágykérdés

(Pl. magyar államnyelv,
Miklós,

a

zsidóság

politika

és Széchenyi

kultúra.
A reformkor
fő kérdései

Kölcsey Ferenc, Deák

− A magyar nyelv
ügye

és

a

nemzetté válás.
− A
jobbágykérdés:
örökváltság,
polgári

alkotmányossá
g kérdése.
− Széchenyi

és

Kossuth
programja

Ferenc,

nyelvváltása,

Lőv

Lipót)

Kossuth − A

Lajos, Ganz Ábrahám.

polgári

alkotmányosság
programjának

Kronológia:

1830–

bemutatása

politikai

1848 a reformkor,

írások,

1830

Hitel

felszólalások és ábrák

1844

alapján.

a

megjelenése,

kárpótlás.
− A

István,

törvény

a

országgyűlési

magyar − Széchenyi és Kossuth

államnyelvről.

társadalmi hátterének,
egyéniségének,

Topográfia:

Pest-

Buda.

álláspontjának

és

eredményeinek
összevetése.

és

− A nemzeti kultúra és a

vitája.

kor politikai törekvései
közötti

kapcsolatok

azonosítása

példák

alapján.
− A reformkor legfőbb
kulturális
eredményeinek,
alkotásainak
azonosítása különböző
típusú

források

alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar
álláspontjáról a főbb vitakérdésekben.
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− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi
művekben és más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A forradalom
céljai

és

eredményei

− Az

európai Fogalmak:

forradalmi
hullám

ifjak,

márciusi − A

sajtószabadság,

és cenzúra,

március 15.

áprilisi

törvények,

az nemzet,

nemzetiség,

áprilisi

honvédség,

törvények.

Függetlenségi

− A

a Sándor,

dinasztiával és a Lajos,

c

vele

kiemelkedő
szereplői

szövetkező Bem

Petőfi − A
Batthyány

Görgei
József,

néhány

Klapka

bemutatása

tavaszi Julius Haynau.

döntő

térképek,
beszámolók
alapján.

Függetlenségi Kronológia:

nyilatkozat,

szabadságharc

csatájának

hadjárat.
− A

forradalom

Artúr,

nemzetiségekkel. György, Ferenc József,
− A

összehasonlítása.

felidézése források

Személyek:

szabadsághar
és

az

segítségével.

− Harc

eseményei

törvényeknek

eseményeinek

Batthyány- nyilatkozat.

tevékenysége.

főbb

áprilisi

− A

kormány
A

forradalom
az

országgyűlés, politikai

alkotmány:

elképzeléseknek, a
követeléseinek és

− Az első magyar népképviseleti
polgári

reformkori

1848. − A

március 15. a pesti

kísérlet az önálló forradalom,

1848.

szabadságharc

néhány
kiemelkedő

állam

április 11. az áprilisi

szereplőjének,

megteremtésére.

törvények,

illetve
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1848.

− A szabadságharc szeptember
leverése
megtorlás.

és

29.

a

a pákozdi csata, 1849.

vértanújának
bemutatása.

április–május a tavaszi − A nemzetiségek és
hadjárat, 1849. április

a

14.

részvételének (pl.

a

Függetlenségi

kisebbségek

nyilatkozat,

1849.

németek, szlávok,

május

Buda

és

1849.

bemutatása

21.

visszavétele,
augusztus

a

a

szabadságharcban

világosi fegyverletétel,

és az azt követő

1849. október 6. az

megtorlás során.

aradi

13.

zsidók)

vértanúk

és − A forradalom és a

Batthyány kivégzése.

szabadságharc
eredményeinek

Topográfia:

Pákozd,

Debrecen,

Isaszeg, − A

Világos,

Komárom,

Arad.

értékelése.
magyar

forradalom
szabadságharc
elhelyezése
európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
− Vita a szabadságharc vereségének okairól.
− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
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és
az

− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások
(képek, irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a
szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

11–12. évfolyam
A

tanuló

történelmi

ismereteinek

gyarapodása,

információszerzési

és

forrásfeldolgozási kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek
fejlődése lehetővé teszi, hogy a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön
azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben
való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök,
összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a
kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények
figyelembevételével szabályozhatnak.
Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot
ölelik fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen
hatást gyakorol a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért
különösképpen alkalmas a problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök,
témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak
lehetőséget.
A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a
középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt,
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető,
demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló
polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)
TÖRTÉNELMI ISMERETEK
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti
függetlenség elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és
szabadságharcot követő időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és
azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és
fontosabb fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és
felismeri a háborúnak a 20. század egészére gyakorolt hatását;
– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség
következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra;
– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi
Magyarország felbomlásához vezettek;
– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be
tudja mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági,
társadalmi

és

kulturális

viszonyait,

felismeri

a

magyar

külpolitika

mozgásterének korlátozottságát;
– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és
diktatúrát, példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a
velük szembeni ellenállás formáit;
– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország
német megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a
polgári lakosság szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet
blokk politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború
időszakát, bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista
rendszerek összeomlását;
– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és
változatait, az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és
hőseit, összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve
annak történelmi jelentőségét;
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– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a
közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét;
– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi
Magyarországot a globális világ folyamataiban;
– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét
Trianontól napjainkig;
– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori
helyzetét;
– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit,
példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára,
különös tekintettel a visegrádi együttműködésére;
– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.
A 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 186 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 12–16 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör

Javasolt óraszám

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6
A dualizmus kori Magyarország

15

A nagy háború

14

Az átalakulás évei

13

A két világháború között

8

A Horthy-korszak

12

A második világháború

18

A két világrendszer szembenállása

6

Háborútól forradalomig

10

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

7

A kádári diktatúra

7

A kétpólusú világ és felbomlása

8

A rendszerváltoztatás folyamata

8

A világ a 21. században

6
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Magyarország a 21. században

10

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. 6
században
Ismétlés, felkészülés az érettségire

22

Évente két mélységelvű téma

16

Összes óraszám:

186

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési

adatok/Lexikák

feladatok

A szocializmus − Szocializmus:

Fogalmak:

− A nemzetállam

és

polgárháború,

a

társadalmi

munkásmozgal

egyenlőség

om

tulajdonviszonyok.
− A

és polgári

fogalmának
állam,

szakszervezet,

Kommunista társadalombiztosítá

kiáltvány.

s,

monopólium,

− Szakszervezetek és szocializmus,
munkáspártok.
− Szociáldemokrácia
és kommunizmus.
− Keresztényszocializ
mus.
A

szociáldemokrácia,
kommunizmus,

értelmezése
politikai,
gazdasági

és

kulturális
szempontokból
.
− A polgári állam

keresztényszocializ

feladatköreinek

mus,

és

proletárdiktatúra,

eredményeinek

polgári − A nemzeti egység osztályharc,
cionizmus,

azonosítása.
− A kommunista,

nemzetállam

megteremtése

megteremtése

(politika, gazdaság, emancipáció.

a

(Németország

kultúra).

szociáldemokra

,

Amerikai − Alkotmányosság és Személyek: Abraham

Egyesült

választójog.

Lincoln, Otto von
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ta

és

a

keresztényszoc

Államok,
Japán)

− Jogegyenlőség

és Bismarck,

emancipációs

Karl

Marx.

polgári

eszmék

azonosítása és

törekvések.
− A

iális

összehasonlítás
állam Kronológia:

kiépítése.

1861–

a.

1865 az amerikai
polgárháború, 1868
a

Meidzsi-

restauráció,

1871

Németország
egyesítése.
Topográfia:
Németország, Japán.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről
és társadalmi hatásairól.
− Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak,
módszereinek, lehetőségeinek összevetéséről.
− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az
Egyesült Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.
TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

A kiegyezés és a − A kiegyezés és okai.
dualizmus
rendszere

− A

közös

és Fejlesztési

adatok/Lexikák

feladatok

Fogalmak:

− A

ügyek emigráció,

rendszere.

passzív ellenállás,

61

kiegyezés

értékelése
egykorú

− A

magyar kiegyezés, közös

államszervezet.
− A

ügyek,

pártrendszer,

választójog

és

a kérdés,
a cikk,

véderőviták.

nyílt

közjogi

szerint,

húsvéti

másfél
évszázados

és

történelmi távlat

titkos

kérdés,

a − A

nézőpontjából.

Szabadelvű Párt, − A

koncepciója.

horvát-magyar Függetlenségi
a Párt,

és

kiegyezés

helyzete

nemzetiségi törvény. Magyarországi

− Autonómiatörekvés
ek

és

népességrobbaná

szereplői

urbanizáció,

kivándorlás,

nemzetiségi

polgárosodás és a asszimiláció,
autonómia.

kérdés elemzése
szöveges
források,

kérdése.
− Cigányok/romák

a Személyek:

kori Andrássy

dualizmus

Eötvös

Magyarországon.
forradalom

áttekintése,
− A dualizmus kori

Millennium,

középosztály

életútjának
értékelése.

zsidóság részvétele a népoktatás,
modernizációban,

dualizmus

kora kiemelkedő

− Zsidó emancipáció, a dzsentri,

ipari − A

értelmezése.

Párt,

irredenta s,

mozgalmak.

Az

államszervezeté

és Szociáldemokrata − A

anyanyelvhasználat.

dualizmus

t bemutató ábra

cigányság

− Asszimiláció

illetve

dualizmus,

A nemzeti és − A politikai nemzet szavazás,
nemzetiségi

szempontok

gazdasági Baross
Tisza

kiegyezés.

Magyarországon − A vasútépítés.
− Állami

etnikai térképek

József,

segítségével.

Gábor, − A dualizmus kori
Kálmán,

gazdasági

Tisza

változások

Manfréd.

élelmiszeripar.

társadalmi

Wekerle Sándor,

és Ignác,

és

Gyula,

István,

Semmelweis

gazdaságpolitika.
− Mezőgazdaság

adatsorok

Weiss

és

elemzése,
értékelése
adatsorok,
szöveges és képi

− Modernizálódó ipar.
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Társadalom és − Demográfiai
életmód

a

robbanás

dualizmus
korában

Kronológia:

források

és 1848/1867–1916

urbanizáció.

Ferenc

− Kivándorlás
Európából

József − A

uralkodása, 1867
és a kiegyezés, 1868

Magyarországról.

a horvát-magyar

− A földkérdés és a kiegyezés,
vidék.
− A

a

nemzetiségi
a

életforma: Budapest népiskolai
törvény,

− Oktatás és kultúra.
− Életmód

b gazdasági és
kulturális
teljesítményeine
azonosítása

különböző
forrásokban.

1873 − A

Budapest
és egyesítése, 1896 a

szórakozás.

dualizmus

legkiemelkedőb

k

nagyvárosi törvény,

a világváros.

segítségével.

Millennium.

zsidók

és

németek
szerepe

a

polgárosodásba
n.

Topográfia:
Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia,
Fiume.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos
összefoglalása.
− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok,
mauzóleumok közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és
környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató
turista számára.
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− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és
szociáldemokrata szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.

TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Az

első − A

világháború
előzményei

gyarmatosítás Fogalmak:

okai és céljai.

− A

villámháború,

terjeszkedést, valamint

− Az imperializmus – front,
a

az

terjeszkedő állóháború,

tőke.
− Nagyhatalmi
érdekek

antant, központi

térképek és adatsorok

hadigazdaság,

− Az első világháború
frontjainak
azonosítása,

helyzete – balkáni Személyek:

II.

bemutatása

konfliktusok.

II.

térképeken.

első − A

Vilmos,

világháború Miklós,

kitörése.
és a frontok.

IV. − Az első világháború

Károly.

jellegzetességeinek
azonosítása

Kronológia:

központi hatalmak a

szöveges forrásokban.

szarajevói − A front és a hátország

merénylet,

első − Az állóháború és az 1914–1918

világháború

ábrákon,

adatsorokon, képi és

− Oroszország és a 1914. június 28.
összeomlása.

ábrák,

elemzése, értelmezése.

− A hadviselő felek

Az

feszültségeket

bemutató

Monarchia

világháború

világháború

hátország,

− Az Osztrák-Magyar hadifogság.

Az

első

előtti

és hatalmak,

konfliktusok.

gyarmati

körülményei, valamint
az

a

háború

okozta

szenvedések felidézése

anyagcsata.
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jellemzői

és − A hadigazdaság és első

hatása

a

háborús világháború.

propaganda.
− A

n

naplók
háború

világrend

Birodalom,

kimenetelének

felbomlása.

Szarajevó,

értékelése

− Magyar

Románia,

frontok, Szerbia,

nagy csaták.

világháborúba

emlékiratok,

hagyományos Topográfia: Brit − A

megváltozása.
a

beszámolók,

alapján.

− A nők helyzetének Doberdó,
Magyarország

korabeli

Olaszország.

két

hatalmi

tömb

erőviszonyainak

és

lehetőségeinek
tükrében.
− A

− Az antant ígéretei a

a

nagy

háború

Monarchia

világpolitikára

nemzetiségeinek.

gyakorolt hosszú távú
következményeinek

− Magyar hősök a

felismerése.

világháborúban.
− A hátország.
− A

magyar

hadifoglyok sorsa.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját
szerkesztésű ábrán.
− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti
Múzeum, “Új világ született” c. kiállítás).
− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése,
egy-egy hős életének feltárása.
− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek,
intézmények, jelenségek).
− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok,
karikatúrák gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első
világháborúból.
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TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Szocialista

és − A

nemzeti

történelmi Fogalmak:

− Közép-Európa

monarchiák

bolsevik, szovjet,

első

bukása

örmény népirtás,

előtti

birodalmak

(Oroszország,

egypártrendszer,

térképének

bomlása

Németország,

Kommunisták

összehasonlítása,

Oszmán

Magyarországi

a

Birodalom).

Pártja

változások

törekvések:

a

− Forradalom

és tanácsköztársasá

kommunista

g,

hatalomátvétel

Lenin-fiúk,

Oroszországban.

ellenforradalom,

− Az

vörösterror,

− Az

olasz megtorlások,
“vörös

térkép,”

Osztrák- − A Monarchia és a kisantant,
történelmi

jóvátétel,

Monarchia és a

Magyarország

Népszövetség,

történelmi

bomlása.

kisebbségvédele

szétesése

− A

forradalmi m,

kísérlete
kudarca.

revízió,

és

indoklása.
bolsevik

hatalomátvétel és
lenini

proletárdiktatúra
működésének
bemutatása

és

− Magyarország
megszállásának
áttekintése
térképek,
szöveges források

és
Személyek: Kemal

− Cseh és román Atatürk,
támadás,

azonosítása

források alapján.

Rongyos Gárda.

átalakulás

területi

értékelése

Magyar

Magyarország

utáni

a

különítményes

fasizmus.

és

− A

újraszülető fehér

Lengyelország.

Az

(KMP),

világháború

a Vlagyimir I. Lenin,
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segítségével.
− A Károlyi-időszak
kormányzati

A

Woodrow Wilson,

tevékenységének

ellenállás

Georges

értékelése.

kérdése.

Clemenceau, Beni

− A

tanácsköztársas
ág

fegyveres

és

kommunista to
Károlyi

hatalomátvétel.

az − A

ellenforradalom

proletárdiktatúr
a

Mussolini,
Mihály,

Miklós,

alapján.

Apponyi

− Az

és

a a

bolsevik

követő területi és
etnikai változások

tanácsköztársas

hatalomátvétel,

áttekintése

ág veresége.

1918. október 31.

térképen.

forradalom

− Az

− A

trianoni

ellenforradalom

Magyarországon,

békediktátum

győzelme.

1919. március –

okainak feltárása.

A Párizs környéki − A
békék

első

világháborút

északi Kronológia: 1917

hadjárat

működésének
elemzése források

vörösterror.
− Az

proletárdiktatúra

Kun Béla, Horthy
a Albert.

és

− A magyarországi

nagyhatalmi augusztus.

a − A

trianoni

érdekek

tanácsköztársasá

békediktátum

érvényesítése:

g, 1920. június 4. a

értékelése

az új világrend trianoni
kialakítása.

békediktátum.

a

győztes hatalmak
közép-európai
politikájának

− Az
önrendelkezés

Topográfia:

elve és a hatalmi Kárpátalja,

tükrében.
− A

trianoni

érdekek

Felvidék,

békediktátum

gyakorlata.

Délvidék,

területi,

Burgenland,

népességi,

hadsereg-

Csehszlovákia,

gazdasági

korlátozás,

Jugoszlávia,

katonai

határváltozások.

Ausztria, trianoni

következményein

− Jóvátétel,

− A

szétszabdalt Magyarország.

ek

és

bemutatása

közép-európai

szöveges és képi

régió.

források, ábrák és
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A

trianoni − A magyar ügy a

békediktátum

adatsorok

békekonferenciá

segítségével.

n.

− A trianoni határok

− A

magyar

végigkövetése,

delegáció érvei.
− Az

a

határmegvonás

ezeréves

konkrét

Magyarország

okainak

feltárása.

felosztása,

a

− A

vesztes

döntés tartalmi

hatalmak területi

elemei.

veszteségeinek

− Az

összehasonlítása.

önrendelkezési
elv megsértése
− A békediktátum
etnikai

és

gazdasági
következményei.
− Az

ellenállás

példái:

székely

hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl.
vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar
kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek,
művészek, tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények).
− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése
és vizsgálata, elemzése.
− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.
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TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési

adatok/Lexikák
A

kommunista − A

Szovjetunió

totális Fogalmak:

diktatúra

és

feladatok

totális − A

a állam,

sztálini

Szovjetunió

pártállam

többpártrendszer,

működésének

kiépítése.

egypártrendszer,

bemutatása

− A

tervgazdaság személyi

és

kultusz,

a koncepciós

kollektivizálás.
és áldozatai.
A Nyugat és a − A

szöveges,

GULAG, holodomor,

források,
segítségével.

a kulák,

− A világgazdasági

a tervgazdaság,

és

válság és a rá

gazdasági

hitelezés

világválság

világkereskedele

piacgazdaság, New

adott

m összeomlása.

Deal,

bemutatása.

fasizmus,

válaszok

nemzetiszocializmu − A

− A
munkanélküliség

s,

.

antiszemitizmus,

beavatkozás

fajelmélet,

Führer,

− Állami

nemzetiszocialis
ta Németország

SS,

a Anschluss.

működésének
bemutatása

Személyek: Joszif V.

szöveges,

nemzetiszocialis

nemzetiszocialist Sztálin, Adolf Hitler.

források,

ta Németország

a

adatsorok

− A
ideológia

mozgalom.

és
Kronológia: 1922 a

− A totális állam Szovjetunió
kiépítése.

és

értelmezése

gazdaságba.
A

képi

adatsorok, ábrák

kollektivizálás,

tőzsde,

értelmezése

per,

− A terror eszközei államosítás,

és

létrejötte, 1929 a
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ábrák
segítségével.

képi
és

− A

terror gazdasági

eszközei.
− Terjeszkedés
háború előtt.

− A

világválság kezdete,
a 1933

a

totális

diktatúrák

náci

ideológiáinak és

hatalomátvétel,

működésének

1938 az Anschluss,

összehasonlítása

a

, érvelés a totális

müncheni

konferencia.

diktatúrák ellen.

Topográfia:
Szovjetunió,
Kolima-vidék,
Leningrád
(Szentpétervár),
Moszkva, Berlin.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
− Különböző

képi és

szöveges források

gyűjtése

a

sztálini

diktatúra

hétköznapjairól.
− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a
folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka,
GESTAPO, koncentrációs táborok stb.).
− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a
német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása
az Egyesült Államokban 1929-1937 között).
− A

korszakkal

kapcsolatos

dokumentum-

megtekintése és értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
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és

játékfilmek/filmrészletek

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Talpra

állás − A

Trianon után

király

nélküli Fogalmak:

alkotmányos

kormányzó,

királyság.

Egységes

Párt,

korlátozott numerus

clausus,

s

Magyar

értékelése.

− A

parlamentarizmus
rendszere

korlátozott

pengő,
a Nemzeti

parlamentarizmu
rendszerének

Bank, − A

konszolidáció

Szent

szolgálatában.

állameszme,

− A

István-i

berendezkedés

gazdaság magyar

népi

összehasonlítása
más

1920-as években.

európai

nyilasok.

klebelsbergi

oktatás-

korabeli

politikai

szerkezetváltása az mozgalom,
− A

(közép-)

országokéval.

és Személyek: Bethlen − A

bethleni

kultúrpolitika

István, Teleki Pál,

gazdasági

eredményei.

Klebelsberg Kunó,

konszolidáció

Gömbös

folyamatának

A 1930-as évek − A válság és hatása.
Magyarországa

− A magyarországi

− A

belpolitika Weiss

Gyula,
Manfréd,

Szent-Györgyi

irányváltásai.

ábrák

Kronológia: 1920– − A magyarországi

− A földkérdés.

és 1944

− Tudomány

a

Horthy-

két rendszer, 1921–31

a

világháború között.
− A

Bethlen

és , 1938 az első bécsi

irányai
–

a döntés,

politikai
irányzatok
azonosítása

külpolitika miniszterelnöksége

lehetőségei

és

adatsorok alapján.

társadalom.

művészet

eredményeinek
áttekintése képek,

és Albert.

− Életmód

és

szöveges források
alapján.

1939 − Szöveges források
olvasása
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és

revízió

első Kárpátalja

eredményei.

visszacsatolása.

értelmezése

a

Horthy-korszak
főbb

társadalmi

kérdéseiről

(pl.

oktatás,
társadalmi
mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
− A

magyar

külpolitika
céljainak,
lehetőségeinek és
a

revízió

eredményeinek
értékelése,
elemzése
és

térkép

statisztikai

adatok alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl.
Horthy, Bethlen, Teleki).
− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos
témakörben.
− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és
bemutatása (pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott
parlamentáris rendszeréről.
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TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

− Közép-Európa

Fogalmak:

− A

tengelyhatalma

felosztása

Molotov–

1939

k sikerei

(Molotov-

Ribbentrop-

terjeszkedésének

Ribbentrop

paktum,

végigkövetése

szovjet

szövetségesek,

alapján.

megszállás.

totális

háború, − A

kiugrási

kísérlet,

zsidótörvények,

Szovjetunió ellen.

− Japán támadás az koncentrációs
ellen.
A szövetségesek − A

és

haláltábor,

partizán,

− A csendes-óceáni Hadsereg,
Magyarország a − A területi revízió háborús

mozgástér
kényszerpálya

és

− A

jaltai

ábrák,

adatsorok, képi és
szöveges

források

alapján.
bűn, − A magyar területi
revízió
megvalósulásának

fegyveres
Személyek:

semlegesség.
− A

Vörös

malenkij robot.

lépései.

világháború
bemutatása

konferencia,

hadszíntér.

második

jellegzetességeinek

a holokauszt,

nyugati front.

főbb

térképeken.
− A

népirtás,

keleti

világháború
azonosítása

gettó, deportálás,

Egyesült Államok tábor,

második

eseményeinek

− Német támadás a munkaszolgálat,

világháborúban:

és

értelmezése térkép

lerohanása.

második

előtti

paktum): német és tengelyhatalmak,

− Nyugat-Európa

győzelme

tengelyhatalmak

Szovjetunió Franklin

elleni háború.
− A Don-kanyar.
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bemutatása
D.

térképek,

képek,

Roosevelt,

szöveges források és

Winston Churchill,

adatsorok alapján.

− A

német Charles de Gaulle, − A magyar háborús

megszállás

és Bárdossy

következményei.
A holokauszt

Kállay

László,

szerepvállalás

Miklós,

legfontosabb

„Endlösung” Bajcsy-Zsilinszky

− Az

a Endre,

programja,

eseményeinek és az

Edmund

Wannsee-i

Veesenmayer,

veszteségeinek

konferencia.

Szálasi

bemutatása

Ferenc,

− Koncentrációs és Raoul Wallenberg,
megsemmisítő

Salkaházi

táborok.

Apor

Sára,
Vilmos,

Sztehlo

− Deportálások,

Gábor,

cigányság

megsemmisítésér

Kronológia:

e Európában.

az

1938

1939 a második
a

és második

második − A villámháború és szeptember

1.

Lengyelország

− Háborús bűnök és lerohanása, 1940 a
a polgári lakosság második
döntés,

elleni terror.

háború

utáni 1941. június 22. a

számonkérések és Szovjetunió
megtámadása;

a nürnbergi per.
Az

ország − A kiugrási kísérlet 1941. június 27.

pusztulása,

Magyarország

és a nyilas uralom.
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világháború

II.

idején

veszteségeinek
magyar

tudósok, művészek
származásuk
politikai
miatti

vagy

nézeteik
emigrációja)

értékelése.

1941. − A

megtámadása,

formái.
− A

bécsi

ellenállás április Jugoszlávia

− Az

élet

(híres

világháború, 1939.

következményei.

ostroma).

bekövetkező

1939–45

embermentés.

Budapest

kulturális

magyar zsidótörvény,

− Felelősség

tordai

első − A magyar szellemi és

magyarországi zsidótörvény,

holokauszt.

(pl.

Don-kanyar, Árpádütközet,

a

források

segítségével

és

− A

jellemzői

szöveges

vonal,

zsidótörvények.

világháború

térképeken, képi és

kísérlet a zsidóság Richter Gedeon.

− A

A

ország

holokauszt

folyamatának
áttekintése

képi

források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.

deportálások
GULAG-ra

a − A

magyarországi deklarálja

hadszíntér,

a − A

hadiállapot

nyilas

terror

áttekintése források

Budapest ostroma. beálltát,

1941.

alapján.

− Megszabadulás és december 7. Pearl − A

tömeges

szovjet

Harbor

deportálások és a

megszállás.

bombázása, 1941 a

szovjet

− Az

ország harmadik

megszállás

jellemzőinek

és

kifosztása, szovjet zsidótörvény,

következményeinek

deportálások

áttekintése képi és

és 1943.

tömeges erőszak.
− A

határon

január

vereség a Donnál,

túli 1943.

február

a

szöveges

források

segítségével.

magyarok

sztálingrádi csata − A

jogfosztása,

vége,

megtorlások

március

(délvidéki

Magyarország

világháború

vérengzés,

német

tragédiáinak

kárpátaljai

megszállása, 1944.

bemutatása

deportálás,

június

különböző források

felvidéki

partraszállás

jogfosztás).

Normandiában,

1944.
19.

6.

rekedt

kívül

magyarság

második
végi

alapján.
− Magyarország

1944. október 15. a

világháborúbeli

kiugrási

sorsának,

1945.

kísérlet,
április

háború

a

vége

szerepének
bemutatása,

1945. május 9. az

valamint

európai

összehasonlítása

háború
1945.

augusztus
atomtámadás
Hirosima ellen.

6.

és

mozgásterének

Magyarországon,

vége,
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határon

más közép-európai
országokéval.

Topográfia:
Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk

Árpád-

vonal, Auschwitz,
Újvidék,

Drezda,

Szolyva.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország)
világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása.
− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik
jelentős csatájáról.
− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése
térképen.
− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a
második világháborúból.
− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk
vagy politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek.
− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen
és környékén.
− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai
tisztogatásokról források alapján.

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

kétpólusú − Az

világ
kialakulása

ENSZ Fogalmak: Egyesült − A

megalapítása.
− A párizsi béke.
− Kitelepítések

Nemzetek

világháború

Szervezete (ENSZ),

kialakult

és kitelepítés,

lakosságcserék

vasfüggöny,

felbomlása

főbb

állomásainak

szembenállás és a Kölcsönös

felidézése.

érdekszféra Gazdasági Segítség − A két német állam

kialakulása.
− A

világrend

− A gyarmati rendszer

− A szovjet-amerikai szuperhatalom,
két

után

áttekintése.

a hidegháború,

háború után.

második

két

Tanácsa

(KGST),

világrend Észak-atlanti

jellemzői.
− A két Németország.

létrejötte
folyamatának

és

Szerződés

következményeinek

Szervezete (NATO),

bemutatása.

A hidegháború − A szuperhatalmak Varsói

Szerződés, − Az

arab-izraeli

versengése:

kétpólusú világ, a

konfliktus

fegyverkezés,

berlini fal.

okainak

főbb
és

jellemzőinek

űrprogram,
Személyek: Kliment

propaganda.

feltárása.

− A szembenállás és J. Vorosilov, Harry S. − A nyugati és a keleti
enyhülés hullámai.
− Hidegháborús
konfliktusok

blokk

Hruscsov, John F.

társadalmi

Kennedy, Mahátma

politikai

Szuez, Gandhi,

(Korea,
Kuba,

Truman, Nyikita Sz.

Vietnam, tung.

Afganisztán).
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Mao

Ce-

gazdasági,

rendszerének
összehasonlítása.

és

A gyarmatok − India
felszabadulás
a

függetlenné Kronológia: 1945 az

válása.
− Kommunista
fordulat Kínában.
− A

ENSZ

létrejötte,

1947 a párizsi béke,
a

hidegháború

kezdete,

India

gyarmatbirodalma

függetlenné válása,

k felbomlása.

1948 Izrael Állam

− Izrael
megalapítása.

megalapítása, 1949
az NSZK és az NDK
megalakulása,
kommunista
fordulat
1955

Kínában,
a

Varsói

Szerződés
létrehozása.
Topográfia: Berlin,
Németországi
Szövetségi
Köztársaság (NSZK),
Német
Demokratikus
Köztársaság (NDK),
Közel-Kelet,

Izrael

Észak- és Dél-Korea,
Vietnam,

Kuba,

Afganisztán.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba,
Vietnam).
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− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”,
kulturális forradalom).
− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Az átmenet évei − A háború utáni Fogalmak:
Magyarországo

újrakezdés:

n

kommunisták

− Magyarország

a népbíróság, háborús
bűnös,

földosztás,

térnyerése és az államosítás,
újjáépítés.
− A

forint,

jellemzőinek
bemutatása.

Magyar Kommunista − A

történelmi Párt,

Független

korlátozott

magyar

berendezkedés

Kisgazdapárt,

parlamentarizmus

felszámolása:

szalámitaktika,

és

földosztás,

Magyar

diktatúra

népbíróságok,

Pártja,

köztársaság.

népköztársaság,

− A

Dolgozók

− A

korlátozott pártállam, internálás,

választások 1945, Hatóság
1947.
szovjetizálás − Az

Magyarországo

diktatúra

n

kiépítése.

(ÁVH),

felszámolása során
eszközök
példákkal

aranycsapat.

alátámasztva.
− Annak felismerése,

és Személyek:

Tildy

hogy Magyarország

Zoltán, Kovács Béla,

szovjet megszállása

− Koncepciós perek, Mindszenty
egyházüldözés.

demokrácia

azonosítása konkrét

egypárti beszolgáltatás,

kollektivizálás.

egypárti

alkalmazott

tanácsrendszer,

− Államosítás

az

összehasonlítása.

többpártrendszer: Államvédelmi

A

szovjetizálása főbb

József,

Rákosi Mátyás, Rajk
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miként

határozta

− A keleti blokk.
A

erőltetett Slachta Margit.

Rákosi- − Az

diktatúra

László, Sulyok Dezső,

− A

− A pártállam.

Kronológia:

− A terror.

szovjet

1945

megszállás,

− A diktatúra hatása választás
földosztás,

1947

kékcédulás
választások,
MDP

ország

kommunista

diktatúra
sajátosságainak
bemutatása

mindennapi Magyarországon,

életre.

az

sorsát.

iparosítás.

a

meg

Rákosi-rendszer
példáján.
− A

1948

megalakulása,

a

diktatúra

kulturális
jellemzőinek

1948–1956 a Rákosi-

felismerése

diktatúra,

képeken, művészeti

1949

kommunista
alkotmány.

alkotásokon.
− A társadalom fölött
gyakorolt

totális

Topográfia:

kontroll

Sztálinváros

eszközeinek

(Dunaújváros), Recsk

azonosítása

Hortobágy.

különböző források
segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
− A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény
értelmezésével.
− Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
− Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük
kirajzolódó korkép értékelése.
− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a
Rákosi időszakból.
− Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
− A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
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− Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
− Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi
Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
− Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése.
− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
− Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A forradalom

− A forradalom okai és Fogalmak: MEFESZ, − Az
közvetlen

pesti

előzményei.

Molotov-koktél,

forradalom

munkástanács,

szabadságharc

− A forradalom céljai.
− Békés

srácok,

1956-os

tüntetésből sortüzek.

és

okainak és főbb

fegyveres felkelés –
október 23.

magyar

fordulópontjaiSzemélyek:

Gerő

nak bemutatása.

− A nemzet forradalma Ernő, Maléter Pál, − 1956

A

(Forradalmi

Nagy

Bizottságok,

Kovács

Munkástanácsok,

Pongrátz

nemzeti összefogás).

Kádár János.

nemzet − Szabadságharc

szabadságharca

Iván
László,

kitörése,
október

1956.
23.

a

és

szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseine

1956.
25.

a

Kossuth téri sortűz,
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1956-os

magyar

fegyveres forradalom

ellenállás hősei.

értelmezése.

forradalom
október

vidéken.

szimbólumainak

Gergely, − Az

a
és Kronológia:

fővárosban
− A

Imre,

k bemutatása.

− Út a győzelemig és a 1956. november 4. − A forradalom és
kormánypolitika

a szovjet támadás.

szabadságharc

változásai.
− A

értékelése.

szabadságharc Topográfia:

nemzetközi
és

háttere Kossuth

visszhangja

tér

a Corvin

nagyvilágban.

és
köz

(Budapest),

− Szovjet intervenció: a Mosonmagyaróvár,
szabadságharc
utóvédharcai

Salgótarján.
és

leverése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Korabeli dokumentumok elemzése.
– A

forradalommal

és

szabadságharccal

kapcsolatos

archív-

és

játékfilmek/filmrészletek megtekintése és értelmezése.
– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és
mártírjairól.
– A Terror Háza Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Javasolt

adatok/Lexikák
A

− A

megtorlások Fogalmak:

pártállami

időszaka,

diktatúra és

áldozatai.

működése

− A

formái

pártállam

Magyar – A

és Szocialista
és munkásőrség,
Kommunista
82

megtorlás

mértékének

Munkáspárt (MSZMP),

szervezetei.

tevékenységek

jellegének
vizsgálata.

Ifjúsági

és

− Az

erőszakos Szövetség

téeszesítés

–

(KISZ), – A „kádári alku”

a úttörő,

fogalmának

mezőgazdaság

termelőszövetkezet,

szocialista

háztáji,

átszervezése.

ügyosztály,

III/III. – Az
új

bemutatása

gazdasági

Gazdaság,
életmód

időszakában.

hiánygazdaság,

– A

− A tervgazdaság és a maszek,

társadalom,

téeszesítés

eszközeinek

gulyáskommunizmus,

KGST.

a

Kádár-rendszer

− Az elnyomás változó mechanizmus,
formái.

elnyomás

formáinak

− Hamis társadalmi béke tervgazdaság,
– a kádári alku.

értelmezése.

összehasonlítása

− A gazdasági reform és a „három T”.

a

Rákosi-

diktatúra

második gazdaság.
Kronológia:

1956–

„gulyáskommunizmus”

1989

Kádár- – A

.

rendszer, 1958 Nagy

társadalom

Imre

életmód

− A

− Népesedési

a
és

időszakával.

társainak

gazdaság,
és
főbb

kivégzése, 1968 az új

jellemzőinek

gazdasági

bemutatása

korlátozott

mechanizmus

Kádár-rendszer

nyilvánosság.

bevezetése.

idején.

folyamatok.
− Kultúrpolitika,

a

– A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép
értékelése.
– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a
kádári diktatúra időszakából.
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TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A Nyugat a 20. − A
század

második

felében

Nyugat Fogalmak:

gazdasági

állam,

prágai

jóléti állam.

jellemzőinek

megrendülése

állam

Személyek: Nicolae

problémáinak

szekularizáció,

Ceauşescu,

felidézése.

individualizáció.

Sz. Gorbacsov, Lech – A

Mihail

1968-as Wałȩsa, VI. Pál, II.

és

társadalom,

a

demográfia és az

mozgalmak és a János Pál, Ronald

életmód

popkultúra.

jellegzetességeine

Reagan,

Helmuth

szocializmus − Az olajválság és Kohl.
és

társadalom és a
jóléti

− Az

válsága

fogyasztói

eredményei és a tavasz, Szolidaritás.
− Emancipáció,

A

jóléti – A

k

illetve szocialista Kronológia: 1975 a – A
helsinki értekezlet,

országokra.

− A kis hidegháború. 1989 a berlini fal
katonai lebontása,

tömegkultúra

jelenségeinek
bemutatása
konkrét

rendszerváltoztatá

egyensúly
felborulása:

a s

példák

alapján.

Közép- – A kétpólusú világ

Szovjetunió

Európában, 1991 a

megszűnéséhez

gazdasági

Szovjetunió

vezető

kimerülése.

felbomlása, 1991–

felidézése.

− Az

ellenzék 95

a

háború.

megszerveződése
a

a

nyugati világban.

hatásai a tőkés,

− A

bemutatása

délszláv – A

közép-európai

ellenzéki
mozgalmak

szocialista

országokban.
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okok

A kétpólusú világ − Németország
megszűnése

Topográfia:

jelentőségének

újraegyesítése – a Szlovákia, Ukrajna.
magyar

– A délszláv háború

szerepvállalás.
− A

okainak feltárása.

Szovjetunió

– A

felbomlása.
− A

bemutatása.

közép-európai

régió

kommunista

államai

változásának

diktatúrák bukása

nyomon követése

Közép-

térképen.

Európában.
− Jugoszlávia
felbomlása,

a

délszláv háború.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből.
Párhuzamosságok keresése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési

adatok/Lexikák
A

Kádár- − Az adósságválság Fogalmak:

rendszer

kialakulása

végnapjai

következményei.
− Az

− A

és adósságspirál,
Magyar Demokrata

állampárt Fórum

feladatok

(MDF),

szocializmus

válságának
elemzése (külső
és

válsága:

Szabad

tényezők

reformkommunis

Demokraták

feltárása)

ták

és

a Szövetsége
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belső

keményvonalasok

(SZDSZ),

.

Szocialista

− Az
− Az

1989-es

főbb

Magyarországon
.

Fiatal − A magyarországi

Demokraták

rendszerváltoztat

év Szövetsége

ás

politikai (Fidesz),

eseményei,

főbb

állomásainak

a Kereszténydemokr

felidézése.

tárgyalásos

ata

Néppárt − A

forradalom;

(KDNP),

Nemzeti

alkotmánymódosí

Kerekasztal,

ás

tás.

rendszerváltoztatá

kérdéseinek

− A

−

Párt

ellenzék (MSZP),

megszerveződése

A

Magyar

harmadik s,

visegrádi

Magyar

együttműködés,

Köztársaság

privatizáció,

kikiáltása.

kárpótlás,

gazdasági

rendszerváltoztat
legfontosabb

áttekintése
értékelése.

− A gazdaság és a
társadalom

Az új pártok – jogállam,

átalakulása főbb

rendszerváltozta

különböző

Alkotmánybíróság,

tendenciáinak

tás

ideológiák.

sarkalatos

megfigyelése

− Az

1990.

évi törvények,

grafikonok

és népszavazás.

parlamenti

és

és

adatsorok
alapján.

önkormányzati
Személyek:

választás.

− A

kádári

Antall- Pozsgay

Imre,

kormány

Németh

Miklós,

megalakulása.

Horn Gyula, Antall

rendszer

József,

Göncz

összehasonlítás

rendszerváltoztat

Árpád,

Orbán

a.

ás

Viktor.

− Az

− A

ellentmondásai:
és Kronológia: 1987 a

alkuk

kompromisszumo
k

(az

lakiteleki

elmaradt találkozó,

elszámoltatás).

1990
86

1989–
a

diktatúra és az új
demokratikus

A piacgazdaság − A privatizáció – rendszerváltoztatá
kiépülése

vesztesek

és s, 1990 az első

nyertesek.
− A

szabad

piacgazdaság választások, 1991 a

kiépítése

–

külföldi

a szovjet

csapatok

tőke kivonulása

szerepe.

Magyarországról.

− A
külkereskedelem
átalakulása.
− Gazdasági
szerkezetváltás.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század
folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.

TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
Az
világ

átalakuló − A

Fogalmak: modern –

A

világgazdaság

kori

résztvevőinek

hagyományos

multikulturalizmus

centrumai: az ,

migráció,

elhelyezése a globális

párhuzamos

Amerikai

társadalom,

Egyesült

népességrobbanás,
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világgazdaság

térben.
–

A

transznacionális

vállalatok működésének

Államok

és iszlamizmus

szövetségesei.

,

bemutatása

terrorizmus,

− A világpolitika globalizáció.

konkrét

példák alapján.
–

A

globalizáció

és

előnyeinek

világgazdaság

hátrányainak, valamint

új súlypontjai:

kockázatainak

Oroszország,

összevetése.

Kína.

–

− Óriásvállalato
k

a

és

A többpólusú világ főbb
jellemzőinek felidézése.

globális

–

térben.

A népességrobbanás és
népességfogyás
problémáinak
áttekintése.

–

A

migráció

okainak

feltárása (a gazdasági
bevándorlás

és

a

menekültkérdés
esetében).
–

Válsággócok azonosítása
térkép segítségével (pl.
Közel-Kelet, Ukrajna).

A globális világ

− Demográfiai
változások,
népmozgások.
− Az
iszlamizmus
térhódítása.
− A
kereszténység
helyzete

a

globalizálódó
világban.
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− Válsággócok,
helyi
konfliktusok
és
terrorizmus.
− Globalizáció és
kultúra.
− A
hagyományos
és
identitások
értékek

új
–
és

értékválság.
− Demokratikus
közbeszéd

és

politikai
korrektség.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési feladatok

adatok/Lexikák
A

demokrácia − Az Alaptörvény.

működése
Magyarországon

Fogalmak:

− A hatalmi ágak és közvetett
intézményeik,

közvetlen
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− Az
és

Alaptörvény

fontosabb

önkormányzati

demokrácia,

rendszer.

integráció,

− A

euró,

választási Európai

rendszer.

pontjainak
Unió, − A

Európai

Tanács,

A magyar bel- és − A

Európai

Unió

külpolitika főbb

rendszerváltoztat

Tanácsa, Európai

jellemzői

ás

óta

időszak

óta

eltelt

időszak

főbb

főbb Európai Bizottság,

azonosítása

schengeni

különböző

a egyezmény.

források alapján.
− A

NATO-ban.
Személyek:

− Közép-európai

rendszerváltoztat

együttműködés: a Magyarország
visegrádi négyek.

ás

miniszterelnökei a

európai rendszerváltoztat

integráció

ás

eseményeinek

− Magyarország

az Európai Unió

rendszerváltoztat

eltelt Parlament,

fordulópontjai.

Magyarország és − Az

felidézése.

főbb ás óta (a legalább

parlamentbe
jutott

fontosabb

pártok

politikai

négy

évig

profiljának

és hivatalban

lévő

céljainak

állomásai:
mélyítés

óta

kormányfők).

bővítés.

és

áttekintése.
− Magyarország

− Az Európai Unió
főbb szervei és Kronológia: 1957

nyugati

működésük.

a római szerződés,

integrációjának

− Magyarország

1992 a maastrichti

bemutatása

csatlakozásának

szerződés,

NATO

folyamata.

Magyarország

Európai

belép a NATO-ba,

működésének

2004

ismeretében.

− Az
együttműködés
eredményei

és Magyarország

nehézségei.
− Nemzetek
Európája

1999

föderatív Európa?

és

bemutatása

Unióba, 2012 az

Európai

bevezetése.

Unió

az
Unió

működésének
értékeléséről
jövőjéről.
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az

− Eltérő álláspontok

belép az Európai
vagy Alaptörvény

a

és

Topográfia:

− Érvelés a közép-

Brüsszel.

európai
együttműködés
mellett.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla,
Tripartitum / Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények)
nyomon követése különböző nyomtatott és internetes források segítségével.
– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak

és Fejlesztési

adatok/Lexikák
A határon túli − A politikai rendszerek Fogalmak:
magyarok

feladatok
− A határon túli

változásai és hatásaik a kitelepítés, Beneš-

magyar nemzeti

magyar

közösségek

kisebbség dekrétum,

helyzetére.

lakosságcsere,

− Demográfiai jellemzők falurombolás,
és folyamatok.
− Az

áttekintése

kettős

Trianontól

asszimilációs állampolgárság,

politika

diszkrimináció,.

megnyilvánulásai.
− Autonómia
kisebbségi

küzdelmeinek

napjainkig.
− A kisebbségben
élő

és Személyek:
jogok Esterházy

kérdése.

Márton

− Anyanyelvű oktatás és Tőkés László.
kultúra.

magyarság

egy kiemelkedő
János,

személyiségéne

Áron,

k bemutatása.
− A magyarországi
németek
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− Magyarok
nagyvilágban

–

a Kronológia: 1944–

kitelepítésének

a 1945

felidézése

szórványmagyarság.

magyarellenes

− A politikai rendszerek atrocitások,

A

források alapján.

1990 − A magyarországi

magyarországi

változásai és hatásaik a fekete március.

romák

nemzetiségek, a

nemzetiségek

helyzetének,

magyarországi

helyzetére.

cigányság

Topográfia:

− A cigányok/romák 20– Csúrog,
21. századi története.

problémáinak
Jarek,

Duna-delta,

bemutatása
napjainkban.

− Demográfiai jellemzők Marosvásárhely,
Székelyföld.

és folyamatok.
− Kulturális autonómia és
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
− Anyanyelvű oktatás és
kultúra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli
magyarság létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig,
következtetések levonása az adatokból.
– Információk

gyűjtése

a

magyar

kisebbségek

önszerveződésének,

érdekvédelmének intézményeiről a 21. században.

Tanulmányi munka értékelése
számonkérés-értékelés módja:
évközi

szóbeli

felelet,

dolgozat.
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röpdolgozat,

dolgozat,

témazáró

szóbeli felelet
röpdolgozat: nem köteles előre bejelenteni, ezeket
ajánlott 10 munkanapon belül kijavítani
dolgozat: egy héttel korábban be kell jelenteni
témazáró dolgozat: két héttel korábban be kell
jelenteni.
projektfeladat: a diákoknak olyan komplex feladatot
kell megoldaniuk, amelynek középpontjában egy
közös szellemi alkotás vagy éppen tárgy (pl. plakát)
elkészítése

áll.

A

témazáró

dolgozatra

adott

érdemjegyet 2-szeres szorzóval kell számolni.
kooperatív

módszer

(csoportos

tanulás):

kis

csoportokban végzett önálló tevékenység.

osztályzás szabályai:
Az

írásbeli

és

szóbeli

teljesítményeket

1-5

érdemjeggyel értékeljük. Kívánatos, hogy egy félévben
ezek száma tantárgyanként a heti óraszám +1
érdemjegy legyen.
Az osztályozás az 5-ös skálára épül, melynek
szempontjai jegyenként a következők: 5 (jeles):
Maximálisan birtokában van a tantárgyi ismereteinek,
tényanyagának.

Képes

egy

téma

kapcsán

az

önreflexióra, az önálló vélemény kifejtése, egy
gazdasági, vagy társadalomismereti kérdés kapcsán az
összefüggések kimutatására, a kapcsolódó fogalmak
alkalmazására, magyarázatára. Önállóan képes egy
felvetett gazdasági vagy társadalmi probléma elemző
vizsgálatára, a megoldási elképzelések felvázolása.
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4 (jó): Birtokában van a tantárgy adott évi ismeretei,
tényanyaga nagy részének. Kis tanári segédlettel képes
egy

téma

önálló

ismertetésére,

a

kapcsolódó

társadalmi és gazdasági összefüggések felismerésére,
elmagyarázására, a felmerülő fogalmak értelmezésére.
Képes a problémák felismerésére, ezek kapcsán az
önreflexióra.
3 (közepes): A tárgy ismeretanyagának legfőbb tényei,
adatai a birtokában vannak és képes ezeket az adott
témához kapcsolódva a tanári kérdések segítségével
ismertetni. Érti a felmerülő fogalmakat, s azok nagyobb
részét nemcsak használni, de megmagyarázni is képes.
Felismeri

a

fontos

gazdasági

és

társadalmi

összefüggéseket, e problémák hátterében lévő logikai
kapcsolatokat. Rávezetéssel, tanári segédlettel képes
megérteni a legfontosabb problémák okát, lényegét.
2 (elégséges): Képes a felmerülő gazdasági és
társadalmi

problémákat

felismerni,

és

képes

elmondani a saját kapcsolatát az erkölcsi kérdéssel
kapcsolatban. Birtokában van a tárgy legalapvetőbb
ismereteinek, képes megválaszolni a legfontosabb
tényekre, adatokra irányuló kérdéseket. Érti a
legalapvetőbb gazdasági és társadalmi fogalmakat és
értelmezni

is

képes

legszükségesebb

azokat.

Felismeri

a

törvényszerűségeket,

összefüggéseket.
1 (elégtelen): Nincs birtokában a legalapvetőbb
ismereteknek, tényeknek, adatoknak. Nem képes az
alapvető fogalmak értelmezésére, a gazdasági és
társadalmi
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problémák

kapcsán

felmerülő

törvényszerűségek, összefüggések felismerésére. Nem
tudja elemezni az alapvető ábrákat, diagramokat sem.

megszerzett jegyek alapján/
vizsgaköteles
Minden félév végén a megszerzett érdemjegyeket kell
figyelembe venni, kivéve természetesen az osztályozó
vizsgát.
A témazáró dolgozatot 2-es szorzóval kell számolni
félévi,

év

kialakítása

végi

jegyek Minden tantárgyból eggyel több darab osztályzattal
kell rendelkezni a tanulónak, mint ahány órában az
adott tantárgyat oktatjuk egy héten. (n+1 osztályzat,
ha n a heti óraszám)
A félévi és év végi osztályzatokat az évközi
érdemjegyek (az egész tanév érdemjegyei) átlaga
alapján kell meghatározni. Indokolt esetben a tanuló
javára az átlagtól el lehet térni, a szaktanár figyelembe
veheti az órai aktivitást, továbbá a fejlődési tendenciát.
vizsgakövetelmények
Egyiptom, a Nílus ajándéka
Mezopotámia és a KözelKeletet egyesítő birodalmak
Kultúra és vallás a Közel9. évfolyam

Keleten. A Biblia földje
Dél-

és

Kelet-Ázsia

birodalmai
Összegezés
II. AZ ÓKORI GÖRÖGÖK
TÖRTÉNETE
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A

polisz

születése

A görög vallás, a mítoszok
világa
Spárta - a görög család és a
görög

nevelés

Athén,

a

demokrácia

kialakulása

és

fénykora

A görög-perzsa háborúk
(Kr.

e.

492-448)

A poliszok hanyatlása és
Nagy

Sándor

Görög

birodalma

mindennapok,

művészetek és tudományok
III.

AZ

ÓKORI

RÓMA

TÖRTÉNETE
A

város

alapításától

köztársaság

a

fénykoráig

A köztársaság sikerei és
válsága
Az egyeduralom kialakulása
és a principátus rendszere
82
A

római

civilizáció

és

életvitel
Hatalomgyakorlás és élet a
császárkorban
A kereszténység születése
és egyházzá szerveződése
97
A

Római

Birodalom

szétesése
Pannónia - élet egy határ
menti
96

provinciában

Összegezés
IV.

A

KÖZÉPKOR

Új

királyságok

Nyugatrómai

a

Birodalom

romjain
A

114

középkori

egyház

és

szerepe
A Közel-Kelet és az iszlám
térhódítása

1

A hűbériség és a Nyugat
előretörése
A gazdaság hanyatlása és
fellendülése

Nyugat-

Európában
A

rendiség

kialakulása,

változások

Nyugat-

Európában
Közép-Európa

a

középkorban
Kelet-Európa és a Mongol
Birodalom
Az

Oszmán

Birodalom

kialakulása és előretörése
A

középkor

oktatása

tudománya,

és

művészete

Élet a középkorban 164
Összegezés
V.

A

MAGYARSÁG

TÖRTÉNETE

A

KEZDETEKTŐL
magyarság
A

97

1490-1G
őstörténete

honfoglalás

és

a

kalandozások
A

magyar

államalapítás

Az új rend megszilárdulása
és

változásai

(XI-XIII.

század)
A

tatárjárás

és

következményei
A

királyi

hatalom

megrendülése

és

helyreállítása
Nagy Lajos és Zsigmond, a
lovagkirályok
Harcban

a

törökkel

Hunyadi Mátyás, a nagy
hatalmú
A

király

középkori

művelődés

és

magyar
életmód

Magyarország népessége és
gazdasága a középkorban
A

KORA

ÚJKOR

TÖRTÉNETE
A

nagy

földrajzi

felfedezések
A reformáció kibontakozása
10. évfolyam,

és

hatásai

A

Habsburgok

felemelkedése

és

a

katolikus megújulás
A

tőkés

termelés

kibontakozása
Hollandiában és Angliában
Az angol polgárháború és
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az alkotmányos monarchia
kialakulása
A

francia

abszolutizmus

A Német-római Birodalom
és a Habsburgok dunai
monarchiája
Közép- és Kelet-Európa a
XVI-XVII.

században

Az Oszmán Birodalom és az
Európán

kívüli

világ

Életmód és művelődés a
kora

újkorban

II.

A

KORA

ÚJKOR

TÖRTÉNETE
MAGYARORSZÁGON
A középkori magyar állam
bukása
A három részre szakadt
ország
A

reformáció

Magyarországon
A

Bocskai-szabadságharc

A királyi Magyarország a
XVII.
A

században
török

kiűzése

Magyarországról
A

Rákóczi-szabadságharc

III. A FELVILÁGOSODÁS, A
FORRADALMAK
POLGÁROSODÁS
Meghiúsult
forradalom
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ÉS

A

KORA

reformok

és

Franciaországban
Kísérlet

az

alkotmányos

monarchia
megszilárdítására
Napóleon

birodalma

és

forradalom

és

bukása
Az

ipari

következményei
A XIX. század uralkodó
eszméi
Hatalmi

politika

és

forradalmi hullámok a XIX.
század
A

első

felében

népek

tavasza

IV. AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KORA
MAGYARORSZÁGON
Magyarország új helyzete a
Habsburg
A

Birodalomban

XVIII.

századi

népességnövekedés
etnikai
A

és

következményei

magyar

gazdaság

újjáépítése
Reformok és felvilágosult
abszolutizmus
Magyarországon
A

kompromisszum

helyreállítása a rendek és a
Habsburg-dinasztia között
Összegezés
V.

A

REFORMKOR,

FORRADALOM
SZABADSÁGHARC
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ÉS

MAGYARORSZÁGON
A

napóleoni

hatásai
A

háborúk

Magyarországon

reformok

Széchenyi

megindítói:
István

Wesselényi
Politikai

és
Miklós

irányzatok

a

reformkorban
Politikai

küzdelmek

az

1840-es

években

A

ébredés

nemzeti

Magyarországon
Törvényes forradalom és
konszolidációs
A

kísérlet

fegyveres

kirobbanása,

a

harc
védelem

megszervezése
Önvédelmi harc és fényes
diadal

A forradalmakat felváltó
hatalmi politika
Az

olasz

egység

megvalósulása
11. évfolyam

A német egység létrejötte
Az ipari forradalom újabb
hulláma
Népesedési folyamatok és a
polgári állam jellemzői
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A

hármas

szövetség

létrejötte
Az

Egyesült

Államok

felemelkedése
A

gyarmatosítás

újabb

hulláma

Az

egyenlőtlen

fejlődés

–

az

létrejötte

A

antant

társadalmi

kiegyezés felé Nyugaton és
az ellentétek felé Keleten
Az

önkényuralom

rendszere
Az

ellenállástól

a

megbékélésig
A kiegyezés
A nemzetiségi kérdés 1849
és 1868 között A dualizmus
megszilárdulása
A felzárkózó gazdaság
Átalakuló társadalom .
Új jelenségek a politikában
A boldog békeidők
Az ellentétek kiéleződése, a
háború kitörése
Az első háborús évek, a
háború jellege A háború
kiszélesedése és új vonásai
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A

világforradalom

bűvöletében
A háborút lezáró békék
Magyarország

a

világháborúban
Forradalom és összeomlás
A kommunista diktatúra és
felszámolása

A

trianoni

békediktátum
Az olasz fasizmus és a
tekintélyuralmi rendszerek
Köztes-Európa

az

világban

bolsevik

A

új

Oroszország
A világgazdasági válság és
kiutak keresése A gyarmati
világ

megrendüléseA

nácizmus Németországban
A világháború küszöbén
A trianoni béke gazdasági és
társadalmi hatásai
A politikai konszolidáció A
gazdasági konszolidáció
A revízió és az oktatás
Társadalmi változások és
életmód
A

világgazdasági

válság

Magyarországon Kilábalás a
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válságból.

A

külpolitikai

helyzet változása
A világháború előestéjén
A

náci

birodalom

előretörése A szövetségesek
felülkerekedése

A

szövetségesek győzelme
A háború borzalmai
Magyarország
sodródása

háborúba

Magyarország

belépése a világháborúba
Német

megszállás

és

a

magyar holokauszt
A

hidegháború

kibontakozása
A párizsi béke és a német
kérdés
A szovjet tömb kialakulása
és jellemzői
A
12. évfolyam

gyarmati

rendszer

felbomlása
A

hidegháború

és

az

enyhülés kezdete
A

háború

után,

kiszolgáltatott ország
Út a diktatúra felé
A párizsi béke és a diktatúra
előkészítése
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A Rákosi-korszak
Rákosi

gazdaságpolitikája

és felemás leváltása
Az „új szakasz” politikájától
a forradalomig
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc
Szembenállás, de enyhülés
A nyugati demokráciák és a
szovjet tömb az enyhülés
éveiben
Eszmék, kultúra, tudomány
és életmód az enyhülés
időszakában
A kis hidegháború és a
szovjet rendszer válsága
A

kétpólusú

világrend

megszűnése
Megtorlás és konszolidáció
A

„legvidámabb

kiépülése

a

barakk”
hatvanas

években
A

hanyatlás

hetvenes
Életszínvonal

kezdete

a

években
és

mindennapok. A szellemi
élet és a sport
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A

szocialista

válsága

a

rendszer
nyolcvanas

években
A

rendszerváltoztatás

Magyarországon
Népesedési viszonyok és
társadalmi

változások

a

szocialista Magyarországon
Nemzetiségek és etnikumok
Magyarországon. Magyarok
a határon túl
Az Európai Unió kialakulása
és
Információs és technikai
forradalom

–

globális

világgazdaság
A

fenntarthatóság

és

a

globalizáció kérdései
Az új világrend és gondjai
Napjaink

média

befolyásolt

világa

által
és

a

tömegkultúra
A demokratikus rendszer
kiépítése
Az új magyar demokrácia
működése
A piacgazdaság kiépítése –
magánosítás, kárpótlás
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A

társadalmi

viszonyok

alakulása
Külpolitika,

hazánk

a

Kárpát-medencében

.

Magyarország nemzetiségei
és a határon túli magyarok
1990 után
ársadalmi sokszínűség
A szegénység
Előítélet és diszkrimináció
A demokrácia
Nemzet és állam
A mai magyar demokrácia
Az állam gazdasági szerepe
A munkaerőpiac
Oktatás és képzettség A
munkaviszony
5/13. évfolyam
1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
értékelés

jegy kialakításának elvei.
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fejlesztési

területek,

amelyek

szükségesek

a

továbblépéshez:
A történelmi információk keresése és feldolgozása, a
forráskritika, a következtetések levonása
szövegértés
lényeges

és

kevésbé

megkülönböztetésének

lényeges
és

elemek

rendszerezésének

képessége
különféle kommunikációs környezetek (kontextusok)
közötti magabiztos eligazodás
digitális kompetencia (digitális eszközök etikus,
felelősségteljes használata)
információkezelés és –feldolgozás
továbblépés feltételei

elemző és mérlegelő gondolkodás
A

történelmi

forrásokat

tartalmazó

internetes

portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok
megismerése és használata
problémák feldolgozása
differenciált történelmi gondolkodás kialakulása
különböző történelmi korok mindennapi életének
vizsgálata
emberi

cselekedetek,

társadalmi

folyamatok

életutak,
és

élethelyzetek,

jelenség

vizsgálata,

megértése
elemző gondolkodás
értékteremtő alkotások jelentőségének fölismerése
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A projektmunka tárgyát, célját a tanár határozza meg,
a megvalósítás módját és keretét a diákok és a tanár
közösen alakítják ki
megjegyzések
A digitális oktatás során az oktatás a projektmunka,
kooperatív módszer (csoportos tanulás), házidolgozat
és házi feladat révén valósítható meg.
Különbözeti és osztályozó vizsgák
1. Egyiptom és Mezopotámia története és kultúrája
2. Fönícia és Izrael története és kultúrája
3. Az Indus-völgyi civilizáció és Kína
4. A krétai és mükénéi kultúra
5. A spártai állam és társadalom
6. Az athéni állam és társadalom
7. A görög-perzsa háborúk
9. évfolyam, 1. félév

8. A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma
9. A római köztársaság kialakulása, Itália meghódítása,
a patríciusok és plebejusok küzdelme
10. A köztársaság sikerei és válsága
11. Az egyeduralom kialakulása, a principátus
rendszere
12. A kereszténység kialakulása, tanai és terjedése

1.A Frank Birodalom felemelkedése
9. évfolyam, 2. félév

2. A középkori egyház és szerepe
3. Az iszlám kialakulása és tanai
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4. A hűbériség kialakulása
5. A mezőgazdaság fellendülése Nyugat-Európában
6.

A

rendiség

kialakulása,

változások

Nyugat-

Európában
7. Közép-Európa a középkorban
8. A Mongol és az Oszmán Birodalom
9. A középkori tudomány, oktatás és művészet
10. A magyarság őstörténete, a honfoglalás és a
kalandozások
11. A magyar államalapítás
12. XI. századi trónviszályok Magyarországon, Szent
László és Könyves Kálmán uralkodása
13. II. András uralkodása és az Aranybulla
14. IV. Béla uralkodása és a tatárjárás
15. Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása
16. Luxemburgi Zsigmond uralkodása
17. Hunyadi János törökellenes harcai
18. Hunyadi Mátyás uralkodása
19.

Magyarország

népessége

és

gazdasága

a

középkorban

1. A nagy földrajzi felfedezések
10. évfolyam, 1. félév

2. A reformáció kibontakozása és hatásai
3. A Habsburgok felemelkedése és a katolikus
megújulás
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4. Anglia
5. Az angol polgárháború és az alkotmány monarchia
kialakulás
6. A francia abszolutizmus
7. A harmincéves háború
8. Közép- és Kelet-Európa a XVI-XVII. században
9. Az Oszmán Birodalom
10. Életmód és művelődés a kora újkorban
11. A középkori magyar állam bukása
12. Az ország három részre szakadása
13. A három részre szakadt ország
15. A Bocskai-szabadságharc
16. Erdély aranykora és összeomlása
17.

A

reformáció

és

az

ellenreformáció

Magyarországon
18. A királyi Magyarország a XVII. században
19. A török kiűzése Magyarországon és a török hódítás
következményei
20. A Rákóczi-szabadságharc

1. A felvilágosodás
2. Anglia és amerikai gyarmata
10. évfolyam, 2. félév

3. Nagyhatalmak a 18. században
4. A francia forradalom
5. Napóleon birodalma
6. Az ipari forradalom
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7. A XIX. század uralkodó eszméi
8. A Szent Szövetség működése és az 1848-as
forradalmak
9. Európa és a világ a XVIII-XIX. században
10. Magyarország

helyzete

a

Habsburg

Birodalomban
11. A XVIII. századi Magyarország népesedése és
gazdasága
12. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
13. A napóleoni háborúk hatásai Magyarországon
14. A reformkor megindítói: Széchenyi István és
Wesselényi Miklós
15. Politikai irányzatok a reformkorban
16. Politikai küzdelmek az 1840-es években
17. A nemzeti ébredés Magyarországon
18 . Az 1848-as forradalom
19.Az 1848-49-es szabadságharc kitörése,
Jellasics támadása, Bem erdélyi hadjárata
20. Az 1848-49-es szabadságharc, a felvidéki
hadjárattól Világosig

Az olasz és a német egység
2. A második ipari forradalom, és hatása az életmódra
és népesedésre
3. Az amerikai polgárháború
11. évfolyam, 1. félév
4. A hármas szövetség és az antant létrejötte
5. A gyarmatosítás a 19. században
6. Társadalmi ellentétek és mozgalmak a 19. század
második felében
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7. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni
megtorlás és az 1850-es évek önkényuralma
8. A kiegyezés
9. A nemzetiségi kérdés 1849 és 1867 között
10. A dualizmus megszilárdulása, Tisza Kálmán
korszaka
11. A dualizmus gazdasága
12.

Magyarország

társadalma,

és

nemzetiségi

viszonyai
13. A dualizmus válsága
14. Az I. világháború
15. Az 1917-es oroszországi forradalmak
16. Az I. világháborút lezáró békék
17. Magyarország az I. világháborúban, az őszirózsás
forradalom és a népköztársaság időszaka
18. A Tanácsköztársaság, a fehérterror és Horthy
kormányzóvá választása

1.A trianoni békeszerződés és következményeik
2. Európa az I. világháború után, az olasz fasizmus
kialakulása
11. évfolyam, 2. félév

3. A bolsevik Szovjetunió, a sztálini rendszer
kialakulása
4. A világgazdasági válság
5. Hitler hatalomra kerülése Németországban, a hitleri
külpolitika
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6. A bethleni konszolidáció
7. Életmód, társadalom és oktatás a Horthy-kori
Magyarországon
8.

A

világgazdasági

válság

következményei

Magyarországon, a 30-a évek jobbra tolódása
9. A második világháború 1. Lengyelország lerohanása,
a furcsa háború és az angliai csata
10.

A

második

világháború

2.

A

Szovjetunió

megtámadása, az Egyesült Államok hadba lépése, a
szövetségesek felülkerekedése
11. A szövetségesek győzelme, a holokauszt
12.

Magyarország

a

II.

világháborúban

1.

Magyarország háborúba sodródása, a Szovjetunió
megtámadása
13.

Magyarország

a

II.

világháborúban

2.

Magyarország megszállása, a sikertelen kiugrási
kísérlet és a nyilas uralom, a holokauszt
A hidegháború kibontakozása
2. A párizsi béke és a német kérdés
3. A szovjet tömb létrejötte és jellemzői
4. A gyarmati rendszer felbomlása
12. évfolyam, 1. félév
5. Magyarország a háború után, a koalíciós korszak
6. A párizsi béke és a „fordulat éve”
7. A Rákosi rendszer
8. Az 56-os forradalom és szabadságharc
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9. A nyugati demokráciák és a szovjet tömb az enyhülés
éveiben
10. Kultúra és életmód az enyhülés korszakában
11. A kis hidegháború és a szocialista világrend válsága
12. A kétpólusú világ felbomlása
13. Megtorlás és a Kádár rendszer a hatvanas és
hetvenes években
14.

Mindennapok,

„gulyáskommunizmus”

és

a

„legvidámabb barakk”
15. A szocializmus válsága és a rendszerváltás
16. Népesedési és etnikai viszonyok a szocialista
Magyarországon és a határon túl

1. Az EU kialakulása és működése
2. A globalizáció kérdései: információs és technikai
forradalom, fenntarthatóság
3. Az új világrend gondjai
4.

A

demokrácia

kiépítése

és

működése

Magyarországon
12. évfolyam, 2. félév

5.

A

piacgazdaság

kiépítése

–

magánosítás/privatizáció, kárpótlás
6. Társadalmi és demográfiai viszonyok, Magyarország
nemzetiségei és a határon túli magyarság 1990 után
7. Művelődési viszonyok a rendszerváltás után,
oktatás, kultúra, művészet
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13. évfolyam, 1. félév
13. évfolyam, 2. félév
1/13. évfolyam, 1. félév
1/13. évfolyam, 2. félév
2/14. évfolyam, 1. félév
2/14. évfolyam, 2. félév
3/15. évfolyam, 1. félév
3/15. évfolyam, 2. félév
megjegyzések

Félévente legalább egy konzultáció szükséges a tanuló
osztályozó vizsgára bocsátásához
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei

Mélységelvű órán földolgozható témakörök:
9. évfolyam:

-

összefoglalás – 3 óra

-

tanultak elmélyítése: életmód- és művelődéstörténet a középkori Európában – 3
óra

10. évfolyam:

-

összefoglalás – 4 óra

-

projektmunka: felvilágosodás – 3 óra

11. évfolyam:
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-

tanulás elmélyítése: dualizmus kori életmód- és művelődéstörténet (Budapesttörténet, kávéházi kultúra és politika kapcsolata, pénztörténet) - 3 óra

- összefoglalás- 4 óra
12. évfolyam:
- összefoglalás– 3 óra
-

tanulás

mélyítése:

gyarmati

rendszer

fölbomlása

a

19-20.

században,

régiónként mélyfúrásokkal (India, Pakisztán, arab világ) - 3 óra
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_1
2_evf

Tantárgy neve:

Állampolgári ismeretek

Helyi tanterv
Bevezetés
Az állampolgári ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít,
és komplex módon segíti a diákok állampolgári szocializációját. Alapvető feladata, hogy
felkészítse a tanulókat arra, hogy felelős társadalmi, politikai és gazdasági szerepet
tudjanak vállalni a demokratikus közéletben, valamint a munka és az üzleti élet területén.
Mindez több, a diákok számára szervesen összetartozó területen fogalmazódik meg,
amelyekhez nagyon sokféle pedagógiai megközelítés és módszer társulhat.
A

tantárgy

bemutatja

szociálpszichológia,

a

különböző

politológia,

társadalomtudományok

jogtudomány,

–

szociológia,

közgazdaságtudomány

–

fogalomrendszerét és megközelítési módjait, amelyek révén a diákok képesek lesznek
tudatosabban értelmezni társadalmi tapasztalataikat, és könnyebben eligazodnak majd az
egyre bonyolultabb közéleti kérdések között. Demokratikus gondolkodási és cselekvési
mintákat és szerepeket közvetít. Kiemelt szerepet vállal a diákok szociális
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kompetenciáinak – beszéd-, vita- és döntési készségek, együttműködési készségek –
erősítésében. A tárgy fontos sajátossága a tapasztalati tanulás, amelynek keretében a
tanulók aktív módon tevékenykedhetnek a diákönkormányzatban, önkéntes feladatokat
vállalhatnak társadalmi és karitatív szervezetekben, diákvállalkozásokat hozhatnak létre,
és közreműködhetnek különböző iskolai és iskolán kívüli projektekben.
Alapelvek, célok
Az állampolgári ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson a
társadalom és a gazdaság és az ember sajátos kapcsolatának, valamint a gazdaság
működésének értelmezéséhez. Cél és feladat, hogy a tantárgy nyújtson fogalmi keretet az
ember sajátos léthelyzetének és az emberi együttélés alapelveinek helyes értelmezéséhez.
A tanulók ismerjék meg a társadalom működésének alapelveit és a gazdasági élet
törvényszerűségének sajátosságait.
A tantárgy módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanítás személyességében és
a társadalmi gyakorlathoz való közelségben jelenik meg. Szemlélete szorosan kötődik az
aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok társadalmi tapasztalataihoz. Ebből
következően számtalan életszerű kompetenciafejlesztő feladat, esetelemzés, gyűjtés,
projekt kapcsolódik a tárgy tanításához.
Alkalmazott órai módszerek
Tréning-gyakorlatok, tapasztalati tanulás, forráselemzés, szövegelemzés, irányított viták,
feladatok, példák, gazdasági és társadalmi életből vett dilemmák felismerésének és
értelmezésének gyakoroltatására. Döntési szituációk elemzése. Esetelemzés, szerepjáték,
vita, egyéni és közös anyaggyűjtés, történelmi, jogi és irodalmi példák feldolgozása.
Az

állampolgári

ismeretek

tantárgy

a

Nemzeti

alaptantervben

rögzített

kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása
közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles
szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott
szempontok alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos
hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az
érveléstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik
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vitakultúrája. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási folyamat közben megvalósuljon egyfajta
önszabályozó, autonóm tanulás, amelynek során diákjaink nem kézhez kapják a tudást,
hanem maguk építik fel azt a megkapott információk és szempontok alapján. Eközben a
diákok maguk legyenek képesek szabályozni előmenetelüket és fejlődésüket.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a
vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő
nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az
autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények
mérlegelését egyaránt segíti.
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez
használja a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez
digitális tartalmakat készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel
körültekintően választja ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot
ad a médiahasználatról. Különösen fontos a nyomtatott és az elektronikus
információhordozók használatának elsajátítása. Csak az így szerzett információk
alkalmazása vezethet ahhoz, hogy érdeklődő, nyitott, az új információs közegben
eligazodó, az információkat kritikai módon felhasználó, megfelelő kommunikációs
kultúrával rendelkező, a mindennapi életben tudatos döntések meghozatalára képes
diákok hagyják el a középiskolákat. Elengedhetetlen, hogy a fentiek mellett értelmesen és
kreatívan használják az infokommunikációs technológiákat, és képesek legyenek az
együttműködésre, a közös munkára, ahol együtt vállalják a felelősséget a végeredményért.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket,
adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi
jelenségeket

hasonlít

össze,

összefüggéseket

állapít

meg,

következtetéseket,

magyarázatokat fogalmaz meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári
feladatokkal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot,
javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a
tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a
fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára.

119

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló
észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni
álláspontját, véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A
társas tanulás közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális
énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást.
A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló
társaival közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás
folyamán sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít
beszámolókat, gyűjt információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös
megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket fogalmaz meg.
A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört
teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén
támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor
tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak
tiszteletben tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra
törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve
újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő
szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez
kapcsolódó készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető
eljárásainak megismerése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek
megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A
tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció
iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál megalapozásához.
12. évfolyam
A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával,
az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a
tantárgy keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és
készségekre – elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a
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kompetenciákat és eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti
kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi boldogulásához szükségesek.
A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a
tanuló képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a
kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával,
az érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek
használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával,
erősítésével.
A tanuló felismeri a család, mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és
szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a
gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi
szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.
A diák tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarságról: információkat gyűjt
és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket. Ezekről
önálló véleményt alkot. Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit,
értelmezi a demokratikus jogállam felépítését, működését, a demokratikus intézmények,
fékek és ellensúlyok jelentőségét, az országgyűlési és a helyhatósági választások
alapelveit.
A diák elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések kötéséhez
kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a társadalmi
normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a
normatudat. Tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért
megismeri a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, tájékozódik a munkaerőpiac
helyzetéről.
Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család
költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott
hitelfelvétel feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdaságipénzügyi fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági
szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a
vállalkozások működésének sajátosságairól.
Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem
tantárgyhoz: a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi
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döntések okainak és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának
elemzésével, a morális dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több
esetben komplementer – együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a
demokratikus

rendszerek

sajátosságainak

elkülönítése,

az

emberi

jogok

megfogalmazásának és elfogadásának, a demokráciamodellek történetiségének nyomon
követése,

a

magyarországi

rendszerváltozás

eredményeként

kiépülő

jogállami

berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén.
Az állampolgári ismeretek épít a földrajz tantárgy keretében elsajátított környezeti,
gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy része a
pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdaságitársadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat
kialakítását szolgálja.
A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 28 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt
óraszám

A család, és a szocializáció

3

A család gazdálkodása és pénzügyei

2

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 5
felelősségvállalás
Nemzet, nemzettudat; patriotizmus,

4

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása

4

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése

3

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem

3

Bankrendszer, hitelfelvétel

2

Vállalkozás és vállalat

2

Összes óraszám:

28

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét;
– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit;
– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait
és a gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák,
átgondolt tervezés, felelősség.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása
− A kommunikációs készség fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
− Az érvelés készségének fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése
− A családi szocializáció folyamata és jellemzői
− A családtervezés szempontjai és szakaszai
− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása
− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek
− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család
társadalmi funkciói
− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság,
családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció
Fogalmak
család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás, házasság,
demográfia;
Javasolt tevékenységek
− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói
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− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai
− Plakátkészítés a családi szerepekről
− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai
jelentőségéről
− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell
átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A kommunikációs készség fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése
− A döntési képesség fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A társas együttműködés fejlesztése
− A családi költségvetés felépítése
− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások
− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei
− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása
− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek;
Fogyasztók a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés
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Fogalmak
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdaságipénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED;
Javasolt tevékenységek
− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei
− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a
családi háztartás, a család pénzügyei
− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása
szabadon választott műfajban
− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése
− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben
− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás,
az előtakarékosság lehetőségeiről

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi
felelősségvállalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét;
– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének,
összehangolásának követelményét;
– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét
és követelményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– látta Magyarország Alaptörvényét,
– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit;
– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;
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– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi
hasznosságát;
– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg;
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A kommunikációs készség fejlesztése
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A digitális kompetencia fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése
− A társadalmi normák fontosságának megismerése
− A társas együttműködés fejlesztése
− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok
− Magyarország Alaptörvénye
− Az állampolgári jogok és kötelességek
− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a
népszavazás intézménye
− A választójog és feltételei
− A jövő nemzedékek jogai
− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog,
magánjog fogalma
− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei
− Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, választási rendszer;
Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog
Fogalmak
állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország
Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető
magatartás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál,
választójog, állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás,
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önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt,
képviselő,

közjog,

magánjog,

jogforrás,

jogforrási

hierarchia,

jogérvényesülés,

bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi
személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes,
alperes;
Javasolt tevékenységek
− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása
− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál
− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről
− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív
eljáráson keresztül
− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014
között, vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között
− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források,
a média-megjelenések segítségével
− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól
− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
– ismeri a világ magyarságának földrajzi előfordulását;
– ismeri és véleményt alkot a globalizáció belső összefüggéseiről;
– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális
örökség megőrzésében betöltött szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges
megnyilvánulási formáit;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;
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– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi
hasznosságát;
– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése
− A kommunikációs készség fejlesztése
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A társas együttműködés fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A digitális kompetencia fejlesztése
− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése
− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái
− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás
− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend
idején
− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban
− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere
− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon
kívül élő magyarság identitásának megőrzésében
− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv,
a kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és
a nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek,
nemzetállamok szerepe a globális világban és az Európai Unióban
Fogalmak
nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, nemzetállam;
Javasolt tevékenységek
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− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti
identitás fontosságáról
− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók
életében
− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről
− Vita: a globalizáció előnyei és hátrányai,
− Grafikai

szervező

segítségével

Magyarország

és

az

Európai

Unió

kapcsolatrendszerének bemutatása
− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról
− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli
magyar közösségről

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megismeri Magyarország Alaptörvényének egyes részeit,
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát;
– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A társas együttműködés fejlesztése
− A digitális kompetencia fejlesztése
− A kommunikációs készség fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A hatalmi ágak
− A magyar állam intézményrendszere
− A kormány és szervei
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− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai,
jogállása
− A törvényalkotás folyamata
− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus
államrendben
− Az állam gazdasági feladatai
− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe
− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok
− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A
gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami
költségvetés
Fogalmak
állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági
elnök, Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő,
mentelmi jog, országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció,
Kormány, miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri
rendelet, Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék, Kúria,
Országos Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli
főügyészségek, járási és járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa,
gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer,
adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság,
hatáskör, illetékesség;
Javasolt tevékenységek
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak
legfontosabb intézményeiről
− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben
− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat
költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése
− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és
ellenérvek gyűjtése
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− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól
Szövegalkotási

feladat:

egy-egy

minisztérium

felépítésének

és

feladatainak

bemutatása források segítségével
− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai
vagy a rendvédelmi szervek feladatai
− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről
− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási
szerv vagy hivatal felépítéséről, feladatairól

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit;
– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A kommunikációs készség fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése
− A döntési képesség fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A társas együttműködés fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése
− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés
− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei
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− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe
− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai
elemeinek megismerése
− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai
− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási
szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés
− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai
Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra
− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok,
munkavállalás,

munkaszerződés;

Munkaerőpiaci

változások,

előrejelzések;

Szerződések
Fogalmak
hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal,
polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat,
képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz,
motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi,
ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és
életjáradéki szerződés;
Javasolt tevékenységek
− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló
kutatómunka keretében
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról
− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel
rendelkező hivatalok csoportosítása
− Szakértői

mozaik:

Munkaszerződés,

kollektív

szerződés,

érdekképviselet,

érdekegyeztetés
− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú
− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről,
szereplésről
− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről
− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi
következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai
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TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi
szempontokat;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A kommunikációs készség fejlesztése
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A döntési képesség fejlesztése
− A társas együttműködés fejlesztése
− A digitális kompetencia fejlesztése
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei
− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai
− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése
− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak
megismerése
− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai
− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének
kialakítása
− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek
megismerése, feltárása
− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása,
erősítése
Fogalmak
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fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme,
békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített
környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom;
Javasolt tevékenységek
− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK
készítése az internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról
− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről
− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a
természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára
− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre
kell odafigyelnie a vásárlónak
− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és
esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása
− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető
tényezők, a legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása
prezentáció formájában

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg;
– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve
feltételeit;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A döntési képesség fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− A társas együttműködés fejlesztése
− A kommunikációs készség fejlesztése
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− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése
− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai
− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése
− A pénzügyi intézetek típusai
− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai
− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei
− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és
kereskedelmi bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel
Fogalmak
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank,
pénzügyi intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató,
jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes
hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés,
pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság;
Javasolt tevékenységek
− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése
− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?
− Plakát készítése a hitel kockázatairól
− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése
− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket;
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A kommunikációs készség fejlesztése
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
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− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
− A társas együttműködés fejlesztése
− A digitális kompetencia fejlesztése
− A vállalkozás fogalmának értelmezése
− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése
− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban
− Az üzleti terv fogalma, célja
− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői
− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv;
A vállalatok fajtái
Fogalmak
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.),
korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános
(nyrt.) részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói
kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi
fenntarthatóság;
Javasolt tevékenységek
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok
típusairól
− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata
− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága
− Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása
Tanulmányi munka értékelése
számonkérés-értékelés módja a szokásos 5 fokozatú skálán:
évközi

feladatlapok, kiselőadások, házi dolgozatok, csoportmunka,
projektmunka

félévi, év végi jegyek Félévente legalább két osztályzatot kell szerezni a diáknak.
kialakítása

Az egyik mindenképpen témazáró dolgozat jegy kell, hogy
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legyen,

a

másik

kiselőadás,

vagy

házi

dolgozat,

vagy

csoportmunka, vagy projektmunka.
vizsgakövetelmények
12.
évfolyam
Az érdemjegy kialakításának elvei
A szummatív értékelés szokásos 1-től 5-ig terjedő
osztályzataival értékeljük diákjaink tanulmányi
előmenetelét, ismereteik elsajátítását, mérését. A
szöveges, tanulást támogató, értékelés elsősorban
a

társakkal

végzett

kooperációval,

a

tevékenységekkel,

beszámolók,

a

prezentációk

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos.
Az önértékelés, a társak értékelése és a csoportos
megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és
fejlesztő jelleget.

értékelés

Írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének rendje
Az

ellenőrzéshez

alkalmazott

számonkérési

módszerek:
Fogalmak,

ismeretek,

tények

tartalmának

szóbeli, írásbeli számonkérése.
Témazáró dolgozatok írása: esszékérdések,
gyakorlati feladatok.
Az értékelés szempontjai:
Jeles (5) adható annak a tanulónak, aki a helyi
tantervben

meghatározott

maximálisan

elsajátította,
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ismeretanyagot

önállóan

bővítette,

elméleti

vagy

gyakorlati

kutatómunkával

kiegészítette, az órai munkát ezáltal jelentősen
előrevitte;
Jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki a
tananyagot

elsajátította,

de

önálló

ismeretszerzésre nem törekedett, nem volt képes
vagy nem volt hajlandó, az órai munkát nem
hátráltatta, de nem is segítette;
Közepes (3) az a tanulói munka, amely a
kiegészítéseket illetően hiányos, de a tanulónak
alapvető

tárgyi

tévedése

nincs,

az

ismeretanyagban biztosan mozog - de csak tanári
segítséggel.
Elégséges (2) adható annak a tanulónak, aki az
előírt minimális követelményeket ismeri;
Elégtelen (1) minősítést kell adni annak a
tanulónak,

aki

követelményeknek,

az

előírt

vagyis

a

minimum
továbblépés

feltételeinek nem felel meg.
képes értelmezni a család, mint a társadalom alapvető
intézményének szerepét és jellemzőit;
képes

saját

pénzügyi

döntéseit

körültekintően,

megalapozottan meghozni
felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi
továbblépés feltételei

jelentőségét;
érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok,
célok egyeztetésének, összehangolásának követelményét;
felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség
biztosításának jelentőségét és követelményeit.
ismeri a világ magyarságának földrajzi előfordulását;
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képes

véleményt

alkotni

a

globalizáció

belső

összefüggéseiről;
képes bemutatni a törvényalkotás folyamatát;
a mindennapi ügyintézés alapintézményeit képes ismertetni;
tájékozott a munkavállalás szabályozásáról;
életvitelébe

beépülnek

a

tudatos

fogyasztás

elemei,

érvényesíti a fogyasztóvédelmi szempontokat;
saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan
hozza meg;
értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket;

megjegyzések
Különbözeti és osztályozó vizsgák
A család, és a szocializáció
A család gazdálkodása és pénzügyei
12. évfolyam, 1. félév

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi
felelősségvállalás
Nemzet, nemzettudat; patriotizmus,
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása
A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése

12. évfolyam, 2. félév

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem
Bankrendszer, hitelfelvétel
Vállalkozás és vállalat

megjegyzések
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi
vizsga követelményei

Tantárgy neve:

Művészettörténet

Helyi tanterv
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Tanulmányi munka értékelése

évközi

félévi, év végi jegyek
kialakítása

Az értékelés ötös skálán történik, szóbeli és írásbeli formában.
Szóbeli feleletek, röpdolgozatok, témazáró dolgozatok,
projektfeladatok, kiselőadások az értékelés főbb módjai. Az
érdemjegyek száma minimálisan heti óraszám + egy osztályzat.
A félévi és év végi jegyek kialakítása a megszerzett érdemjegyek
alapján történik. Szükséges, hogy a témazáró dolgozatok átlaga,
valamint a teljes tantárgyi átlag is elérje az elégséges szintet.
Ha a tanuló az órák 33%-án nem jelenik meg, osztályozó
vizsgára kötelezzük.
vizsgakövetelmények
TÉMAKÖRÖK:
I. Építészeti alapismeretek:
az építőtevékenység szerepe a
kultúrák kialakulásában, az ókortól
napjainkig
építészeti stíluselemek bemutatása
jelentős építészeti alkotásokon
alaprajz, lefedés, faltagolás, külső
tömeg, belső tér, stb.
II. Szobrászati alapismeretek:

9. évfolyam

anyagok
technikák
műfajok
III. Festészeti alapismeretek:
anyagok
technikák
festészeti műfajok
IV. Rajzművészet /grafika):
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egyedi rajztechnikák
sokszorosító grafikaitechnikák

TÉMAKÖRÖK:
I. Az ókor művészete
Az ókori kelet (Egyiptom és a
mezopotámiai térség civilizációi
(sumer-akkád, babiloni, asszír,
perzsa)
10. évfolyam

Kréta és Mükéné
Az ókori Hellasz művészete
Itália művészete – etruszkok és
rómaiak
Az ókeresztény-bizánci művészet
A népvándorlás kor művészete
TÉMAKÖRÖK:
I. A középkor szakrális művészete:
Románkori templomok
Gótikus katedrálisok
A két művészeti korszak
összehasonlítása - műelemzés
II. Reneszánsz művészet

11. évfolyam

Az itáliai reneszánsz korszakai
Új műfajok és témák az építészet,
szobrászat, festészet területén
Főbb alkotók életművének
bemutatása
A főbb stíluselemek a szobrászat és
festészet terén – műelemzés
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Eltérő látásmód a 15-16. századi
északi reneszánsz festészetben
A legjelentősebb festők bemutatása
III. Barokk művészet
A katolikus országok művészete:
az ellenreformációs jellemzői barokk
az építészet, szobrászat, festészet
területén
Nagy alkotók és életműveik
Festészet a protestáns területeken
TÉMAKÖRÖK:
I. A felvilágosodás századának
művészete:
1, Rokokó és realizmus
A klasszicizmus művészete
A romantika festészete - nemzeti
romantika a 18-19. századfordulóján
A klasszicizmus és romantika
összehasonlítása – korszak és
műelemzés
12. évfolyam

II. A 19. század művészete:
1, Az impresszionizmus előfutárai –
realista törekvések a 19. század
festészetében
Impresszionizmus és
posztimpresszionizmus
Historizmus és eklektika az
építészetben
A szecesszió művészete
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III. Avantgarde a századelőn
1. Expresszionizmustól a
szürrealizmusig
2. Futurizmustól a
konstruktivizmusig
IV. A 20. századi izmusok hatása a
kortárs művészetre
5/13. évfolyam

-

1/13. évfolyam

-

2/14. évfolyam

Osztályozó és különbözeti vizsga
esetén a vizsga szóbeli és írásbeli
részből áll. A szóbeli vizsga
időtartama max. 15 perc.

értékelés

.
9. évfolyamon:

Alapfogalmak és szakkifejezések ismerete
az építészetben (alaprajz, lefedési módok, faltagolás típusai),a szobrászatban (technikák. faragás. mintázás, öntés),
szobrászati műfajok (mellszobor, lovasszobor, síremlék),
monumentális szobrászat és kisplasztika
továbblépés feltételei

a festészetben (festék anyagai, a festmény felületek, a festő
eszközei), festészeti technikák (falfestészet, táblakép), festészeti
műfajok (szakrális, profán)
a rajzművészetben (egyedi technikák eszközei, metszetfajták)
a mozaik anyaga, készítési módja – színes üvegablak készítési
módja

10. évfolyamon:

143

A stíluskorszakok neve, jelentése/értelmezése, ideje, helye –
ismeretük jelentős műalkotások révén.
Az ókori Egyiptom építészete (piramisok, templomok) és
szobrászatának főbb stiláris jellemzői - néhány alapmű ismerete
(Ülő írnok, Nofretete, stb.)
Mezopotámia művészeti öröksége (zikkurat, asszír-perzsa
palotaépítészet és domborműszobrászat főbb témái, jellemzői)
Kréta és Mükéné építészetének főbb jellemzői (palota, vár és
tholosz sír), a krétai festészet témái és jellemzői
Hellasz művészete a klasszikus korban (a görög templom és az
oszloprendek - a görög színház) – néhány kiemelkedő alkotás és
helyszín ismerete (Akropolisz, Olympia, Delphoi)
Az antik görög szobrászat témái és stílusjegyei az archaikustól a
hellenisztikus korig – néhány alapmű (pl. Milói Vénusz,
Laokoon)
Az etruszk művészet főbb sajátosságai (sírkamrák festészete és
a szobrászat témái)
A római építészet vívmányai (építőanyag és technológia), és
híres épületei (Colosseum, Pantheon)

11. évfolyamon:
A románkori templom és a gótikus katedrális összehasonlítása
(alaprajz, lefedés, faltagolás szerint – Jáki templom és egy
francia gótikus katedrális)
Az itáliai reneszánsz és humanizmus hatása a művészetre – a
világi építészet típusai (palazzo, villa), a szobrászat fő alkotói
(Ghiberti, Donatello, Michelangelo) és a festészet főbb
központjai (Firenze, Róma, Velence)
Az itáliai reneszánsz festészet főbb technikái (falfestészet
Giottotól Raffaelloig), témái (szakrális és mitológiai: Leonardo,
Botticelli, Tiziano)
Az északi reneszánsz festészet szokatlan témái (moráliák) és
főbb alkotói (Bosch, Brueghel, Dürer, Holbein)
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A katolikus barokk művészet főbb jellemzői a szakrális és a
profán művészetben (Róma és hatása – Versailles és hatása)
A barokk szobrászat főbb jellemzői (Bernini), a barokk festészet
főbb stílusjegyei (Carvaggio, Rubens, Vélazquez)
A protestáns barokk festészet – világi műfajok, jelentős alkotók
(Frans Hals, Rembrandt, Vermeer)

12. évfolyamon:

- Az arisztokrácia (rokokó) és a polgárság (realizmus) ellentéte
a
művészet stílusában és téma választásában (Watteau és
Chardin)
- A Grand Tour hatása a festészetre (itáliai veduta festők)
- A klasszicizmus és a romantika ellentéte (klasszicista
építészet,
szobrászat (Canova) és festészet (David, Ingres)
A nemzeti romantika festészete (Delacroix, Goya, G. D. Friedrich,
Turner, Madarász, Székely B.)
Az impresszionizmus előfutárai – a realisták (Courbet,
Munkácsy) és E. Manet festészete
Impresszionizmus jellemzői és alkotói (Monet, Renoir, Degas)
A posztimpresszionizmus irányzatai (Van Gogh, Gauguin,
Seurat, Cézanne)
Historizmus és eklektika az építészetben – főbb jellemzők és
épületek, elsősorban Magyarországon
A szecesszió főbb célkitűzései és építészete (előzményei a 19.
századi mérnöképítészetben – és főbb irányzatai, angol, francia,
katalán, osztrák és magyar példákkal)
Szimbolizmus és szecesszió a szobrászatban (Rodin) és a
festészetben (Klimt, Schiele, Gulácsy, Csontváry)
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Izmusok a 20. század elején - francia (Matisse) és német
expresszionisták (Kandinszkij), Picasso és a kubizmus,
futurizmus (Boccioni) és a konstruktivista mozgalmak (oroszok,
a Bauhaus, a De Stijl és Mondrian), a dadaizmus (Duchamp) és a
szürrealizmus (Klee, Miró, Dalí, Magritte)
Korunk művészete a 20. század második felében – főbb
irányzatok közül néhány (absztrakt expresszionizmus, art brut,
pop art, minimal art, land art, stb.)
Az első évben nem a művek, vagy alkotók felismerése, hanem a
szakkifejezések elsajátítása az elvárás.

megjegyzések

A következő három év során térünk ki a stílusismeretre,
végig haladva az európai művészettörténet korszakain. Itt az
adott korszak legfőbb stílusjegyeit kell elsajátítani a
legjelentősebb alkotók főbb művein keresztül. Az
elsajátítandó művek (esetleg alkotók) egy része tetszés szerint
választható.

Különbözeti és osztályozó vizsgák
9. évfolyam, 1. félév

ÜRESEN MARADNAK A SOROK

9. évfolyam, 2. félév
10. évfolyam, 1. félév
10. évfolyam, 2. félév
11. évfolyam, 1. félév
11. évfolyam, 2. félév
12. évfolyam, 1. félév
12. évfolyam, 2. félév
13. évfolyam, 1. félév
13. évfolyam, 2. félév
1/13. évfolyam, 1.
félév
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1/13. évfolyam, 2.
félév
2/14. évfolyam, 1.
félév
2/14. évfolyam, 2.
félév
3/15. évfolyam, 1.
félév
3/15. évfolyam, 2.
félév
megjegyzések
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi
vizsga követelményei
nincs érettségi

3.1.2 Reál tantárgyak
Tantárgy neve:

MATEMATIKA
Helyi tanterv

A szakgimnázium kerettanterve alapján a tantárgy tanterve a gimnáziumi
kerettantervvel egyezik meg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_
gimn_9_12_evf

9.évfolyam
óraszám heti óraszám 4 ó
A témakörök áttekintő táblázata:
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Témakör neve

Javasolt óraszám

Halmazok

15

Matematikai logika

5

Kombinatorika, gráfok

5

Számhalmazok, műveletek

10

Hatvány, gyök

8

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

15

Arányosság, százalékszámítás

15

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

15

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

15

Geometriai alapismeretek

10

Háromszögek

10

Négyszögek, sokszögek

5

A kör és részei

6

Leíró statisztika

5

Valószínűség-számítás

2

Gyakorlás

3
Összes óraszám:
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A tanév elején év eleji diagnosztikus mérést végzünk az általános iskolai
tananyagból.
Azon tanulók, akik ennek minimum 50%-át nem tudják teljesíteni, vagyis az általános
iskolai kötelező tananyag birtokában nincsenek, nem lesznek képesek a középiskolai
követelményeknek megfelelni. A lemorzsolódás, és a további lemaradás elkerülése
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érdekében hátránykompenzációt folytatunk, vagyis heti 1 órában felzárkóztató
foglalkozásokat szervezünk, melyek témakörei, tematikája az alapóráknak felelnek meg
Az osztályozhatóság feltétele: a témazárók és az év végi felmérő megírása.
A témazárók kétszeres, az év végi felmérő háromszoros súllyal szerepel az év végi
osztályozásnál.

10.évfolyam
óraszám heti óraszám 3 ó

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Matematikai logika

5

Kombinatorika, gráfok

7

Hatvány, gyök

10

Arányosság, százalékszámítás

4

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

6

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

12

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

6

Geometriai alapismeretek

2

Háromszögek

6

Négyszögek, sokszögek

6

A kör és részei

4

Transzformációk, szerkesztések

20

Leíró statisztika

5

Valószínűség-számítás

6
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Gyakorlás

9
Összes

108

óraszám:

Az osztályozhatóság feltétele: a témazárók és az év végi felmérő teljesítése.
A témazárók kétszeres, az év végi felmérő háromszoros, a többi osztályzat egyszeres
súllyal szerepel az év végi osztályozásnál.

11.évfolyam
óraszám heti óraszám 3 ó

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Halmazok, matematikai logika

6

Kombinatorika, gráfok

10

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése

2

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus

18

Exponenciális folyamatok vizsgálata

13

Év eleji ismétlés

6

Trigonometria

17

Térgeometria

2
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Koordinátageometria

18

Leíró statisztika

4

Valószínűség-számítás

8

Évfolyamfelmérő, felkészülés

4
Összes óraszám:

108

Az osztályozhatóság feltétele: a témazárók és az év végi felmérő teljesítése.
A témazárók kétszeres, az év végi felmérő háromszoros, a többi osztályzat egyszeres
súllyal szerepel az év végi osztályozásnál.

12.évfolyam
óraszám heti óraszám 3 ó

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Halmazok, matematikai logika

6

Kombinatorika, gráfok

3

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése

4

Exponenciális folyamatok vizsgálata

4

Térgeometria

19

Sorozatok

18

Leíró statisztika

4

Valószínűség-számítás

6

Próbaérettségi, felkészülés

6

Összefoglalás, rendszerezés

23
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Összes óraszám:
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93

Az osztályozhatóság feltétele: a témazárók és az év végi próbaérettségi teljesítése.
A témazárók kétszeres, a próbaérettségi háromszoros, az egyéb osztályzat egyszeres
súllyal szerepel az év végi osztályozásnál.
A próbaérettségi a középszintű írásbeli feladatai alapján készül.

Fakultáció 11-12. évfolyamon heti 2 óra.
Tematikája az alap és emelt szintű érettségi követelményei alapján készül.
11.évfolyam: Függvények, sorozatok határértéke
Függvénydiszkusszió
Kombinatorika, gráfok
Valószínűségszámítás
Hatvány, gyök, logaritmus
Trigonometria
Koordinátageometria
Differenciálás
12.évfolyam: Sorozatok
Exponenciális folyamatok modelljei
Matematikai logika
Térgeometria
Forgástestek térfogat
Integrálszámítás
Valószínűségszámítás
Statisztika
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Tanulmányi munka értékelése

Mind a négy év során írásban történik. Témakörönként
két dolgozatot írnak a tanulók:
Az egyik minimum szintű feladatokból áll. Ennek célja azt
eldönteni, hogyan sikerült az alapvető fogalmakat,
tételeket elsajátítani. Az értékelés osztályzatokkal történik,
amelyet a következőképpen értékelünk:
0-49% elégtelen
50-64% elégséges

évközi

65-75% közepes
76-89% jó
90%-tól jeles
A másik dolgozat a témazáró, amely a közepes szintű,
összetettebb feladatokból áll. Ennek célja a tételek,
fogalmak magasabb szintű alkalmazása, s ezek közti
kapcsolatok használata.
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A dolgozatok értékelésénél az alábbi százalékokat
alkalmazzuk:
0-29

elégtelen

30-49

elégséges

50-69

közepes

70-84

jó

85-100

jeles

Ezektől csak a próbaérettségi értékelésénél térünk el, ott
a mindenkori érettségire vonatkozó százalékok alapján
adjuk az osztályzatot.
Az évközi értékelés az írásbeli, szóbeli feleletek, témazáró
dolgozatok, évfolyamfelmérő, próbaérettségi alapján, a
fenti százalékos értékelés szerint, osztályzattal történik

Az év közben megszerzett jegyek alapján: az írásbeli,
szóbeli feleletek 100%, a témazáró dolgozat 200% , míg
az évfolyamfelmérő, próbaérettségi 300% súllyal
szerepel. A félévi ill. év végi osztályzatokat ezen súlyozott
átlag alapján kapják a tanulók.

félévi, év végi jegyek
kialakítása

Az osztályozhatóság feltétele: a heti óraszámnál legalább
eggyel több érdemjegy félévente és a témazárók,
évfolyamfelmérő ill. próbaérettségi megírása.
Amennyiben ezek maradéktalanul nem állnak fenn,
osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak (félévkor ill. év
végén).

A vizsgára kötelezett tanuló írásbeli és szóbeli vizsgát is
tesz. A vizsga értékelésébe az írásbeli kétszeres, míg a
szóbeli egyszeres súllyal szerepel. A vizsgák értékelésekor
a dolgozatok értékelésénél, fentiekben megadott
százalékokat alkalmazzuk.

155

A fakultációt választó (11-12. évfolyamon) tanulók
értékelése az alap és fakultációs órákon kapott
érdemjegyek átlaga alapján félévkor és év végén egy
közös osztályzattal történik.
vizsgakövetelmények

9. évfolyam

Halmazok, matematikai
logika, kombinatorika,
gráfok, számhalmazok,
hatványok, gyök, betűs
kifejezések alkalmazása
egyenletmegoldások,
függvényábrázolás során,
arányosság,
százalékszámítás, elsőfokú
egyenletek,
egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek,
függvények,
függvénytulajdonságok,
geometriai alapismeretek,
háromszögek, négyszögek,
sokszögek, leíró statisztika,
valószínűségszámítás

10. évfolyam,

Matematikai logika,
kombinatorika, gráfok,
hatvány, gyök, arányosság,
százalékszámítás, elsőfokú
egyenletek,
egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek,
másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek,
függvények,
függvénytulajdonságok,
geometriai alapismeretek,
háromszögek, négyszögek,
sokszögek, a kör és részei,
transzformációk,
szerkesztések, leíró
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statisztika,
valószínűségszámítás.

11. évfolyam

Halmazok, matematikai
logika, kombinatorika,
gráfok, számelméleti
ismeretek, számhalmazok
épülése, hatvány, gyök,
exponenciális függvény,
logaritmus, exponenciális
folyamatok vizsgálata,
trigonometria,
térgeometria,
koordinátageometria,
leíró statisztika,
valószínűség-számítás.

12. évfolyam

Halmazok, matematikai
logika, kombinatorika,
gráfok, számelméleti
ismeretek, számhalmazok
épülése, exponenciális
folyamatok vizsgálata,
térgeometria, sorozatok,
leíró statisztika,
valószínűség-számítás.

5/13. évfolyam
1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
jegy kialakításának elvei

értékelés

.
9. évfolyam:

Részhalmaz, unió, metszet, két halmaz különbsége.
továbblépés feltételei

Tájékozottság a racionális számkörben.
Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk.
A négy alapművelet egyszerű algebrai kifejezésekkel.
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Egyszerű egyenletek biztos megoldása.
A százalékszámítás alkalmazása a gyakorlatban.
Számok prímtényezőkre való bontása.
Az alapfüggvények tulajdonságainak ismerete.
Képlettel megadott függvény ábrázolása értéktáblázat
segítségével.
Speciális háromszögek, négyszögek és szabályos
sokszögek tulajdonságainak ismerete.
Számsokaság számtani közepének kiszámítása, a középső
érték (medián) és a leggyakoribb érték (módusz)
ismerete.

Elégséges (2): halmazok ismerete, alapvető műveletek
elvégzése, elemi függvények ábrázolása értéktáblázattal,
tulajdonságok ismerete, elsőfokú egyenletek megoldása,
hatványozás fogalma, geometriai alapfogalmak ismerete,
geometriai szerkesztések kivitelezése.
Közepes (3): műveletek halmazokkal, függvényábrázolás
transzformációval, tulajdonságok ismerete, szöveges
egyenletek megoldása, műveletek egyszerűbb algebrai
törtekkel, geometriai feladatok megoldása
Jó (4): racionális törtfüggvény ábrázolása, egyéb
függvény ábrázolása transzformációval, szöveges és
algebrai egyenletek megoldása, műveletek összetett
algebrai törtekkel, összetett geometriai feladatok
megoldása
Jeles (5): Az ismeretek hibátlan, magas szintű
alkalmazása, összetett feladatokban.
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10. évfolyam:
Egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatok konkrét
elemszám esetén.
A kimondott, illetve be is bizonyított összefüggések
megkülönböztetése.
A négyzetgyök azonosságainak alkalmazása egyszerű
esetekben.
A valós számok ismerete, a racionális és irracionális
számok tizedestört alakja.
A megoldóképlet biztos ismerete és alkalmazása.
Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma.
Különböző típusú egyszerű szöveges feladatok megoldása.
Egyszerű négyzetgyökös egyenlet megoldása.
A hasonlóság szemléletes tartalmának ismerete, a
középpontos nagyítás és kicsinyítés alkalmazása egyszerű
gyakorlati feladatokban.
Egyszerű problémák megoldása a klasszikus
valószínűségi modell alapján.

Elégséges (2):
Gyökvonás fogalma, irracionális számkör ismerete
Másodfokú egyenlet biztos megoldása algebrai módon
Egyszerű egyenletrendszerek megoldása
Másodfokú függvények ismerete, tulajdonságai, ábrázolása
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A hasonlóság értelmezése
Közepes (3):
Gyökvonás helyes alkalmazása
Szöveges másodfokú egyenletek megoldása
Egyenletrendszerek megoldása
Hasonlóság alkalmazása síkgeometriai feladatokban
Jó (4):
A fentieken kívül:
Gyöktényezős alak
Paraméteres feladatok megoldása
Összetettebb szöveges másodfokú egyenletek
Új ismeretlen bevezetésével megoldható egyenletek
megoldása
Jeles (5):
A

tanultak

magas

szintű

alkalmazása

összetett

feladatokban.

11. évfolyam

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása.
A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai.
A hatványozás definíciója, műveletek, azonosságok
ismerete egész kitevő esetén.
A logaritmus fogalmának ismerete, azonosságainak
alkalmazása egyszerűbb esetekben.
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Exponenciális, logaritmusos egyenlet egyszerű konkrét
feladatokban.
Vektorműveletek és tulajdonságaik, vektorok
alkalmazásai.
A szögfüggvények definíciójának ismerete.
A szinusztétel és a koszinusztétel alkalmazása
alapfeladatok megoldásában.
Vektorok koordinátáinak biztos használata.
Az egyenes és a kör egyenletének ismerete.
A relatív gyakoriság és a valószínűség közötti szemléletes
kapcsolat ismerete, egyszerű valószínűségi feladatok
megoldása.

Elégséges (2):
Műveletek hatványokkal
Egyszerűbb

exponenciális,

logaritmusos

egyenlet

megoldása
Exponenciális és logaritmusos függvények ismerete
Egyszerűbb trigonometrikus összefüggés ismerete
A háromszög hiányzó oldalainak kiszámítása, szinusz és
koszinusz-tétel segítségével
Műveletek a koordinátákkal megadott vektorok körében
Egyenes és kör egyenletének felírása
Közepes (3): a fentieken kívül:
Szinusz és koszinus-tétel alkalmazása összetettebb
feladatokban
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Területszámítási feladatok
Egyszerűbb trigonometrikus egyenletek
A párhuzamosság és merőlegesség feltétele.
A kör érintőjének meghatározása
Egyszerűbb exponenciális folyamatok matematikai
modellje
Jó (4):

Összetettebb exponenciális és logaritmusos egyenletek
megoldása
A szinusz és koszinus tétel alkalmazása összetettebb
feladatokban
Trigonometrikus egyenletek megoldása
Exponenciális, logaritmusos folyamatok matematikai
modellje
A kör és egyenes egyenleteinek felírása összetett
feladatokban
Jeles (5):
A megtanult ismeretek magas szintű, biztos alkalmazása
összetett feladatokban

12. évfolyam:
Számtani és mértani sorozat esetén az n-dik tag, és az első
n elem összegének kiszámítása feladatokban.
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Kamatoskamat-számítás alkalmazása egyszerű gyakorlati
feladatokban.
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságuk,
hajlásszögük definíciójának ismerete.
A megismert felszín- és térfogat számítási képletek
alkalmazása egyszerű feladatokban.
Egyszerű valószínűségszámítási feladatok megoldása.

Elégséges (2):
Számtani és mértani sorozat ismerete és alkalmazása
egyszerű feladatokban, kamatos kamatszámítás
Hasáb, henger, gúla, csonka gúla felszínének kiszámítása
egyszerűbb feladatokban
Statisztikai mutatók számítása
Egyszerű valószínűségszámítás
Közepes (3):
Térfogat és felszínszámítás összetettebb feladatokban
Sorozatokra

vonatkozó

összefüggések

alkalmazása

összetettebb feladatokban
Valószínűségszámítás
Jó (4): a fent felsoroltakon kívül
Forgástestekkel kapcsolatos feladatok
Öszetett valószínűségszámítási feladatok
Jeles (5):
Összetett feladatok önálló megoldása a számsorozatok,
felszín és térfogatszámítás témakörében
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megjegyzések
Különbözeti és osztályozó vizsgák
9. évfolyam, 1. félév

9. évfolyam, 2. félév

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok,
számhalmazok, hatványok, gyök, betűs kifejezések
alkalmazása egyenletmegoldások, függvényábrázolás
során, arányosság, százalékszámítás, elsőfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, függvények,
függvénytulajdonságok, geometriai alapismeretek,
háromszögek, négyszögek, sokszögek, leíró statisztika,
valószínűségszámítás

10. évfolyam, 1. félév

10. évfolyam, 2. félév

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok, hatvány, gyök,
arányosság, százalékszámítás, elsőfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, másodfokú
egyenletek, egyenlőtlenségek, függvények,
függvénytulajdonságok, geometriai alapismeretek,
háromszögek, négyszögek, sokszögek, a kör és részei,
transzformációk, szerkesztések, leíró statisztika,
valószínűségszámítás.

11. évfolyam, 1. félév

11. évfolyam, 2. félév

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok, számelméleti ismeretek, számhalmazok
épülése, hatvány, gyök, exponenciális függvény,
logaritmus, exponenciális folyamatok vizsgálata,
trigonometria, térgeometria, koordinátageometria,
leíró statisztika, valószínűség-számítás.

12. évfolyam, 1. félév
12. évfolyam, 2. félév

Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok, számelméleti ismeretek, számhalmazok
épülése, exponenciális folyamatok vizsgálata,
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térgeometria, sorozatok, leíró statisztika,
valószínűség-számítás.
13. évfolyam, 1. félév
13. évfolyam, 2. félév
1/13. évfolyam, 1. félév
1/13. évfolyam, 2. félév
2/14. évfolyam, 1. félév
2/14. évfolyam, 2. félév
3/15. évfolyam, 1. félév
3/15. évfolyam, 2. félév
megjegyzések
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei
A középszintű érettségi vizsga követelményei az érvényes
érettségire vonatkozó rendelet alapján.
Az érettségi vizsga 180 perces írásbeli dolgozat, amelynek
feladatait központilag állítják össze, a következő
szempontok alapján:
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika,
kombinatorika, gráfok: 20%
Aritmetika, algebra, számelmélet: 25%
Függvények, analízis elemei: 15%
Geometria, koordináta geometria, trigonometria: 25%
Valószínűség számítás, statisztika: 15%
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A dolgozatok javítása részletes javítási útmutató alapján
történik, amelyet központilag dolgoznak ki. Amennyiben
van olyan tanuló, akinek teljesítménye 12%-24% között
van szóbeli vizsgát kell tennie.
A szóbeli vizsgán 20 tétel közül kell egyet kiválasztani.
Elérhető pontszám 50, amelynek megoszlása a
következő:
Elméleti kérdés: 15p
Három feladatra összesen: 30p
Önálló teljesítményre való képesség, a feladatok logikus
előadása, illetve a matematika kommunikáció képessége:
5p

A szóbeli vizsgát tett tanuló végső értékelése az írásbeli és
szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik.

Tantárgy neve:

Testnevelés
Helyi tanterv

Testnevelés és sport célja
A testnevelés és sport fő célja egészségfejlesztés. A HELP filozófiát alapul véve („az
egészség (Health) mindenki számára (Everyone) élethosszig (Lifetime) elérhető és
személyes (Personal)” képessé tenni a diákokat, hogy növekvő kontrollt szerezzenek
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testük felett, többet törődjenek egészségükkel és mindezekhez megszerezzék a
szükséges információkat. Az egészséget, mint értéket tűzzék célként maguk elé.
E cél megvalósításában a testnevelés és sport a legfontosabb szerepet kapja.
A testnevelés akkor válik az egészségnevelés szerves és hathatós részévé,
- ha a gyermekben tudatosítjuk az egyes anyagrészek célját és feladatát.
- ha felhívjuk a gyerekek figyelmét a testnevelés egészségmegőrző szerepére, betegség
megelőző feladatára.
-ha el tudjuk fogadtatni a rendszeres mindennapos testmozgás fontosságát
szükségességét, a szabadidő helyes eltöltésében a testedzés egészségre gyakorolt
kimagaslóan fontos szerepét
- ha az élethosszig űzhető sportok (pl. úszás) hangsúlyos alkalmazása által a mozgás
beépül a tanulók mindennapjaiba.
Testnevelés és sport feladata
A fent említett célok elérése érdekében a kiválasztott eszközöket, gyakorlati feladatokat
az iskola sajátos arculata is meghatározza.
A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése a zenei tevékenységet folytató
növendékek számára épp oly fontos, mint más életpályára készülő kortársaiknak. A
sajátosság abban rejlik, hogy a kortünetként említhető hanyag tartás itt az egyoldalú
hangszeres terhelés miatt felerősödik és már nagyon fiatal korban, gerinc
deformitásként jelentkezhet. Illetve az erőfejlesztést össze kell hangolni a
hangszerkezelés követelményeivel, ami egyfelől bizonyos izomcsoportok, ízületek
kímélését, másfelől izmok, ízületek speciális fejlesztését igényli. A különböző
anyagrészek elhelyezését a tanmenetben a hangszeres követelmények, terhelések
határozzák meg, ezzel is figyelembe véve a diákok egyenletes terhelését. Az élethosszig
űzhető sportok az úszás a fent említett specialitások miatt kiemelt szerepet kap
Fejlesztési követelmények
A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára,
hogy az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenység
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formákat, amelyről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van.
Egyszerűbben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést.
A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik
színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna,
sportjátékok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítő képes tudás szintjén.
Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra
eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön
életvitelükbe.
Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenység formák hátterében lévő fizikai,
biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete.
Ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő
versenyzőket, érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. A
testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat fejleszti.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_
12_evf//
Feladatok megvalósításának eszközei
A sportági anyagok használata a helyi adottságokhoz igazítva
A játék az állandó stressz oldásának, felesleges energiák levezetésének legfontosabb
eszköze.
A hát és egyéb problémák elkerülésének eszközei:
● az úszás, kiemelten a hátúszás
● a törzs izomzatának erősítése,
● a helyes, természetes testtartás kialakítása,
● tartásjavító torna.
Megvalósítás keretei A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint került megszervezése a 9-11.
évfolyamon az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. módosított mellékletének
megfelelően (módosítva a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7. és a 34/2014. (IV.
29.) EMMI rendelet 7. melléklet), a 12. évfolyamon pedig az 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet szerint.
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Kötelező tanóra
9-12. évfolyamon a heti kötelező óraszám: 5 óra
Az órák beosztása:
-

heti 1 dupla óra osztályonként fiú- lány csoportbontásban egy időben, hetenkénti
váltással, az iskolában tornatermi órán, illetve a Hajós Alfréd Nemzeti Sport
Uszodában úszás órán vesznek részt a diákok

-

heti 2 óra évfolyamonként az egész évfolyamnak egy időpontban, két csoportban
fiú- lány bontásban az adott évfolyam sajátosságait figyelembe véve két helyszínen
(edzőterem, tornaterem, udvar) kerül megtartásra.

-

heti 1 óra osztálybontásban Zenei Állóképesség Fejlesztés óra van a tanulóknak

Az iskolán kívüli helyszín szükségessé teszi, hogy a dupla testnevelésórát egyben tartsuk.
Egy évfolyam(9-11 évfolyam):180 óra - 170 óra kötelező
10 óra választható
Úszás óra számának lebontása évfolyam szinten
Óra keret 9 évfolyam
9. évfolyam: össz.: 180 óra - úszás 36 óra /heti 1 óra fiú- lánybontásban osztály szinten
(17 óra adott, 19 óra (alternatív környezetben űzhető mozgásformák)
Óra keret 10. évfolyam
10. évfolyam: össz.: 180 óra - úszás 36 óra /heti 1 óra fiú- lánybontásban osztály szinten
(17 óra adott, 19 óra alternatív szabadidős mozgásrendszerek terhére)
Órakeret 11. évfolyam
11. évfolyam: össz.:180 óra - úszás 36 óra /heti 1 óra fiú- lánybontásban osztály szinten
(15 óra adott, 21 óra alternatív szabadidős mozgásrendszerek terhére
Órakeret 12. évfolyam
12. évfolyam össz.:155 óra - úszás 31óra /heti 1 óra fiú- lánybontásban osztály szinten
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(15 óra adott, 15 óra alternatív szabadidős mozgásrendszerek, 1 óra szabadon
választható óra terhére)
A

fentiek

figyelembevételével

törvényesen

minden

évfolyam

anyagába

beilleszthető az úszás!
Mellékelve (1 melléklet) megtalálható a részletes tematika az iskolára adaptálva)
Mellette szóló érvek:
● orvosi javaslat (úszás pozitív hatásai a gyerekek szervezetére)
● balesetvédelem,
● a hely kihasználása, lehetőségek (a Hajós Alfréd uszodában több sportág
gyakorlására is van lehetőség, mely a kerettantervben szerepel.) )
Versenyek, tanórán kívüli programok
Ősszel sportdélután, tavasszal sportnap keretén belül nyílik lehetőségük a diákoknak,
hogy összemérjék tudásukat egyéni (úszás, atlétika) és csapat sportokban (kosárlabda,
labdarúgás, asztalitenisz) különböző ügyességi és erő feladatokban egyaránt.
Megérezhetik a sportversenyek hangulatát, tapasztalatokat szerezhetnek az azonos
korosztály tudásáról, edzettségéről, mely egész éves munkájukat motiválhatja.
Tavasszal egészségnap a NETFIT és egészségnevelési projektnap teljes intézményt
érintő lebonyolítása, mely keretén belül történik a felmérés és más egészséget érintő az
egészséges

életmóddal

kapcsolatos

témák

feldolgozása.(előadások,

bemutatók,

beszélgetések stb.)
A tanulók fizikai állapotának mérésére alkalmazott módszer
Az új fizikai fittség mérési rendszert a NETFIT-et, (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt) alkalmazza iskolánk. Ez a magyar iskolarendszerben egységesen működő,
egészségközpontú fittség mérési-értékelési rendszere.
A NETFIT Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, amely a 21. század
követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és
visszajelentő eszközrendszer
●

a tudományos megalapozottságú;

●

a tanulók minősítésének kritériumorientált módszere;

●

a személyre szabott visszajelentő és értékelő modul;
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●

az egészségközpontú;

●

a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtás;

●

pedagógiai alkalmazhatóság;

●

online adatkezelő rendszer.

A tanulók fizikai állapotfelmérésének (NETFIT) célja
Tudatosítani az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos
életvezetés értékeit a diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében.

A tanulók fizikai állapotfelmérésének (NETFIT) feladata
Visszajelzés fizikai fittség aktuális állapotáról, fejlődési folyamatáról, segítség a
továbbhaladási irány meghatározásához a tanárok és tanulók számára
Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott
állapot, amelyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése
lehetővé teszi, hogy a mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk.
Összességében az egészségközpontú fittség azon képességeket jelenti, amelyeknek
közvetlen befolyásuk van az egyén egészségi állapotára.
Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges
összetevőjét mérjük, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal.
● a

kardiovaszkuláris

fittség

(aerob

kapacitás),

aerob

fittségi

(állóképességi) profil
● a

vázizom

funkcionális

fittsége

(izomerő,

erő

állóképesség,

hajlékonyság), vázizomzat fittségi profil és hajlékonysági profil
● a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil
A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg,
amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
Testösszetétel és tápláltsági profil: Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
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Testzsír mérése – testzsír százalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil: Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15
méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil: Ütemezett hasizom teszt – has izomzat ereje és erőállóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil: Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi
mozgásterjedelem
Szükséges eszközök NETFIT méréshez
●

mérési útmutató,

●

hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz,

●

oktató DVD

●

tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő,

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag,
bioimpedencia-analizátor)
A felmérés lebonyolítása projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon az
Egészségnapon (NETFIT projektnap) történik.
Eredmények értékelése:
A NETFIT a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső
kritériumértékekhez, úgynevezett egészség-sztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve
a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással
összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét,
erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két
illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott
fejlesztési zónába.
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A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál
minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint
konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
Az iskolai programok minőségértékelése vonatkozásában egyrészt a fittségi állapot
változásának folyamatos nyomon követését teszi lehetővé (hány tanuló teljesít az egyes
egészségzónákban),
továbbá az intézmény rendszeres testmozgást támogató tevékenységrendszerének
együttes megítélését.
A NETFIT módszereke alkalmazásának alapelvei
●

Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet

megteremtése.
●

A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll

rendelkezésre. Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú,
míg az év közbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik.
●

A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles”

teszthelyzetre
●

Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán

végzett „munka” mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja,
amelyre a diákoknak nincs ráhatásuk.
●

Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem

szükséges minden egyes NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal.
●

A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények

portfóliószerű gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely
kiváló tanulást támogató eszközzé formálja azt.
●

A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a

tesztek pontos végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját
eredmények értelmezése az öntesztelés és önértékelés módja, az önálló
edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind-mind
képezhetik a szummatív értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján
így alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a
féléves és év végi értékelésbe egyaránt.
TESTNEVELÉS ÉS SPORT (ZÁF-fal együtt)
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9. évfolyam Órakeret
Egy évfolyam:180 óra - 170 óra kötelező
10 óra választható
Gimnasztika
Tematikai
egység

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok

9 óra

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Zenei Állóképesség Fejlesztés

9 óra

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

23 óra

Torna – iskolai sporttorna
Talaj és a helyi tanterv szerint választott legalább egy
szer Talajtorna,
Szertorna–
Tematikai

Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás

egység

Szertorna fiúk számára
Gyűrűn gyakorlás
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Aerobik

Atlétika jellegű feladatok
Atlétika sportági technika
Futások
Tematikai

Ugrások:

egység

magasugrás
távolugrás
Dobások:
kislabda hajítás
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23 óra

súlylökés
Sportjátékok
32 óra
Labdarúgás
Tematikai

Kosárlabdázás

egység

Kézilabdázás
Röplabda
Legalább két labdajáték választása kötelező.

Tematikai
egység
Tematikai
egység

Testnevelési és népi játékok

17 óra

Önvédelem és küzdősportok (Grundbirkózás, Dzsúdó, 4 óra
(tömbösítve)
Kung fu)
Zenei Állóképesség Fejlesztés

17 óra

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák és
Tematikai

szabadidős mozgásrendszerek

egység

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető

19 óra

sportok alternatíváinak bővítése szabadtéri úszás.
Tematikai
egység

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az úszásoktatás.

17 óra

Tematikai

Szabadon választható feladatok

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

10 óra

10. évfolyam Órakeret
Egy évfolyam:180 óra - 170 óra kötelező
10 óra választható
Gimnasztika
Tematikai
egység

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok

9 óra

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Zenei Állóképesség Gondozás
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9 óra

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

23 óra

Torna – iskolai sporttorna
Talaj és a helyi tanterv szerint választott legalább egy
szer Talajtorna,
Tematikai
egység

Szertorna–
Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Szertorna fiúk számára
Gyűrűn gyakorlás
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Aerobik
Atlétika jellegű feladatok
Atlétika sportági technika

23 óra

Futások
Tematikai
egység

Ugrások:
magasugrás
távolugrás
Dobások:
kislabda hajítás
súlylökés
Sportjátékok
32 óra
Labdarúgás

Tematikai

Kosárlabdázás

egység

Kézilabdázás
Röplabda
Legalább két labdajáték választása kötelező.
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Tematikai
egység
Tematikai
egység

Testnevelési és népi játékok

17 óra

Önvédelem és küzdősportok (Grundbirkózás, Dzsúdó, 4 óra
(tömbösítve)
Kung fu)
Zenei Állóképesség Fejlesztés

17 óra

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák és
Tematikai

szabadidős mozgásrendszerek

egység

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető

19 óra

sportok alternatíváinak bővítése szabadtéri úszás.
Tematikai
egység

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az úszásoktatás.

17 óra

Tematikai

Szabadon választható feladatok

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

10 óra

11. évfolyam
Egy évfolyam:180 óra - 170 óra kötelező
10 óra választható

Gimnasztika
Tematikai
egység

Tematikai
egység

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok

9 óra

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Zenei Állóképesség Fejlesztés

9 óra

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

23 óra

Torna – iskolai sporttorna
Talaj és a helyi tanterv szerint választott legalább egy
szer Talajtorna,
Szertorna–
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Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Szertorna fiúk számára
Gyűrűn gyakorlás
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Aerobik
Atlétika jellegű feladatok
Atlétika sportági technika

23 óra

Futások
Tematikai
egység

Ugrások:
magasugrás
távolugrás
Dobások:
kislabda hajítás
súlylökés
Sportjátékok
32 óra
Labdarúgás

Tematikai

Kosárlabdázás

egység

Kézilabdázás
Röplabda
Legalább két labdajáték választása kötelező.

Tematikai
egység

Testnevelési és népi játékok

Tematikai

Önvédelem és küzdősportok (Grundbirkózás, Dzsúdó, 4 óra
(tömbösítve)
Kung fu)

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

Tematikai

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák és

egység

szabadidős mozgásrendszerek
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14 óra

17 óra
21óra

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető
sportok alternatíváinak bővítése szabadtéri úszás.
Tematikai
egység

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az úszásoktatás.

15 óra

Tematikai

Szabadon választható feladatok

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

10 óra

12. évfolyam
155 óra - 145óra kötelező
10 óra választható
Gimnasztika
Tematikai
egység

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Zenei Állóképesség Fejlesztés

7 óra

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

21 óra

Torna – iskolai sporttorna
Talaj és a helyi tanterv szerint választott legalább egy
szer Talajtorna,
Tematikai
egység

7 óra

Szertorna–
Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Szertorna fiúk számára
Gyűrűn gyakorlás
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Aerobik
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Atlétika jellegű feladatok
Atlétika sportági technika

21 óra

Futások
Tematikai
egység

Ugrások:
magasugrás
távolugrás
Dobások:
kislabda hajítás
súlylökés
Sportjátékok
28 óra
Labdarúgás

Tematikai

Kosárlabdázás

egység

Kézilabdázás
Röplabda
Legalább két labdajáték választása kötelező.

Tematikai
egység

Testnevelési és népi játékok

Tematikai

Önvédelem és küzdősportok (Grundbirkózás, Dzsúdó, 4 óra
(tömbösítve)
Kung fu)

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

10 óra

15 óra

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák és
Tematikai

szabadidős mozgásrendszerek

egység

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető

15 óra

sportok alternatíváinak bővítése szabadtéri úszás.
Tematikai

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az úszásoktatás.

15 óra

Tematikai

Szabadon választható feladatok Úszás

1 óra

egység

Zenei Állóképesség Fejlesztés

9 óra

egység
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A ZENEI ÁLLÓKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS (ZÁF) TANTERVE
ALAPELVEK KODÁLY NYOMÁN
Kodály Zoltán 1959-ben így nyilatkozik: „A zeneművészek – naponta több órán át – a
legnehezebb testi és szellemi munkát végzik. […] Munkájuk méterkilogrammban
kifejezve is megüti egy nehéz testi munkás teljesítményének mértékét! […] A
zeneművészeknek is szükségük van rendszeres sportolásra.”
A mester arra is kitér, milyen legyen a zeneművészek sportolása: „Olyan, ami az
izomfeszültségeket lazítja, oldja, ami felfrissülést, felüdülést is okoz.” Nem mindegy
tehát, milyen sportot űznek zenével foglalkozó diákjaink. A mozgás nem lehet
megerőltető, nem lehet veszélyeztető a zenélésre nézve. Ugyanakkor fel kell készítenie
a zenélő fiatalokat a pálya extrém idegi-fizikai terheléseire. Ezt a feladatot kívánja
betölteni a Zenei Állóképesség Foglalkozás, mely a mindennapos testnevelés fontos
kiegészítője.
Kodály a testnevelés számára is ad útmutatást: „Az iskolai testnevelésnek, véli
Kodály, egyik legfontosabb feladata olyan útravalót adni az embernek, amely biztosítja,
hogy szellemi és testi frissességét minél hosszabb ideig fenn tudja tartani. Már fiatal
korban meg kell szerettetni a testmozgást az emberekkel, tudatossá kell tenni
jelentőségét. Egyben meg is kell tanítani mindenkit arra: a különböző életkorokban, a
különböző életkörülmények között milyen sportolás a legmegfelelőbb? Minden
iskolafajtában, de különösen a zenei iskolákban, alkalmazkodnia kell a testnevelésnek
az egyénhez, semmi esetre sem szabad öncélúnak lennie. A követelményeket nem
szabad mereven megállapítani. Azt nézzék, hogy az egyén viszonylagosan mit fejlődik,
hogyan halad előre a testnevelés során. Az osztályozásnak is ennek szellemében kellene
történnie.” 1
A ZÁF ebben a szellemben kívánja szolgálni a zenei hivatású fiatalokat.

BÁRÁNY István: Kodály Zoltán: A zeneművészeknek is szükségük van rendszeres sportolásra. = Parlando,
1960, 3. sz., 14
2,A Zenei munkaképesség-gondozás, azaz a Kovács-módszer oktatása a magyarországi zeneiskolákban,
középiskolákban és egyetemeken az Oktatási Hivatal által kiadott rendeletek szerint történik. 8/2013,I,30,EMMI
rendeletek: http://www.magyarkozlony.hu/pdf15906
14/2013. (IV.5) NGM rendelet:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440#table2
Útmutató a pdagógusok minősítési rendszeréhez: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pam/muveszeti.pdf
1

.
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A ZÁF elméleti és gyakorlati alapjául a Kodály intézkedése nyomán 1959-ben
elindított és jelenleg is működő Zenei Munkaképesség- gondozás, azaz a Kovács
Módszer programja szolgál.
A ZENEI ÁLLÓKÉPESSÉG-FOGLALKOZÁS (ZÁF) MEGHATÁROZÁSA
A ZÁF a zenei pálya intenzív fizikai, idegrendszeri terheléseire felkészítő gyakorlati és
elméleti program, a mindennapos iskolai testnevelés kiegészítője és részleges
helyettesítője. Tartalmazza mindazokat a zene-specifikus elemeket, melyekkel a
testnevelés nem rendelkezik.
A ZÁF CÉLJA
A zenével foglalkozó tanulók és felnőttek szervezetének alkalmassá tétele a hivatásos
zenélés speciális terheléseire idegileg, fizikailag. A könnyebb és egészségesebb
muzsikálás

feltételeinek

megteremtése.

Egy

egészséges

életmódmodell

megismertetése és tudatos életprogrammá tevése, mely a zenei pálya egész tartamán
át szolgálhatja a zenélő embereket. A ZÁF segíti azoknak a fizikai képességeknek a
kifejlesztését, melyek az eredményes zenetanuláshoz és tanításhoz, illetve a sikeres
művészi munkához kellenek.
A ZÁF FELADATAI
Előkészítés a zenélés fizikai terheléseire. A hangszeres tartások és mozgások alapozása,
a helyes légzés megtanítása, a gyakorlási állóképesség és a szereplési alkalmasság
fizikális alapjainak megteremtése.
A foglalkozási ártalmak megelőzése. Az idegi és fizikai fáradtság enyhítése, az egyoldalú
terhelések ellensúlyozása, az aszimmetrikus tartások korrekciója, a hallószerv
pihentetése, a gyakorlás helyes beosztásának, ütemezésének megtanítása a
túlerőltetések elkerülésére, megerőltetése esetén az elsősegélynyújtás tudnivalóinak
megtanítása, a leromlott állapotból való kilábalás tennivalóinak tudatosítása.
KÖVETELMÉNYEK
● A zenélő ember helyes egészségszemléletének kialakulása és az egészség
megőrzéséhez való konkrét ismeretek birtoklása.
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● A fiatal muzsikusok legyenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a zenei pályán való
helytállás erőteljes munkabírást kíván, és ennek érdekében nekik maguknak kell
fáradozniuk.
● Ismerjék azokat a módszereket, eszközöket, melyekkel a zenei hivatásra való fizikai
alkalmasságukat megfelelő szinten tarthatják.
● Sajátítsák el az egészséges zenész életforma szokásait, mint ahogy a sportszerű
életforma a sportoló fiataloknak vérükké válik a nevelés során.
● Legyenek tudatosak és önállóak a terhelés és pihenés szervezésében, a gyakorlás
ésszerű beosztásában, a gyakorlás közben alkalmazott mozgáspihenők helyes
felépítésében és kivitelezésében, a napi friss levegőzés és fényellátás
megszervezésében,

a

táplálkozás

rendezésében,

a

mozgásellátás

rendszerességében.
● Ismerjék a szereplésekre, vizsgákra való fizikális felkészülés módját.
● Ismerjék a jó kondíció fenntartásának módját turné idején.
● Legyenek képesek szünidők alkalmával a pihenés, regenerálódás okos
megszervezésére.
● Legyenek fizikailag felkészültek a zenei hivatással járó idegi-fizikai terhelések
elviselésére. Növekedjék stressztűrésük, állóképességük.
● Rendelkezzenek a mindennapos fizikai edzés alapvető mozgásrepertoárjával.
Legyen alapkészletük a gyakorlás közben használható bemelegítő és frissítő
mozgásprogramokból. Ismerjék ezeknek a felépítési módját és a kivitelezés
alapelveit. Tudják ezeket önállóan használni az egyéni gyakorlásban, a
kamarapróbákon, a zenekari próbákon, valamint szereplések és turnék alkalmával.
● Ismerjék azokat a lazító mozgásokat, melyek saját hangszerük gazdaságosabb
kezeléséhez segítenek.
● Ismerjék az élettanilag helyes légzéstechnikát, és tudják ezt önállóan gyakorolni.
● Rendelkezzenek alapvető mozgásmodellel az otthoni gyakorlás céljára.
A ZÁF-PROGRAM TARTALMA
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A ZÁF szakgimnáziumi programja 3 részből áll:
1. Mozgásfoglalkozások
2. Elméleti oktatás
3. Tanácsadás problémás növendékek részére
MOZGÁSFOGLALKOZÁSOK
Időkeret: heti 1 óra
A mozgásellátás fő feladatai:
● A gyakorlási állóképesség fejlesztése. A zenei tanulmányok során növekvő szellemifizikai terhelésre való felkészítés; a fizikai, idegrendszeri kondíció fejlesztése, a
teherbírás növelése; a foglalkozási ártalmak megelőzése; a pályaalkalmasság
fenntartása.
● A szereplési alkalmasság fejlesztése, az idegi-hormonális stabilitás megszerzése, a
stressz-tűrés növelése.
● A légzés fejlesztése. A fokozott szellemi terhelés és az egyoldalú fizikai terhelés
következtében kialakuló légzésgyengeség ellensúlyozása. A fúvós hangszeren
játszóknál

különösen

fontos

a

légzőrendszer

megerőltető

terhelésének

ellensúlyozása.
● A keringés edzése. A muzsikálás mozgásszegény hatásainak ellensúlyozása.
● A hangszeres játék tartástorzító hatásainak ellensúlyozása.
● A hangszerjáték következtében kialakuló izomfeszültségek feloldása. Az izomzat
megfelelő élettani állapotát célszerűen tervezett mozgásedzés biztosítja.
● Az ízületek mozgékonyságának megőrzése, az egyéni mozgáshatárok fenntartása.
● A kéz erősítése és lazítása a gyakori megerőltetések megelőzésére, mindemellett a
kéz mozgékonyságának, gyorsaságának fenntartása.
● A hangszeres virtuozitás támogatása, a mozgáskoordináció fejlesztése, a
hangszerjátékban résztvevő idegpályák bejáratása, a finom hangszeres mozgások
előkészítése.
● A test belső szervműködéseinek kedvező szabályozása a mozgásszegény zenélő
életmód fontos követelménye.
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● A pódiumi megjelenés, a könnyed, feszültségmentes mozgás, viselkedés gyakorlása.
● Az önálló mozgásellátás alapvető mozgásrepertoárjának megismertetése.
● A mozgásórák anyagát a tanár mindenkor a résztvevők aktuális állapota és egyéni
szükségletei alapján állítja össze. A mozgás adagolása csoportban is egyéni.
ELMÉLETI OKTATÁS
Időkeret: évi 5 óra
Az elméleti tanulmányok anyaga azokat az alapismereteket tartalmazza, melyek segítik
a növendékeket a könnyebb és hatékonyabb tanulásban, gyakorlásban és a
megerőltetések elkerülésében, valamint ártalom esetén az elsősegélynyújtásban.
Elméleti oktatásra két lehetőség kínálkozik:
a) A mozgásórák pihenő szüneteiben a tanár rövid magyarázatokat ad a mozgások
élettani hátteréről, valamint a zenélő tevékenységgel való összefüggéseiről.
b) Külön elméleti órák keretében vetített képes magyarázatokkal segíti a zenélő
növendékek számára szükséges alapismereteinek elsajátítását. Főbb témák:
A légzés szerepe a zenélésben. Légzéstréning a napi munkában.
A gyakorlás és tanulás helyes beosztása, tagolása mozgás-pihenőkkel.
Az egészséges zenész életforma elemei.
A muzsikáló kéz gondozása, elsősegély megerőltetések esetén.
Fizikális felkészülés szereplésre, vizsgára. A túlzott lámpaláz
leküzdése.
Fizikális felkészülés főtárgy órára.
TANÁCSADÁS
Időkeret: heti 1 óra
A tanácsadás minden olyan esetben szükséges, amikor valamilyen egészségi panasz
merül föl a zenéléssel kapcsolatban, vagy a romló fizikai és idegállapot figyelmeztető
jelzése mutatkozik. Továbbá a tanácsadó órákon adja meg a tanár a növendék számára
az otthoni egyéni fejlesztés programját. A tanácsadás időszükséglete személyenként
egy óra. Nehezebb esetben a tanácsadáshoz a zenei állóképesség teljes állapotfelvétele
szükséges. Ilyenkor a tanácsadás egy személy részére két órát vesz igénybe.
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A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL
A ZÁF szoros összefüggésben áll a hangszeres és énekes tárgyak tanításával, mivel
ezekben alapvető módszertani követelmény a fizikailag helyes, gazdaságos zenei
mozgás kidolgozása és megtanítása egyénileg minden tanulónál. A ZÁF annak az
élettani háttérnek a megteremtését szolgálja, mely a zenei kifejezést könnyebbé,
természetesebbé teszi. A ZÁF minden mozzanatában a zenélésből indul ki. Zenei
szempontok alapján történik a testtartás javítása, a hangszerjáték manuális alapozása,
a hangszeres játékformák alapmodelljeinek megtanítása, a színpadi megjelenés és
magatartás szépítése, a gyakorlás helyes ütemezésének megtanítása, a mély kifáradást
megelőző mozgáspihenők alkalmazása és a szereplések idegi-fizikai előkészítése.
A ZÁF további kapcsolatai a testnevelés tárgyhoz fűzhetők. A ZÁF a mindennapos
iskolai testnevelés kiegészítője és részleges helyettesítője. Tartalmazza mindazokat a
zene-specifikus elemeket, melyekkel a testnevelés nem rendelkezik.
ÉRTÉKELÉS
Az elméleti ismeretek terén az értékelés írásbeli vizsga alapján történik. A tanulók az
elméleti ismeretek elsajátításáról rövid dolgozatban számolnak be. Érdemjegyek csak
az elméleti ismeretekben mutatott előmenetelre adhatók öt osztályzattal. Az írásos
penzum mellett az órákon történő szóbeli megnyilatkozások is fontos tájékoztatóul
szolgálnak a tanár részére a tananyag elsajátításáról és a vele kapcsolatos szemlélet és
gondolkodásmód alakulásáról.
A mozgásgyakorlat értékelésében csak az órákon való részvétel rendszerességét
lehet tekintetbe venni. Az elért készségszint és teljesítmény nem tekinthető az értékelés
alapjaként, mivel ennek alakulását a mindenkori fizikai és idegállapot határozza meg,
és számos külső-belső tényező befolyásolja. A ZÁF mozgásoktatásában nem a
teljesítmény számít, hanem a gyakorlás által létrejött élettani hatás.
A fizikai állapotváltozásokról, melyek a munkaképesség-gondozás során
mutatkoznak, a tanulók szóbeli tájékoztatást kapnak. Ezek a változások a
megjelenésben, viselkedésben, tartásban, mozgásban, valamint a keringés és légzés
paramétereiben láthatók, és ezeket a ZÁF-tanár folyamatosan regisztrálja. Ezek az
adatok azonban személyesek, tehát kizárólag magára a tanulóra tartoznak, mint
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minden más egészséggel kapcsolatos információ, és nem kerülhetnek nyilvános
közlésre.
TÁRGYI FELTÉTELEK
Helyszín: Jól szellőztethető, tiszta, világos tornaterem, szertárral, tároló szekrényekkel,
férfi és női öltözőkkel, zuhanyozókkal.
Eszközök a mozgáshoz: bordásfal, tornazsámolyok, tornapadok, nagyméretű, vastag
szivacsszőnyegek, léggömbök, labdák, ugrókötelek, másfél és két kilogrammos kézi
súlyzók, gumikötelek.
Eszközök az elméleti oktatáshoz: Laptop, projektor, hangfal, írótábla, írószer.
JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK
A szakórát megfelelően képzett szaktanár taníthatja. A képesítés minimuma a jelenlegi
fázisban az egyetemi pedagógus szakvizsga, lévén ez az elérhető legmagasabb
képesítés.
A ZÁF-tanártól elvárható a rendszeres továbbképzés, hospitálás, tapasztalatcsere,
szakmai találkozókon, konferenciákon való részvétel és ezekről rövid beszámolók
készítése és közlése az iskola honlapján.
Arra kell törekednünk, hogy minden tanuló eljusson a tőle elvárható maximális
teljesítményig, az egységesen elsajátított alapvető testkultúrális anyag bázisán.
A feladatunk a jól motivált, aktív diákok egyéni képességeiknek megfelelő, differenciált
értékelés és ellenőrzés
Továbbhaladás feltétele
Öt fokozatú skálán, öt osztályzattal történő értékelés.
Tematikai egység egyenkénti értéke legalább elégséges osztályzat, valamint összetevők
átlaga elérje az elégséges szintet.

Tanulmányi munka értékelése
számonkérés-értékelés módja
évközi

Öt fokozatú skálán, öt osztályzattal történő értékelés
összetevői
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I.
Az elvégzett munka (tanulási folyamat,
gyakorlás)
A tevékenység értékelése. A tanórai munkavégzés "hozzáállás" - céltudatosság, céltartás - munkafegyelem és
pontosság - monotónia-, fáradtság fájdalomtűrés - önfegyelem
és bátorság - küzdeni tudás és sportszerűség - öntevékenység
és kreativitás
II.
A tanulási folyamat során bekövetkező
változások"fejlődés"
a.
technikai- taktikai tudásszintje. - a
tantervi
követelmények
teljesítésében
bekövetkezett változások
b.
A teljesítmény megváltozásának mértéke
általános teherbíró képesség (fizikai pszichikai)
c.
a teljesítménypróbák eredményeinek
változása
d.
személyiségbeli jellemzők (akarati,
szorgalmi, "hozzáállás" fegyelem)
III.
A teljesítmények értékelése.
Az elvégzett munka eredménye (standardizált teljesítmények)
a.
relatív a tantervi követelmények
teljesülése,
b.
abszolút (mérő tesztek)
IV.
Sporttevékenység
A versenyzés és eredményei - iskolán kívüli (egyesületi)
sporttevékenység
Az értékelés területei
●
Tanórai munka értékelése
● az adott (aktuális) tanóra értékelése
osztály illetve csoportszinten, esetenként
néhány egyéni kiemeléssel (alkalmi - eseti
érdemjegy)
● az adott tematikus egység; időszak;
folyamat értékelése osztályszinten. (havi
érdemjegy)
● az egységben mutatott különleges egyéni
teljesítmény, szorgalom, ügyesség ösztönző
elismerése (eseti érdemjegy)
●
egyéni értékelés az akarati, szorgalmi,
fegyelmi jellemző alapján,”hozzáállás” (havi
érdemjegy)
●
A tantervi követelmények teljesítése
●
Tanórán kívüli sporttevékenység értékelése
félévi, év végi jegyek
kialakítása

Öt fokozatú skálán, öt osztályzattal történő értékelés.
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Megszerzett jegyek alapján a Kréta e-naplóban a Zenei
Állóképesség Fejlesztés tematikai egységek 1 X, míg a testnevelés
tematikai egységei 4 X súlyozást kapnak.
Az így kapott átlag a kerekítés szabályainak megfelelően adja
az osztályzatot.
vizsgakövetelmények
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség
felmérés
•
500 m úszás egy úszásnemben (min.
követelmény:20 perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT
teszt alapján):
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás
nyújtás kifáradási, ütemezéssel
(min. követelmény:7db helyes
technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés
ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes
technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes
technikával)
9. évfolyam

Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés tanári vezetéssel
helyes végrehajtással (15 perc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok tanári
irányítással
Kosárlabda
•
egy leütés fektetett dobás (min.6/2)
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes
technikával (min.6/2)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga
(futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra
különböző kiinduló helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
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•
Gerenda: - Járások, fordulatok
(lábujjon járás, érintőjárás,hintalépés,
hármas lépés)
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség
felmérés
•
500 m úszás egy úszásnemben (min.
követelmény:20 perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT
teszt alapján):
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás
nyújtás kifáradási, ütemezéssel
(min. követelmény:7db helyes
technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés
ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes
technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes
technikával)

10.
évfolyam,

Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés tanári vezetéssel
helyes végrehajtással (15 erc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok tanári
irányítással
Kosárlabda
•
egy leütés fektetett dobás (min.6/2)
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes
technikával (min.6/2)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga
(futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra
különböző kiinduló helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok (
lábujjon járás, érintőjárás,hintalépés,
hármas lépés)
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•
Aerobik: - Tanult koreográfia
bemutatása
Gyakorlati vizsga
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség
felmérés
•
500 m úszás két úszásnemben (min.
követelmény:15 perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT
teszt alapján)
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás
nyújtás kifáradásig, ütemezéssel
(min. követelmény:10db helyes
technikával)
•
Hasizom – hanyatt fekvésből felülés
ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes
technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes
technikával)
11.
évfolyam

Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Gimnasztikai gyakorlatok nyújtó
hatású gyak. bemutatása (15 perc)
egyszerű és összetett gyakorlatok minden
izomcsoportra lebontva
- Tollaslabda
•
Szerva fonák és tenyeres
•
Ejtés fogadás tenyeres, és fonák
érintéssel, párral szemben érintésszám (min. 6
érintés.)
•
Adogatás saját ütőről saját ütőre fonák-,
tenyeres érintéssel (min.20)
- Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga
(futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás helyes technikával
•
Magasugrás átlépő technikával
- Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra
különböző kiinduló helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
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•
Gerenda: - Járások, fordulatok
(lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés, hármaslépés)
•
Aerobic koreográfia bemutatása
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség
felmérés
•
500 m úszás két úszásnemben (min.
követelmény:14 perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT
teszt alapján)
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás
nyújtás kifáradásig, ütemezéssel
(min. követelmény:10db helyes
technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés
ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes
technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes
technikával)

12.
évfolyam

Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés összeállítása és
bemutatása (15 perc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok (min 10
gyak.10 perc)
Karizom erősítő gyak.
összeállítása és bemutatás
Hasizom erősítő gyak.
összeállítása és bemutatása
Hátizom erősítő gyak.
összeállítása és bemutatása
Lábizom erősítő gyak.
összeállítása és bemutatása
Kosárlabda
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes
technikával (min.10/4)
•
Kapott labdából fektetett dobás helyes
technikával (min.10/4)
•
Büntető dobás helyes technikával
(min.10/3)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga
(futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás helyes technikával
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•
Ugróiskola (10 perc összeállítása a
tanult elvek szerint)
•
Magasugrás ollózó technikával
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra
különböző kiinduló helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
Önálló gyakorlat bemutatása a fent említett
kötelező elemek felhasználásával saját
koreográfia szerint.
•
Gerenda: - Járások, fordulatok
(lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés, hármaslépés)
Önálló gyakorlat bemutatása a fent említett
kötelező elemek felhasználásával saját
koreográfia szerint.
5/13.
évfolyam
1/13.
évfolyam
2/14.
évfolyam
értékelés

továbblépés feltételei

Tematikai egység egyenkénti
értékelése, összetevők átlaga eléri az
elégséges szintet.

Tematikai egység egyenkénti eredménye legalább elégséges
osztályzat, összetevők átlaga eléri az elégséges szintet.

megjegyzések
Különbözeti és osztályozó vizsgák

9. évfolyam

Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
•
500 m úszás egy úszásnemben (min. követelmény:20
perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján):
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradási, ütemezéssel
(min. követelmény:7db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
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Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés tanári vezetéssel helyes
végrehajtással (15 perc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok tanári irányítással
Kosárlabda
•
egy leütés fektetett dobás (min.6/2)
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes technikával
(min.6/2)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok (lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés,
hármas lépés)
•
Mutasson be egy mozgáspihenőt

10. évfolyam

Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
•
500 m úszás egy úszásnemben (min. követelmény:20
perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján):
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradási, ütemezéssel
(min. követelmény:7db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés tanári vezetéssel helyes
végrehajtással (15 erc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok tanári irányítással
Kosárlabda
•
egy leütés fektetett dobás (min.6/2)
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes technikával
(min.6/2)
Atlétika
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•
•
•

Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
Térdelő -, állórajt helyes technikával
Kislabdahajítás

Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok ( lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés,
hármas lépés)
•
Aerobik: - Tanult koreográfia bemutatása
Gyakorlati vizsga
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
•
500 m úszás két úszásnemben (min. követelmény:15
perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján)
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradásig, ütemezéssel
(min. követelmény:10db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyatt fekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Gimnasztikai gyakorlatok nyújtó hatású gyak.
bemutatása (15 perc)
egyszerű és összetett gyakorlatok minden
izomcsoportra lebontva
- Tollaslabda
•
Szerva fonák és tenyeres
•
Ejtés fogadás tenyeres, és fonák érintéssel, párral
szemben érintésszám (min. 6 érintés.)
•
Adogatás saját ütőről saját ütőre fonák-, tenyeres
érintéssel (min.20)
- Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás helyes technikával
•
Magasugrás átlépő technikával
- Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
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- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok (lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés, hármaslépés)
•
Aerobic koreográfia bemutatása
•
Mutasson be egy mozgáspihenőt
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
•
500 m úszás egy úszásnemben (min. követelmény:20
perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján):
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradási, ütemezéssel
(min. követelmény:7db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Általános bemelegítés tanári vezetéssel helyes
végrehajtással (15 erc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok tanári irányítással

11. évfolyam

Kosárlabda
•
egy leütés fektetett dobás (min.6/2)
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes technikával
(min.6/2)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok ( lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés,
hármas lépés)
•
Aerobik: - Tanult koreográfia bemutatása
Gyakorlati vizsga
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
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•
500 m úszás két úszásnemben (min. követelmény:15
perc)

12. évfolyam

- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján)
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradásig, ütemezéssel
(min. követelmény:10db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyatt fekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
Sportági mozgásanyag:- Gimnasztika
•
Gimnasztikai gyakorlatok nyújtó hatású gyak.
bemutatása (15 perc)
egyszerű és összetett gyakorlatok minden
izomcsoportra lebontva
- Tollaslabda
•
Szerva fonák és tenyeres
•
Ejtés fogadás tenyeres, és fonák érintéssel, párral
szemben érintésszám (min. 6 érintés.)
•
Adogatás saját ütőről saját ütőre fonák-, tenyeres
érintéssel (min.20)
- Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás helyes technikával
•
Magasugrás átlépő technikával
- Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
•
Gerenda: - Járások, fordulatok (lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés, hármaslépés)
•
Aerobic koreográfia bemutatása
•
Mutasson be egy mozgáspihenőt
Képességfelmérő tesz:- Aerob állóképesség felmérés
•
500 m úszás két úszásnemben (min. követelmény:14
perc)
- Izomerő és hajlékonyság felmérés:(NETFIT teszt alapján)
•
Karizom - fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás
kifáradásig, ütemezéssel
(min. követelmény:10db helyes technikával)
•
Hasizom – hanyattfekvésből felülés ütemezéssel
(min. követelmény:60db helyes technikával)
•
Hátizom – hason fekvésből törzsemelés
•
Lábizom – helyből távolugrás
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(min. követelmény:160 cm helyes technikával)
Sportági mozgásanyag:Gimnasztika
•
Általános bemelegítés összeállítása és bemutatása (15
perc)
•
Erőfejlesztő gyakorlatok (min 10 gyak.10 perc)
Karizom erősítő gyak. összeállítása és
bemutatás
Hasizom erősítő gyak. összeállítása és
bemutatása
Hátizom erősítő gyak. összeállítása és
bemutatása
Lábizom erősítő gyak. összeállítása és
bemutatása
Kosárlabda
•
Labdavezetésből fektetett dobás helyes technikával
(min.10/4)
•
Kapott labdából fektetett dobás helyes technikával
(min.10/4)
•
Büntető dobás helyes technikával (min.10/3)
Atlétika
•
Atlétika előkészítő mozgásanyaga (futóiskola)
•
Térdelő -, állórajt helyes technikával
•
Kislabdahajítás helyes technikával
•
Ugróiskola (10 perc összeállítása a tanult elvek
szerint)
•
Magasugrás ollózó technikával
Torna
•
Talajtorna:- Gurulások előre hátra különböző kiinduló
helyzetekből
- Tarkóállás helyes technikája
- Mérlegállás helyes technikája
- Fejenállás helyes technikája
Önálló gyakorlat bemutatása a fent említett kötelező elemek
felhasználásával saját koreográfia szerint.
•
Gerenda: - Járások, fordulatok (lábujjon járás,
érintőjárás,hintalépés, hármaslépés)
Önálló gyakorlat bemutatása a fent említett kötelező elemek
felhasználásával saját koreográfia szerint.
•
Mutasson be egy mozgáspihenőt
13. évfolyam, 1. félév

13. évfolyam, 2. félév

ELMÉLET
A tehetség-gondozás fizikális alapja.
Olvasmány: Dr. Bárány István (1960): Kodály Zoltán: A
zeneművészeknek is szükségük van rendszeres sportolásra.
Parlando, 2 (3), 14. https://www.parlando.hu/1960-3.html
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GYAKORLAT
20 perces otthoni mozgásprogram önálló tervezése a
megadott kompozíciós elvek szerint és bemutatása.
1/13. évfolyam, 1.
félév

1/13. évfolyam, 2.
félév

ELMÉLET
A zeneszerű életforma előfutárai. Clara Schumann, Robert
Schumann, dr. Kovács Sándor, Kálmán György, Jacque
Dalcroze, Gróf Endre, Yehudi Menuhin, Kerényi Miklós
György, Havas Kató. A zenei munkaképesség-gondozás
keletkezése, dr. Kovács Géza munkássága.
GYAKORLAT
Mozgáslehetőségek turné közben, a repülőgépen, a szálláson,
a koncert előtt, a koncert szünetében, a koncert után.

2/14. évfolyam, 1.
félév

2/14. évfolyam, 2.
félév

ELMÉLET
Fizikális felkészülés főtárgy órára, szereplésre, turnéra.
Munkaképesség-gondozás vizsgaidőszakban.
A jó idegi fizikai kondíció mutatói.
Olvasmány: Dr. Pásztor Zsuzsa (2007). Felmérés a zenei
foglalkozási ártalmakról. Parlando, 49 (4), 21–30.
https://www.parlando.hu/2007-4.html
GYAKORLAT
Bemelegítés változatok léggömbbel, labdával, ugrókötéllel,
székkel, eszköz nélkül.

3/15. évfolyam, 1.
félév
3/15. évfolyam, 2.
félév
megjegyzések
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei az aktuális érettségire
vonatkozó rendelet alapján.

Tantárgy neve:

Digitális kultúra
Helyi tanterv
Digitális kultúra
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Készült a Kerettanterv a gimnáziumok 9-12 évfolyama számára Digitális kultúra 9-11.
évfolyam című dokumentum alapján
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12
_evf
9. évfolyam
A 9 évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 72 óra.
Témakör neve

Javasolt
óraszám

Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám,
karakter, szöveg, logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv
fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy
magas szintű formális programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal
szimulációjáról;

rendelkezik

hétköznapi

jelenségek

számítógépes

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs
programokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek
használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
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A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus
leírása egy lehetséges módjának megismerése
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények
kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére
gyakorolt hatásának vizsgálata
Fogalmak
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási
mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg,
sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás
Javasolt tevékenységek
Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű
példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos
választását igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és
kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő
programozási feladatok megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy
lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl.
tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások
használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások
paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
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Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
Témakör: Információs társadalom, e-Világ

5

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, eállampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem –
biztonsági és jogi kérdéseivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség
fogalmával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az információ megjelenési formái, jellemzői
Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme
Fogalmak
adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány,
e-kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés
egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák
megismerése, valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot
szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon,
a keresőmotorok használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása,
például a közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása
és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk
valamelyik keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata
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keresése

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek
Tanulási eredmények

8

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs
rendszereit és használ mobilalkalmazásokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs
rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használata során együttműködik társaival.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés
Fogalmak
mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése,
alkalmazás eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő
programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek
módosítása
Projektfeladatok megoldása során
megvalósítása mobileszközökkel

a

csapaton

belüli

kommunikáció

Témakör: Szövegszerkesztés
Tanulási eredmények

11

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának szempontjait;
adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;

203

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre
definiált stílusok használatáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél
készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása,
lábjegyzet, tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok
Fogalmak
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus,
sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív
készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például
tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő
laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az információforrások szabályos
megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó
projektmunka keretében

tanulmány

vagy

beszámoló

készítése

Témakör: Számítógépes grafika
Tanulási eredmények

4

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési
módszereivel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás
alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek,
transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás,
átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek,
eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel
Fogalmak
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység,
pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás,
eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk,
rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál,
csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság,
csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló
rögzítése és tárolása digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
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Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy
feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában
Más
tantárgyak
bemutatókészítő
rajzeszközeivel

tananyagához
kapcsolódó
témában
ábrakészítés
vagy
szövegszerkesztő
program
vektorgrafikus

Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus
szerkesztőprogram használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása
módosításával, transzformációk végrehajtásával

görbék,

csomópontok

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek
megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása
Témakör: Online kommunikáció
Tanulási eredmények

4

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és
alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és
szokásokat, a szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati
listát a problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és
formáit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése
Fogalmak
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális
identitás, önérvényesítés, tolerancia
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős
kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési
kultúra és szokások, szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése,
elemzése
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák
alkalmazása például technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének
ellenőrzése
Témakör: Publikálás a világhálón
Tanulási eredmények

8

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
érti a CSS használatának alapelveit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának
szétválasztásuk jelentősége

és

stílusának

szerkesztési

lehetőségei,

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások,
kiválasztási szempontok, fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása
tartalomkezelő rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a
dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése
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Fogalmak
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete,
címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok,
weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és
háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló
érdeklődésének megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló
érdeklődésének megfelelően választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak
megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum
önálló elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása
csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges
módosításával
Témakör: Táblázatkezelés
Tanulási eredmények

6

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal
rendelkezik
hétköznapi
szimulációjáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

jelenségek

számítógépes

Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok
alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
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Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények,
feltételtől függő számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program
segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése
Fogalmak
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, függvények
egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok
gyűjtése különböző forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények
alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és
online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő
ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása
táblázatkezelő program segítségével és következtetések levonása az
eredményekből
Témakör: Adatbázis-kezelés
Tanulási eredmények

5

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített
adatokat nyer ki.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés
Fogalmak
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés;
adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai
műveletek; hozzáférési jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például
menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai
elektronikus naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem
lehetőségeinek kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a
különböző közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén
Témakör: A digitális eszközök használata
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a
működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs
rendszereit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének
főbb állomásait, tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai
környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító
hatásait, óvja maga és környezete egészségét;
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6

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet
beállításait;
igénybe veszi az
alapszolgáltatásait;

operációs

rendszer

és

a

számítógépes

hálózat

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói
hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások
csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása,
tudatosítása; etikus információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben
Fogalmak
ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük,
mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus
információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus
munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az
eszköz szoftveres karbantartása, vírusvédelme
Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat
segítségével
10. évfolyam
A 10 évfolyamon a digitális kultúra tantárgy óraszáma: 36 óra.
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Témakör neve

Javasolt
óraszám

Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit
és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg, logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási
nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy
magas szintű formális programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal
szimulációjáról;

rendelkezik

hétköznapi

jelenségek

számítógépes

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a
szimulációs programokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek
használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek
Algoritmus leírása egy lehetséges módjának megismerése

megismerése.

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények
kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
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Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére
gyakorolt hatásának vizsgálata
Fogalmak
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója,
algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám,
karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése,
vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés,
hibajavítás
Javasolt tevékenységek
Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű
példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus)
tudatos választását igénylő feladatok önálló megoldása, a választás
indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése,
leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő
programozási feladatok megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy
lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata
(pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások
használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások
paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását
igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
Témakör: Számítógépes grafika
Tanulási eredmények

10

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
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létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus
ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési
módszereivel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy
leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek,
transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás,
átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek,
eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék,
csomópontok
Csomópontműveletek

felhasználása

rajzok

készítésében.

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel
Fogalmak
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás,
színmélység, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás,
vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek,
transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság,
vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás,
csomópont, csomópontműveletek, 3D-s alakzat
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló
rögzítése és tárolása digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy
feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák
tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak
bemutatókészítő
rajzeszközeivel

készítése

más

tantárgyak

tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés
vagy szövegszerkesztő program vektorgrafikus

Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus
szerkesztőprogram használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok
módosításával, transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás
igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása
Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése
Tanulási eredmények

4

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának szempontjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket
új dokumentumok készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a
bemutatókészítő eszközök használatában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás
felhasználásával új dokumentumok létrehozása
Más
tantárgyak
projektfeladatainak
dokumentumok alkalmazásával
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bemutatása

alapelemek
multimédiás

Fogalmak
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video, multimédiaszerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például
szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött
multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása,
például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális
eszközök és szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása
multimédiás dokumentumok alkalmazásával
4
Témakör: Publikálás a világhálón
Tanulási eredmények

6

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
érti a CSS használatának alapelveit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei,
szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások,
kiválasztási szempontok, fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok
publikálása tartalomkezelő rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a
dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése
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Fogalmak
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap
szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek
elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek
formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok
használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló
érdeklődésének megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló
érdeklődésének megfelelően választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes
feladatleírásnak megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok
felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum
önálló elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és
publikálása csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok
részleges módosításával
Témakör: Táblázatkezelés
Tanulási eredmények

6

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi
szimulációjáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
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jelenségek

számítógépes

Szám, szöveg, logikai típusok.
százalékformátumok alkalmazása

Dátum-

és

idő-,

pénznem-,

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel.
függvények, feltételtől függő számítások, adatok keresése

Statisztikai

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő
program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése
Fogalmak
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum,
százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút
cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény
paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű
adatok gyűjtése különböző forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek,
függvények alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban
és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő
ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása
táblázatkezelő program segítségével és következtetések levonása az
eredményekből
11. évfolyam
A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 36 óra.
Témakör neve
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
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Javasolt
óraszám
10

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek
lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg, logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási
nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes
szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a
szimulációs programokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek
használata
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései.
Szöveges specifikáció készítése
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek
Algoritmus leírása egy algoritmusleíró eszköz segítségével

használata.

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények
kapcsolata
Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a
lépésenkénti finomítás elvei alapján
Egyszerű típusalgoritmus használata
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási
környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok
Eljárások, függvények alkalmazása
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A program megtervezése, kódolása
Tesztelés, elemzés
Objektumorientált szemlélet
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program
működésére gyakorolt hatásának vizsgálata
Fogalmak
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója,
algoritmusleírási mód, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor,
logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok,
tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű
algoritmusának tervezése és kódolása
Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények
kapcsolatának meghatározása
Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás
– használatát igénylő problémamegoldás iskolai vagy közcélú
adathalmazok használatával
Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok
alkalmazása konkrét feladatokban önállóan és teammunkában
Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet
használatával is
A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek,
tulajdonságainak, metódusainak használatát igénylő játékos feladatok
(pl. tili-toli, aknakereső, memory)
Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező,
jelölőnégyzet, rádiógomb a felhasználói felület programozásában
alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli felülete)
Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó
felület programozásában
A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által
készített algoritmusban, programban, tapasztalatok közös megbeszélése
Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek
tesztelésére alkalmas mintaadatok előállítása és használata
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
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Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása
projektmunkában (pl. mérési eredmények feldolgozásával adott
hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok, demográfiai
modellek)
Témakör: Információs társadalom, e-Világ
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem,
e-állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem –
biztonsági és jogi kérdéseivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség
fogalmával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai
A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások
Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban
Az e-szolgáltatások főbb ismérvei
Fogalmak
e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, eszolgáltatások, ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k
története vagy ötödik generációs számítógépek) projektmódszerrel
történő feldolgozása
Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online
gyakorlása, e-ügyintézés és e-állampolgárság
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák
megismerése, valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló
biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon,
keresőmotorok használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési
körökről, személyes profilokról
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Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek
alkalmazása, például a közösségi oldalakon elérhető személyes adatok
keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más
tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek
operációs rendszereit;
céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira,
kezelőfelületére vonatkozó igényeit megfogalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök
operációs rendszereit és használ mobilalkalmazásokat;
az applikációkat önállóan telepíti;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használata során együttműködik társaival.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása,
egyedi igényekhez beállítása
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Alkalmazások erőforrásigényének felmérése
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű
használata
Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés
Fogalmak
mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás
telepítése, eltávolítása, oktatóprogramok, oktatást segítő programok,
hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, alkalmazásspecifikáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
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Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek
módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció
megvalósítása mobileszközökkel
Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján
Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az
alkalmazás hardverigénye alapján
Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és
funkcióinak meghatározása
2

Témakör: Szövegszerkesztés
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának szempontjait;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival;
adatokat táblázatba rendez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az
előre definiált stílusok használatáról;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Tipográfiai ismeretek
Hosszú dokumentumok készítése, formázása
Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása
Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés
Más tantárgyakhoz kapcsolódó
hivatalos dokumentumok

feladatok,

formanyomtatványok,

Fogalmak
karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon,
megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése
projektmunkában, például tanulmány készítése irodalomból,
történelemből, etikából
Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor
irodalomjegyzék beszúrása, ábrajegyzék beszúrása
Dokumentumok közös használata online felületen,
csoportmunkában kialakított tartalom létrehozása

például

Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például
egy dokumentum tartalmának közös véleményezése
1

Témakör: Online kommunikáció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és
alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a
találati listát a problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit
és formáit;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség
fogalmával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában
A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák
A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és
szoftvereszközök
Fogalmak
felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben),
kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, személyiséglopás, online
zaklatás

224

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy
többrésztvevős kommunikációs lehetőségek és felhőalkalmazások
használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult
viselkedési kultúra és szokások, szerepelvárások használata. Az identitás
kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek tudatosítása
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása
során
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek
beállítása. Online kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök
használata
Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni
érdeklődésnek megfelelően más tantárgyak tanulása során
6

Témakör: Táblázatkezelés
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
nagy adathalmazokat tud kezelni;
az adatokat diagramon szemlélteti.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Szám, szöveg, logikai típusok
Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-,
százalékformátumok alkalmazása. Egyéni számformátum kialakítása
Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel
Adatok bevitele különböző forrásokból
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő
program segítségével
Adatok elemzése, csoportosítása
Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés
Számítások végzése nagy adathalmazokon
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Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei
Fogalmak
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet,
adatimportálás; szöveg-, szám- és logikai típus; számformátumok,
dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum, egyéni
számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok
keresése, rendezés, szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű
adatok gyűjtése különböző forrásokból
Összegyűjtött
alkalmazással

adatok

táblázatos

elrendezése

táblázatkezelő

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek,
függvények alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban
Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő
felületen
Nagyméretű adathalmaz
lehetőségeivel

elemzése

a

táblázatkezelő

program

Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő
program eszközeivel
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása
táblázatkezelő program segítségével, és következtetések levonása az
eredményekből
10

Témakör: Adatbázis-kezelés
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és
összesített adatokat nyer ki;
a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és
töröl, űrlapokat használ, jelentéseket nyomtat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai
Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása
Lekérdezések készítése
Szűrési feltételek megadása
Függvényhasználat adatok összesítésére
Jelentések készítése
Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése
Közérdekű adatbázisok elérése
Fogalmak
adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat,
importálás, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő,
logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési feltétel,
logikai műveletek, hozzáférési jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból,
például menetrendekből, film- és kulturális adatbázisokból, nyilvános
adattárakból, az elektronikus naplóból
Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás
adatbázisokból adatbázis-kezelő rendszer segítségével
Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés
az adathalmaz táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel
történő feldolgozása mellett
A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint
közérdekű adatok gyűjtése és adatbázis-kezelő programba való bevitele
Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és
lekérdezési feltételek, összesítő függvények alkalmazása egy adatbáziskezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és
következtetések levonása
Témakör: A digitális eszközök használata
Tanulási eredmények
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1

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket
és a működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások
használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek
operációs rendszereit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek
fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus
informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök
egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a
munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok
kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus
felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító
hatások csökkentése
A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb
állomásai
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat
kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása,
kezelése
Fogalmak
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ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés,
digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs
rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus
információkezelés, távmunka digitális eszközökkel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektfeladathoz
szükséges
digitális
eszközök
kiválasztása,
ergonomikus munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind
hardveres szempontból
A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések
megtétele, az eszköz szoftveres karbantartása, vírusvédelme
Az
együttműködéshez
szükséges
állományok
szinkronizálása számítógépes hálózat segítségével

megosztása,

Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy
weboldal készítése
Összes óraszám:
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INFORMATIKA
10. évfolyam kifutó (2020/2021. tanév) 72 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alkalmazói ismeretek

Órakere
t 10 óra

1. Írott és audiovizuális dokumentumok
elektronikus létrehozása
Előzetes tudás

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete,
alkalmazása. A digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő
program használata. Karakter- és bekezdésformázások
végrehajtása szövegszerkesztő programmal.

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok
A tematikai egység készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes
nevelésidokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás
fejlesztési céljai dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók
készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök
kiválasztása és komplex használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási
pontok

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása
Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése.
Élőfej, élőláb.
Stílusok alkalmazása.
Tartalomjegyzék készítése.
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

Fizika; kémia;
biológiaegészségtan:
projektmunka
elkészítése;
kísérlet vagy
vizsgálat
jegyzőkönyvének
elkészítése.
Vizuális kultúra:
Gyűjtött
információ- és
képanyagból
írásos
összefoglaló
készítése.
Médiahasználat.

Körlevél
A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése.
Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával.
Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő
programmal.
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum
célszerű kiválasztása
Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció
stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban.
Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.
Dokumentumok nyomtatási beállításai.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegalkotás.

Hangszerkesztés
Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása.
Hangszerkesztő program használata.

Ének-zene: saját
munkák,
gyűjtések
felhasználása az
elektronikus
hangalakítás
során.

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók
készítése
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása
és komplex használata.
Utómunka egy videoszerkesztő programmal.

Vizuális kultúra:
Mozgóképi
szövegkörnyezet
ben megfigyelt
emberi
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Fizika; kémia;
biológiaegészségtan:
vizsgálatok
eredményének
prezentálása;
projektmunka
bemutatása.

A weblapkészítés alapjai.

kommunikáció
értelmezése.
Szövegkörnyezet
ben megfigyelt
egyszerűbb (teret
és időt formáló)
képkapcsolatok,
kép- és
hangkapcsolatok
értelmezése.
Átélt, elképzelt
vagy hallott
egyszerűbb
események
mozgóképi
megjelenítésének
megtervezése,
esetleg
kivitelezése az
életkornak
megfelelő szinten
(például storyboard, animáció,
interjú).

Kulcsfogalmak/ Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél,
fogalmak
törzsdokumentum, multimédia, videó, nyomtatási beállítás,
hangformátum, képformátum, videoformátum, weblap.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés

10
óra

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete,
alkalmazása. Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása.
Táblázatba foglalt adatokból célszerű diagramok készítése.

A tematikai egység Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés
nevelési-fejlesztési táblázatkezelővel. Adatok tárolásához szükséges egyszerű
céljai
adatbázis kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Problémamegoldás táblázatkezelővel
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Függvények használata.
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Kapcsolódási
pontok
Matematika:
kamatos kamat
számítása,
befektetésekkel,
hitelekkel
kapcsolatos
számítások.

Statisztikai számítások
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
Az adatok grafikus szemléltetése.

Matematika:
számok,
műveletek, egyéb
matematikai
szimbólumok (pl.
képek, szakaszos
ábrák,
diagramok,
táblázatok,
műveletek,
nyitott
mondatok)
alapján az általuk
leírt valóságos
helyzetek,
történések,
összefüggések
elképzelése.
Biológiaegészségtan;
kémia; fizika: a
természeti és
technikai
rendszerek
állapotának
leírására szolgáló
szempontok és
módszerek
használata.

Adatkezelés táblázatkezelővel
Adatok rendezése, szűrés.
Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.

Matematika;
földrajz; fizika;
kémia:
táblázatok
adatainak
rendezése.

Térinformatikai alapismeretek
Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei.
Útvonalkeresők, térképes keresők használata.

Fizika; földrajz;
matematika: a
térbeli
tájékozódást
szolgáló
eszközök és
módszerek
alapjai és
felhasználásuk. A
GPS idő-,
távolság- és
sebességadatain
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ak értelmezése.
Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása
Adatbázis létrehozása.
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.
Adatbázis feltöltése.
Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban.
Kulcsfogalmak/ Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező,
fogalmak
kapcsolat, kulcs.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Óraker
e 24
óra

3. Problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges
módszerek és eszközök kiválasztása

Előzetes tudás

Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata,
egyszerűbb algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet
használata.

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök
A tematikai egység
segítségével történő megoldása csoportmunkában, a
nevelési-fejlesztési céljai
megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex
alkalmazása
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása.
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével
történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése.

Kapcsolódási
pontok
Matematika:
ismerethordo
zók
használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus
követése,
értelmezése,
készítése.
Matematikai
modellek,
alkalmazásuk
módja,
korlátai
(pontosság,
értelmezhetős
ég).
Magyar nyelv
és irodalom;
idegen
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nyelvek;
matematika;
földrajz:
szövegfeldolg
ozás.
Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó
tevékenység tervezése
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.

Matematika:
ismerethordo
zók
használata.
Számítógépek
használata.
Algoritmus
követése,
értelmezése,
készítése.
Matematikai
modellek (pl.
számítógépes
programok),
alkalmazásuk
módja,
korlátai
(pontosság,
értelmezhetős
ég).
Modell (ábra,
diagram)
alkotása,
értelmezése
fogalmakhoz.
Közelítő
értékek
meghatározás
a, egyenletek,
egyenletrends
zerek
megoldása,
diagramok
készítése.
Magyar nyelv
és irodalom;
idegen nyelv;
földrajz:
szövegfeldolg
ozás.

Kulcsfogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka.
/fogalmak
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Algoritmizálás és adatmodellezés

20 óra

Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

A tematikai
Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az
egység nevelési- alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek
fejlesztési céljai használata.
Kapcsolódási
pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása,
megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok
tervezése, végrehajtása, elemzése
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével,
az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei.
Algoritmusok megvalósítása.
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

Magyar nyelv és
irodalom; idegen
nyelv;
matematika;
földrajz:
szövegfeldolgozá
s.
Fizika; kémia:
összefüggések,
folyamatok
programozása.

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény
kapcsolata, megtervezése, értelmezése
A beállítások értelmezése.
Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata.
Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.

Magyar nyelv és
irodalom; idegen
nyelv;
matematika;
földrajz:
szövegfeldolgozá
s.

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti
Kulcsfogalmak
finomítás elve, adattípusok, elemi adat, összetett adat, bemenő adat,
/ fogalmak
eredmény.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció
4.1. Információkeresés, információközlési
rendszerek

Előzetes tudás

Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ
megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.
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Órakeret
4 óra

A tematikai
A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása,
egység nevelési- meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok
fejlesztési céljai önálló publikálása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Önálló információszerzés
Információkeresési stratégia.
Tartalomalapú keresés.
Logikai kapcsolatok.
A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok
szűkítése, kigyűjtése, felhasználása.

Kémia; biológia;
fizika:
természettudomá
nyos projektek
kidolgozása,
pályázati anyagok
készítése.
A számítógéppel
segített tanulás
módszereinek
alkalmazása a
mérés,
információkeresé
s, bemutatók és a
kommunikáció
segítésére.
A
problémamegoldá
sra irányuló,
hatékony
információkeresé
s.

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció
megismerése
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.
A közlés céljának felismerése.
A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: egy
esemény
információinak
begyűjtése több
párhuzamos
forrásból, ezek
összehasonlítása,
elemzése, az
igazságtartalom
keresése, a
manipulált
információ
felfedése.

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és
elektronikus, internetes eszközökkel.
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Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok
publikálása az interneten.
Kulcsfogalma
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés.
k/ fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

Órakeret 2
óra

5.1. Az információkezelés jogi és etikai
vonatkozásai

Előzetes tudás

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt
esetleges meghibásodások. A problémák megoldása érdekében
alkalmazott eljárások.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított
viselkedési módok megfigyelése, véleményezése.

Adatvédelmi fogalmak ismerete.
Az információforrások hitelességének értékelése.
A tematikai
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
egység nevelésiAz infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.
fejlesztési céljai
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális
hatásainak felismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség
megőrzési technikáival való megismerkedés
Adatvédelmi fogalmak ismerete.
Az információforrások hitelességének értékelése.
Informatikai eszközök etikus használata.

Technika, életvitel
és gyakorlat:
részvétel a
társadalmi
felelősségvállalás
ban.

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási
szabályok megismerése
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése.
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése.

Technika, életvitel
és gyakorlat: a
célnak megfelelő
információforrás
ok, eszközök,
módszerek
kiválasztása.
Magyar nyelv és
irodalom: a
források
megjelölése, az
idézés formai és
etikai szabályai,
jegyzetek
készítése,
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netikett. A
forráskritika
technikái.
Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre,
kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának
megismerése
A globális információs társadalom jellemzői.
Az informatikai kultúra jellemzői.
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális
hatásainak felismerése.
Az informatikai eszközök használatának következményei a
személyiségre és az egészségre vonatkozóan.

Technika, életvitel
és gyakorlat: a
fenntarthatóság
értékének és
érdekének
elfogadása,
tudatos és
cselekvő
részvétel az
emberi környezet
állapotának
megőrzésében,
javításában.
Fizika; biológiaegészségtan;
kémia: a
számítógéppel
segített tanulás
módszereinek
alkalmazása a
mérés,
információkeresé
s, bemutatók és a
kommunikáció
segítésére.
Információs- és
kommunikációs
rendszerek
felépítése,
jelentőségük.
Magyar nyelv és
irodalom: az
információs
kommunikációs
társadalom
műfajainak
megfelelő
olvasási szokások
gyakorlása, az
ezekhez
kapcsolódó
tipikus hibák és
veszélyek
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felismerése,
kiküszöbölése.
Matematika:
matematikai
modellek (pl.
nyitott
mondatok,
gráfok, sorozatok,
függvények,
függvényábrázolá
s, számítógépes
programok,
statisztikai
elemzések),
alkalmazásuk
módja, korlátai
(pontosság,
értelmezhetőség)
.
Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai
Kulcsfogalma
kultúra, információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői
k/ fogalmak
alkotás, plágium, közkincs, szabad felhasználás.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

6. Könyvtári informatika

Órakeret
2 óra

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló
használata. Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált
irodalomjegyzék összeállítása segítséggel.

A tematikai
A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző
egység nevelési- információforrások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb
fejlesztési céljai feladatokhoz.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Könyvtártípusok, információs intézmények
A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése.
A települési közkönyvtár önálló használata.
Könyvtárlátogatás.

Magyar nyelv és
irodalom: a
tanulási képesség
fejlesztése,
kulturált
könyvtárhasznála
t.

Könyvtári szolgáltatások
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése,
felhasználása a tanulásban.
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése.

Magyar nyelv és
irodalom:
könyvtárhasznála
t.
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Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató
segítségével való önálló használata.
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat.

Információkeresés
A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága.
Információkeresési stratégiák ismerete.
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból,
általános és ismeretterjesztő művekből.
Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus
információhordozókból.
Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári
kutatómunkával.

Ének-zene: a
könyvtár és az
internet
felhasználása.
Magyar nyelv és
irodalom: a
könyvtári
információkeresé
s.
Az internetes
adatgyűjtés
technikái, linkek
használata.
Adatkeresés,
anyaggyűjtés
nyomtatott és
elektronikus
források
segítségével;
egynyelvű
szótárak,
értelmező
szótárak;
szelekció,
értékelés,
elrendezés.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
ismeretszerzés
szaktudományi
munkákból.
Fizika; kémia;
biológiaegészségtan: az
ismeretszerzés
folyamatának és
eredményének
kritikus
értékelése.
A
problémamegold
ásra irányuló,
hatékony
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információkeresé
s.
Vizuális kultúra:
tájékozódás
valamely
Európán kívüli
kultúra
művészetéről a
történelmi,
kultúrtörténeti
összefüggések
figyelembevételé
vel.
Ének-zene: zenei
dokumentumok
gyűjtése.
Technika, életvitel
és gyakorlat: a
személyes
pályatervnek,
elképzeléseknek,
szükségleteknek
megfelelő
információszerzé
s.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete.
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint.
A talált információk kritikus értékelése.
Időszaki kiadványok önálló használata.
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok.
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak
ismerete, önálló használata.

Matematika:
ismerethordozók
használata.
Könyvek (pl.
matematikai
zsebkönyvek,
szakkönyvek,
ismeretterjesztő
könyvek,
lexikonok,
feladatgyűjtemén
yek, táblázatok,
képletgyűjtemén
yek).
Magyar nyelv és
irodalom:
segédkönyvek,
kézikönyvek,
szótárak,
lexikonok
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használata,
ismeretlen
kifejezések
jelentésének
önálló
megkeresése
egynyelvű
szótárakban.
Az elektronikus
tömegkommunik
áció és az
irodalom
kölcsönhatásána
k új jelenségei.
Földrajz:
tájékozódás a
hazai földrajzi,
környezeti
folyamatokról.
Információgyűjté
s internetalapú
szolgáltatásokkal
: időjárási
helyzetkép,
útvonaltervező,
valutaváltó.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
történelmi,
társadalomtudo
mányi, filozófiai
és etikai
kézikönyvek,
atlaszok,
lexikonok.
Vizuális kultúra: a
tömegkommunik
áció formái, a
tömegkommunik
ációt és a
mediatizált
nyilvánosságot
jellemző tények,
modellek.
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Az audiovizuális
szövegek,
műsorok
előállítását,
nyelvi jellemzőit,
közvetítését és
értelmezését
leíró fontosabb
fogalmak és
alapvető
összefüggések.
Forráskiválasztás
Történelem,
Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának társadalmi és
és a forrás információs értékének figyelembe vételével.
állampolgári
ismeretek:
kérdések
megfogalmazása
a szerző
esetleges
elfogultságaira,
tájékozottságára,
rejtett
szándékaira, stb.
vonatkozóan.
Az adott téma
tanulmányozásáh
oz leginkább
megfelelő térkép
kiválasztása.
Különböző
szövegek,
hanganyagok,
filmek, stb.
vizsgálata a
történelmi
hitelesség
szempontjából.
Magyar nyelv és
irodalom:
verbális és nem
verbális (hangzó,
képi és digitális)
információk
gyűjtése,
szelekciója,
rendszerezése,
kritikája és
felhasználása.
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Vizuális kultúra:
információforrás
ok szűrésének
szempontjai.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről.
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának
megismerése, segítséggel való alkalmazása.
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése.

Magyar nyelv és
irodalom: a
források
megjelölése, az
idézés formai és
etikai szabályai,
jegyzetek
készítése,
netikett.

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia,
Kulcsfogalmak
rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás,
/ fogalmak
plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás.
Tanulmányi munka értékelése

évközi

félévi, év végi jegyek
kialakítása

számonkérés-értékelés módja: Gyakorlati feladatok,
prezentációk, tesztek, önálló beadandók (témaközi és
témazáró)
osztályzás szabályai: az érettségin megjelenő
ponthatárok alapján 25%-39%= elégséges, 40%59%=közepes, 60%-79%-ig jó, 80%- jeles
megszerzett jegyek alapján/
vizsgaköteles
vizsgakövetelmények
9. évfolyam
10. évfolyam,
11. évfolyam

továbblépés feltételei

Szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, számítógépes
grafika
Algoritmizálás, multimédiás
dokumentumok készítése
Algoritmizálás, adatbázis-kezelés

Értékelés:
jegy kialakításának elvei: a tanult
osztályzat
anyag elsajátításának mértéke
A minimumkövetelmények elérése (25%= elégséges
eredmény elérése)
Különbözeti és osztályozó vizsgák

9. évfolyam, 1. félév

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
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9. évfolyam, 2. félév

Számítógépes grafika

10. évfolyam, 1. félév

Algoritmizálás, multimédiás dokumentumok készítése

10. évfolyam, 2. félév

Algoritmizálás, multimédiás dokumentumok készítése

11. évfolyam, 1. félév

Algoritmizálás, adatbázis-kezelés

11. évfolyam, 2. félév

Algoritmizálás, adatbázis-kezelés
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
érettségi vizsga követelményei
Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció
készítés, Weblap készítés, Adatbáziskezelés

Tantárgy neve:

Földrajz
Helyi tanterv

A földrajztudomány megjelenését ie. 7-re szokták tenni, amikor megjelent Strabón
„Geógraphika hüpomnémata” című munkája. A földrajz olyan diszciplína, amely a
természettudományokból nőtt ki, de jelenlegi ismeretanyaga már nem csak a
természettudományokat alapozza, hanem a társadalomtudományokat is. A még mindig
természettudományos tárgyként elkönyvelt földrajz sok tudomány egyedüli képviselője
az iskolarendszerben (pl. geológia, földtan, meteorológia, hidrológia, talajtan,
térképtudomány), azonban egyre több társadalomtudományé is (statisztika, demográfia,
urbanisztika, településtudomány, regionális tudomány, közgazdaságtan stb.). Jelentős
önismereti deficithez vezethet, ha a földrajz tantárgyat csupán természettudományként
kezeljük.
A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit,
folyamatait – a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt
építve – mutatja be, ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és
társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz
szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat
összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös
hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk, mint egységes rendszer
sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és
tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen
súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi
szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és
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társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra
képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.
A tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társadalmi-gazdasági
környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek önmaguk is
részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A
földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett
számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a
hidrológiai, a talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít
gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.
Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött,
mind pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex
problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az
oktatási hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az
általuk közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink
földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a
hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására,
a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi.
Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen
alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem annak okait és
következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági
folyamatokat
szintetizálva,
a
jelen
eseményein
túlmutatva
értékelésre,
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.
A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó,
szintetizáló gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és feldolgozás, valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével
hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő
eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.
A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a
környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető
jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák
felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges
megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a
környezetért felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.
A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig
hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá
válásukhoz.
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Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan
formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak
globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat
hogyan befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett
fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése.
Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével
a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához
és elmélyítéséhez.
A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és
lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a
földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek
ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló
társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása,
továbbá a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink
társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a
tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás
kialakulásához is.
A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és
vállalkozóképes állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos
feladatának tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi
ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség
kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által
közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és
szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre
önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak
hozzá kell járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez,
különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A
földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi
élet különböző területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és
önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajziföldtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk
felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint
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különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások,
forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő,
illetve értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi
kommunikáció fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló
érvelésen alapuló egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését
segítik a földrajzi tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük
a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött
információk, leírások értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia
fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a
digitális térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére,
földrajzi összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és
felhasználása mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő
szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok,
önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi
információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás
tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális
eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi
problémák kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség
nyílik a gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy
modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás
fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző
földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló
gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív
gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói
döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés
és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás
megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a
társadalomföldrajzi témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális
sokszínűségének megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti
érdeklődés és tisztelet kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív
munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség
tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális
kompetenciáinak fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során
248

képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség
esetén kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A világ társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a
kulturális értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás
tudatosításához, a kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény
kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott produktumot (például modell,
prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének
fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk
révén napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése
nagymértékben hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő
eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó
állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági élet sikeres szereplőinek
bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek
megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kompetencia
fejlődésére.
Készségfejlesztés: Az ismeretek alkalmazásához és a készségek fejlesztéséhez pedig
minél több életszerű feladatot kell megoldani. Olyanokat, amelyek problémafelvetése,
műfaja és formája a lehető legjobban hasonlít a tanórán, az iskolán kívüli világ
helyzeteihez, azaz a mindennapi élethez. Azonban ne felejtsük el, hogy közben a
tanulóknak el kell sajátítaniuk nemcsak a valóság megismerésének, hanem a problémák
megválaszolásának algoritmusait is! A gimnáziumban (9–10. évfolyamon) minden
földrajzi jelenség, folyamat elsődlegesen földi léptékű megközelítésben kerül elő: a
tanulók megismerik a földi rendszerek felépítését és működését, legyen szó akár a
természeti, akár a társadalmi-gazdasági-pénzügyi világról vagy azok kapcsolatáról. A
globális nézőpont bolygónkon is túlmutat, értelmezést nyer a Világegyetemben. A földrajzi
tudásszerzésnek ebben a végső szakaszában a térbeli és az időbeli összefüggések
elemzésén, értékelésén és továbbgondolásán van a hangsúly.
A kreativitás felhasználása: Tanulás során a diákok ne csak nyelvi és logikai, a földrajz
esetében kiemelten térbeli intelligenciájukat használhassák, hanem legyen mód a többi
intelligenciaterület mozgósítására, kreatív használatára is. Nemcsak azért, mert ezek
fejlesztése általában szükséges, hanem főként azért, mert a tanulók eltérő módon közelítik
meg a tananyagot, a tanulási folyamatot. Szükség van a vizuális kifejezési módok
alkalmazására, ami a kevésbé fejlett verbális képességű tanulók számára is esélyt ad
fogalmi képzeteik leképezésére, kommunikálására. Mindezen túl a rajzolás kiváló eszköze
a földrajztanulásnak. Emellett kedvelt kifejezési mód a képmontázs, a plakát, a tabló, a
gondolattérkép vagy az infografika alkotása analóg és digitális módon, amiben nagy szerep
jut a kreativitásnak és a művészi kifejezési készségnek. A regionális földrajz tanulása

249

szinte elképzelhetetlen ezek nélkül, hiszen a tájak, országok, megyék, régiók földrajzi
jellemzői szemléletesen összefoglalhatók általa.
A térszemlélet: A földrajzban alapvetően a térszemlélet kialakításában
nélkülözhetetlenek (pl. térképvázlatok, tematikus térképek, térbeli tendenciákat mutató
diagramok, légifotók, műholdfelvételek, Google Earth 3D interaktív térképek), de az
időszemléletet is hatékonyan fejleszthetik (pl. idővonalzó, földtörténeti időoszlop,
folyamatmozaik ábra vagy kép, időbeli tendenciákat ábrázoló diagram).
Ismerettömeg szerzése helyett gondolkodás: A földi rendszert és annak kisebbnagyobb egységeit ismertetjük meg a gyerekekkel, márpedig egy ugyancsak összetett
rendszerről van szó. Alapvető megközelítési módunk a rendszerszemlélet. Azt szeretnénk
megértetni a tanulókkal, hogy a világban minden mindennel összefügg, a természet és a
társadalom kicsiben és nagyban is egy rendkívül összetett rendszer, amiben nincsenek
egymástól független részek. Minden csak kapcsolataiban létezik, egyetlen kapcsolati hálót
alkot. Semmi nem szakítható ki a rendszeréből még gondolatilag sem (pl. egy táj nem
vizsgálható a tágabb környezete, szomszédjai nélkül éppúgy, mint a felszín alatti felépítés,
a szerkezet, a felszíni vízrendszer, az élővilág, a talaj és a felszín feletti légkör vizsgálata
nélkül).
A tantárgy lényegéből adódik a kapcsolatrendszerek értelmezése, a részfolyamatok
behelyezése a folyamat egészébe, a következtetések levonása és a prognózisalkotás az
oksági kapcsolatok továbbgondolása alapján (pl. rendszerező táblázatok,
gondolattérképek, stratégiai tervek készítése által). A tanulók a folyamatok, jelenségek
lényegét könnyebben megértik (hagyományos vagy digitális, szimulációs) modellezéssel.
Vitahelyzetekben, véleményütköztetés során ismerik meg a jelenségek, kapcsolatok,
összefüggések különböző nézőpontjait, így megtanulnak érvelni, fontossági sorrendeket
felállítani, rangsorolni, végső soron körültekintően gondolkodni és észszerűen cselekedni.
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A fejlesztési területek és a témakörök kapcsolata a NAT-ban
(Forrás: https://geometodika.hu/2020/05/08/uj-kihivasok-a-foldrajzoktatasbannemzeti-alaptanterv-es-kerettanterv-2020/)

A 2020-AS KERETTANTERV SZERINTI ÓRASZÁMOK
AZ EMELT SZINTŰ SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYRA VONATKOZIK
BEVEZETÉS ÉVE: 2021/22-ES TANÉV
9. évfolyamon: heti 1 óra (összesen 36 óra)
10. évfolyamon: heti 2 óra (összesen 72 óra)
9-10. évfolyam
Az földrajz tananyagot iskolánkban a 9. és 10. évfolyamokon tanítjuk. Ezeken az órákon a
természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozunk, és
tudatosan építünk mind az általános iskolában elsajátított földrajzi, természet- és
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társadalomtudományi ismeretekre, mind a már említett komplex természettudományos
tárgyra. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és
azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, építve a hagyományos és
digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra.
A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és
környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli
folyamatok közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 10. évfolyam feladata a
kozmikus
környezet,
valamint
a
geoszférák
természeti
folyamatainak,
törvényszerűségeinek megismertetése és megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába
állítva a folyamatok összefüggéseinek és hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi
eredetű veszélyek és kockázatok felismerését, illetve a természeti erőforrások és a
társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok feltárását. A 10. évfolyam kiemelt
feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak, a mindinkább
globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli sajátosságainak feltárása a tanulók
előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az egész bolygónk jövőjét
meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra visszavezethető
problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind nagyobb
mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú
feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának
felismertetése.
A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása
során elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti
kapcsolatok bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló,
utazások stb.) megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított
készségek, képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a
tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú
felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok
befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben,
illetve földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik
abban, hogy a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket
és környezeti kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja
a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való
reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
Iskolánkban a művésznek készülő diákok kultúraközvetítő intellektuális szakma
birtokában felnőtt korukban gyakran kerülnek nemzetközi környezetbe, külföldi
fellépések, kiállítások, vendégszereplések alkalmával. Művészeti középiskola lévén külön
hangsúlyozzuk, hogy a művészet minden korban a társadalom történéseire reflektál. A
jelenlegi tantárgystruktúrában leginkább a földrajz és a történelem tantárgyak mutatnak
rá a természettudomány és a társadalomtudományok komplex kérdéseire, ezen belül is a
gazdasági, pénzügyi és társadalmi összefüggésekre. A hagyományosan humán
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beállítottságú zenész növendékek számára tehát a földrajz a természettudomány felé
vezető úton mediátor tárgynak számít.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős
döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az
igény arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit.
A 9-10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti
kapcsolatrendszerek bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és
szintetizáló földrajzi gondolkodás tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek
rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák jellemzőinek, törvényszerűségeinek
és változásainak, valamint az ember geoszférákat befolyásoló társadalmi és gazdasági
tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és
közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás,
valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos földrajz tananyag
témaköreinek feldolgozása során a tanuló:
–
–
–
–
–

földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat
ismer fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg;
feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket,
különböző szempontok alapján rendszerezi azokat;
földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket
értelmezi;
megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel;
önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben.

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a földrajzi
tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek
megfelelően a tanuló:
–
–
–
–

–
–

céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve
digitális információforrásokat és adatbázisokat;
adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;
földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és
írásban;
megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal,
országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat
dolgoz fel;
közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és
kivitelez;
digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket,
folyamatokat, törvényszerűségeket, összefüggéseket.

A 9-10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
Az emelt szintű szakgimnáziumi osztályra vonatkozik
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A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt óraszám
9. évfolyam
Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
6
A kőzetburok
11
A légkör
10
A vízburok
9
10. évfolyam
A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
15
Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21.
8
században
A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
17
Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
10
A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
8
Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
14
Összes óraszám
108

9. ÉVFOLYAM
Témakör neve
9. évfolyam
Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
A kőzetburok
A légkör
A vízburok

Javasolt óraszám

Összes óraszám

6
11
10
9
36

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–

–

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő
hagyományos és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait,
alkalmazási területeit;
térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a
Naprendszerben;
– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek
következményeit, összefüggéseit;
– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;
– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;
– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze
térképek és légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával,
valamint a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és
elemzésével az analizáló és szintetizáló, valamint a problémaközpontú
gondolkodás fejlesztése
A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális
vagy csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a
digitális kompetencia és a szociális készségek fejlesztése
A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú
térképek és műholdfelvételek alkalmazásával
A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia
fejlesztése
A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai
gondolkodás fejlesztése
A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és
összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás
fejlesztése
A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és
szintetizáló gondolkodás fejlesztése
A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása
kapcsán az értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi
következményei
A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld
egyedi jellemvonásainak kiemelésével
A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei
Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben
Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás

FOGALMAK
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó),
Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység,
napenergia, helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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–
–

–
–
–
–
–
–

A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított
szempontok alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában
Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve
csillagképeinek tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad
felhasználású szoftverek segítségével
Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek,
vizualizációk tanulmányozása
Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól
A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek
testmodellezése
Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában
A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő)
időszámítási feladatok megoldása
Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának
bemutatására

TÉMAKÖR: A kőzetburok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–
–
–

–

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;
párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;
ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait,
következményeit, tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási,
kármegelőzési lehetőségeket;
érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége,
terhelhetősége közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek
(földrengések, vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve
magyarázza a kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális
hatásait;
– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági
és mindennapi életben való hasznosítására.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó,
analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése
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–

–
–

–
–
–
–

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak
ismeretével a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a
környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése
A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk
elemzésével az ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése
A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek)
bemutató forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség,
valamint a mérlegelő gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése
A Föld felépítésének törvényszerűségei
Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus,
hegységképződés), összefüggéseik
A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák
(geotermikus energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek)
Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági
hasznosításaik, a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei

FOGALMAK
geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés,
földrengés, vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny,
földmag, kőzetburok, mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés,
hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag,
érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj,
földgáz, bauxit
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Délamerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez),
Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer,
Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–
–
–
–
–

Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről
Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor,
vulkánkitöréskor, cunami esetén?
A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése
Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről
Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon
vagy az Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén
Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése,
feliratozás készítése az egyes kőzetekhez
A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet
segítségével, majd csoportosítása a tanult szempontok alapján
Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani
folyamatok, kockázatok és veszélyek témakörében
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–
–

Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve
elemzése a lemeztektonikával kapcsolatban
Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus
filmrészletek megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások
megkeresése

TÉMAKÖR: A légkör
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–
–

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben
bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását;
megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit,
érti a lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve
összekapcsolja ezeket az időjárás alakulásával;
– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;
– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően
cselekedni;
– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló
véleményt fogalmaz meg a témával összefüggésben;
– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális
következményeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–
–
–
–

–

Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és
a rendszerben való gondolkodás fejlesztése
Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása
kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése
A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott
szempontok szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése
Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és
alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni
és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése
Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos,
hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a
szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői
A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők
Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri
képződmények: ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok)
A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások
Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály)
Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések)
Földi légkörzés, monszunszelek
A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők,
éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények
Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és
alkalmazkodási stratégiák

FOGALMAK
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg,
melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun,
monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek,
online adatok felhasználásával
Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával,
valós adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával
Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése
Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az
adatok ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok
elvégzése
Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos
és online forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény
megfogalmazása
Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán
Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló
energiaforrásainak hasznosítása a mindennapi életben
Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben
Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése
A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen
Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és
aktuális problémáival kapcsolatban
Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei
Magyarországon címmel

TÉMAKÖR: A vízburok
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–
–

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;
igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és
gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló
természetét, védelmének szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a
várható következményekkel;
– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és
éghajlatváltozás rendszerében.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–

–

–
–
–

A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő
alkalmazásának erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a
környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és
közösségi felelősség fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott
szempontok szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a
vízburok összefüggéseinek igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás
fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek
elemzése kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás
fejlesztése
A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői
A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)
A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet
mennyiségi és minőségi védelme

FOGALMAK
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz,
ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás,
deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz,
holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
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Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Adriai-tenger, Balti-tenger,
Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib (Antilla)-tenger,
Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger, Aral-tó, Bajkáltó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó, Holt-tenger,
Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-tó,
Viktória-tó, Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna,
Szuezi-csatorna, Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó,
Rajna, Sárga-folyó, Temze, Volga, Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás,
Humboldt-áramlás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi
vízlábnyom kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek
értelmezése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek
összefoglalása gondolattérkép elkészítésével
Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának
összeállítása, a program lebonyolítása
Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az
eredmények értelmezése
Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata,
adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli
változásának összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás
okainak feltárása

10. ÉVFOLYAM

Témakör neve
Javasolt óraszám
10. évfolyam
A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
15
Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21.
8
században
A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
17
Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
10
A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
8
Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
14
Összes óraszám
72
TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–
–

–

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének
egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;
összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok
gazdasági jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb
talajtípusait;
bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a
különböző felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz
kapcsolódóan kialakuló, felszíni és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét,
illetve példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek
gazdasági következményeit, összefüggéseit;
– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex
elemzésével a rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és
logikai gondolkodás fejlesztése
A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének
időbeli szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események
bemutatása
A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a
környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek,
veszélyhelyzetek reális értékelésének kialakítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák
rendszerébe történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás
fejlesztése
A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők
kölcsönhatásának tükrében
A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem
A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég)
Az ember felszínformáló tevékenysége
Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok
Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége
A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző
tulajdonságai, függőleges övezetességű területek
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–

A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi
övezetekben

FOGALMAK
földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás,
zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part,
turzás, lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony,
árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna,
fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek”
módszer alkalmazásával
Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet
felhasználásával
Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről
grafikus elemekkel vagy online interaktív tervezővel
A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok
tanulmányozása, azok összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek,
veszélyhelyzetek összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a
talajvédelem fontosságának igazolása
Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló
munkájának megfigyelésére
Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek
környezeti és turisztikai jelentőségéről
A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód
segítségével egy képzeletbeli földrészen
A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a
hegységek éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek
megalkotása csoportmunkában
Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési
algoritmus kialakítása
Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése

TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–

–
–

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző
folyamataival és problémáival;
különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;
érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint
demográfiai folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy
kontinenst, országot, országcsoportot.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
–
–
–

–

–
–
–
–

–

–

Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és
logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás
és a vitakultúra fejlesztése
A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a
korösszetétel társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba
áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek
feltárása
A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a
kulturális globalizáció földrajzi összefüggései
A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu,
város kapcsolatrendszerének bemutatása
A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai
A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó
globális problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési
lehetőségeinek feltárása
A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás
mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti
szemlélet erősítése
Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése
iránt, felelős és tényeken alapuló véleményalkotás

FOGALMAK
a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség,
korfa, korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció,
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világváros (globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz,
városszerkezet
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország
demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív
korfái segítségével
Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes
alkalmazások segítségével
Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak –
elvándorlás, városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és
összefüggései. A kutatás eredményének bemutatása
Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség
nyelvi, vallási és kulturális sokszínűségének bemutatására
Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző
nézőpontokból, a vélemények rendszerezése csoportmunkában
A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján,
javaslatok megfogalmazása a település fejlesztésére
A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása
városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–

–
–

ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének
átalakulását, bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági
szerkezetváltás folyamatát;
megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések
kialakulásában szerepet játszó tényezőket;
ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas
mutatók adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld
különböző térségeiben;
– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági
fejlődésben;
– modellezi a piacgazdaság működését;
– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;
– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó
jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a
globális világban;
– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének
jellemző vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;
– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével
bemutatja az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket,
és megnevezi a felzárkózást segítő eszközöket;
– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének
feltételeit, jellemző vonásait;
– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti
következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–
–

–
–

–

–
–
–

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi
különbségeinek elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása,
az azokra történő reflektálás képességének fejlesztése
A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség
okainak elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése
A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a
gazdaság gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás
képességének fejlesztése
A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi
életben hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek
kialakítása és fejlesztése
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet
játszó tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének
fejlesztése
A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények
értelmezésével a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai
A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek,
mindennapi
életünkre
gyakorolt
hatásainak
rendszerezésével
a
véleményformálás és az értékelő gondolkodás képességének kialakítása és
fejlesztése
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–
–
–
–
–
–
–

A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzői
A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban
A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés
tényezőinek elemzése
Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján
A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a
felzárkózás nehézségei
Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a
különböző kultúrák iránti tolerancia fejlesztése

FOGALMAK
GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria,
periféria, újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Európa
Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (NagyBritannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid,
Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma,
Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino,
Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich
Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék
Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela,
Panama, Chile, Kolumbia
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Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC,
Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá
Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek,
India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem,
Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa,
Tokió, Újdelhi
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok,
tematikus térképek segítségével
A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a
szükséges telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a
közvetítő szemszögéből
Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős
beruházásokról
Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet
játszó tényezők ábrázolása fürtábrán
Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és
következményekről
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító
elemzése
A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek
komplex bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer
alkalmazásával
Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok
kapcsolatrendszerének bemutatására
Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának
megismertetése, pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és
szokások bemutatása
A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
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–

A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt
hatásának bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét
annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit
Magyarországon, megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;
– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–
–
–

Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmigazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a
Kárpát-medencében és az Európai Unióban
Magyarország
természeti-társadalmi
értékeinek
bemutatásával
és
rendszerezésével a nemzeti identitás erősítése
Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével
a véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén,
munkáltatásán alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció,
Észak- és Dél-Alföld régió, Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)

FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi
fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló,
Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa,
Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc,
Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján,
Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd,
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Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros,
Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

–
–

Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás
forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól
alkalmazható munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági
következményeinek megvitatása
Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet
az 1980-as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz
elkészítése
Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez,
katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a
Rábán, ciánszennyezés a Tiszán
Környezettudatos
energiastratégia
kidolgozása
szakértői
csoportok
kialakításával
Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő
és pusztuló, leszakadó területeiről
Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és
gazdasági folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása
önálló információgyűjtés alapján
A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak
és következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása
kooperatív módszerek alkalmazásával
Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára –
adatgyűjtés és azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás
bemutatása többféle forrás felhasználásával

TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–
–

magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;
bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza
eltérésük okait.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és
megfogalmazza a lehetséges következményeket;
– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel
előnyeit és kockázatait;
– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő,
felelős pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–
–

–

–

–

–
–
–

–

Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és
összehasonlításával a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős
véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése
A
mindennapi
élethelyzetekből
adódó
pénzügyi
döntéshelyzetek
megismertetésével és értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése
Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az
előnyök és a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a
felelős pénzügyi gondolkodás fejlesztése érdekében
A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a
megalapozott véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a
vitakészség fejlesztése érdekében
A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló
véleményformálás képességének fejlesztése
A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének
összehasonlítása
Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés
készítése, a kiadások mérlegelése
A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek
bemutatása, a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok
szintjén
A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései

FOGALMAK
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó
kamatozású hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda,
infláció, költségvetés, BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és
EU-támogatás, támogatott hitel, önerő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek
szimulálása (pl. folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele,
lakáscélú megtakarítás vállalása)
Beszélgetés
vagy
helyzetgyakorlat
a
biztonságos
pénzés
bankkártyahasználatról, tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével
Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális
pénzügyi hírekkel kapcsolatban
A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel
Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat
bemutatása szimulációs gyakorlat keretében
Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi
örökség – befektetési lehetőségeinek mérlegelése
Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének
bemutatására
Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás
szerzése, a látottak megbeszélése
Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése
Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása
csoportmunkában
A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező
tőke területi, gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése,
következtetések levonása

TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
–

–
–

–

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi,
természeti, gazdasági, környezetvédelmi kihívásait; felismeri és azonosítja a földrajzi
tartalmú természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi
kialakulásuk okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra;
rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok
kölcsönhatásait;
a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző
természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok
összefüggéseit, bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;
megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a
nemzetközi összefogás szükségességét;
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–

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket
fogalmaz meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás
fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti
katasztrófák társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre,
életminőségre gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit;
– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás
lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok
érvényesíthetőségére a termelésben és a fogyasztásban;
– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;
– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny
közreműködés példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját
döntéseiben a környezeti szempontokat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági
és környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján
az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok
kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható
szemléletű magatartás fejlesztése
A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése
A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és
a lokális szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a
hatásaikra való felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése
A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző
természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése,
összefüggései, mérséklésük lehetséges módjai és azok nehézségei
Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld”
gazdálkodás és életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos
állampolgári magatartás megalapozása
A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek
bemutatásával a tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése
A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú
összevetése
A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége
A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával
a fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
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–

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés
példái a környezet védelme érdekében

FOGALMAK
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság,
ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem,
energiatudatosság, vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás,
savas csapadék, globális klímaváltozás, népességrobbanás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk
magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása
Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült
alkotás értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati
viszonyok, tendenciák feltárása)
Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
Figyelemfelhívó
plakátok
készítése
az
élelmiszer-pazarlásról
és
élelmiszerhiányról, a tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen
Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-,
energiafogyasztás) magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények
kiértékelése, a tanulói vélemények ütköztetése
Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott
környezeti téma tárgyalására
A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás,
fogyasztóvédelem, energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és
vizuális magyarázatok készítése
Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal
Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának
mérséklésére (pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás,
rovarinvázió)
Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására,
életvitelre
Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus
vásárlás mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével
A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek
névjegykártyájának elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése
Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése,
véleményütköztetés
Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal
Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív
módszerekkel (a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és
térbeli változása, vízhiány, mint konfliktusforrás)
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Vita a fenntartható gazdaságról

A 2018-AS KERETTANTERV SZERINTI ÓRASZÁMOK

9. évfolyamon: 2 óra
10. évfolyamon: 2 óra
11. évfolyamon: 2 óra

11. ÉVFOLYAM

“A 11. évfolyamon a földrajz olyan heti 2 órás tantárgyként választható, amelynek
önálló és sajátos tartalma van. Ennek az az oka, hogy ez a földrajzoktatás nem lehet
érettségire felkészítő foglalkozás, de arra sem használható fel, hogy bepótolja a 9–10.
évfolyamon esetlegesen elmaradt tartalmakat. A 11. évfolyamos földrajz olyan
problémákra összpontosít, amelyek mindannyiunkat érintenek, olyan kérdésekre keresi a
válasz, amelyeket mi is naponta felteszünk a hírek hallatán. Világos célja, hogy felkeltse az
érdeklődést globalizálódó bolygónk aktuális természeti, társadalmi-gazdasági és
környezeti folyamatainak, problémáinak megismerése és megértése iránt, hogy
gondolkodásra késztessen saját és Földünk egészének jövőjével kapcsolatban. Ezt
támasztják alá a feldolgozandó témakörök is. (...) Megállapíthatjuk, hogy a földrajzoktatás
ezen az évfolyamon kiemelten kezeli az aktuális kérdések megvitatását, és a súlyt a
tanulók életkori sajátosságaira építve a véleményalkotásra, a felelős döntéshozatal
fontosságának felismertetésére, a szemléletformálásra helyezi. E témák feldolgozása új
kihívásokat jelent a földrajztanárok számára is, hiszen elengedhetetlen a naprakészség,
az aktuális történések ismerete, a folyamatos ismeretgyűjtés, és mindezek mellett a
tanulói aktivitásra építő, a kooperatív és digitális oktatási módszerek tanórai
alkalmazásában való jártasság.”
Forrás: Új kihívások a földrajzoktatásban – Tantervek – 2020
https://geometodika.hu/2020/05/08/uj-kihivasok-a-foldrajzoktatasban-nemzetialaptanterv-es-kerettanterv-2020/
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám
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A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai 12
A világgazdaság szerveződése és működése

12

A földrajzi tér regionális szerveződése

12

Magyarország gazdasági és társadalmi térszerkezete
Az európai gazdasági erőtér

12
12

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
Összes óraszám

12
72

Tanulmányi munka értékelése
számonkérés-értékelés módja a szokásos 5 fokozatú skálán:
évközi

félévi, év végi jegyek
kialakítása

feladatlapok, kiselőadások, házi dolgozatok, csoportmunka,
projektmunka
Félévente legalább három osztályzatot kell szerezni a
diáknak. Kettőnek mindenképpen témazáró dolgozatnak kell
lennie, a harmadik osztályzat kiselőadás, vagy házi dolgozat,
vagy csoportmunka, vagy projektmunka lehet.
vizsgakövetelmények

9.
évfolyam

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI: A tanuló tudjon
helymeghatározási és egyszerű térképészeti
számításokat végezni. Legyen képes egyszerű
időszámítási feladatokat megoldani. Tudja
bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését,
legfontosabb folyamatait ábrák és modellek
segítségével. Mutassa be az egyes szférák jellemző
folyamatainak hatását a mindennapi életre.
Ismertesse a földi szférákat veszélyeztető,
környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra
példákat mondani. Magyarázza meg példák alapján
a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági
folyamatok közötti alapvető összefüggéseket.

10. és 11.
évfolyam,

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI: A tanuló tudja
jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait,
ágazatait, mutassa be szerepük, jelentőségük
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változását. Tudja értelmezni a világ különböző
térségeiben
megfigyelhető
integrációs
folyamatokat, a világgazdaságban betöltött
szerepüket.
Legyen
képes
bemutatni
a
világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ
társadalmi-gazdasági rendszerében, kapcsolatukat
a fejlődő világgal. Tematikus térképek segítségével
tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők
földrajzi megjelenését. Következtessen ezekből a
globális veszélyek kialakulására. Tudja példákkal
alátámasztani a növekvő termelési és fogyasztási
igények környezeti hatásait.
értékelés

jegy kialakításának elvei

Az osztályozás az 5-ös skálára épül, melynek szempontjai
jegyenként a következők:
5 (jeles):
-

továbblépés feltételei

Maximálisan birtokában van az adott év tantárgyi
ismereteinek, tényanyagának. Képes egy téma önálló
kifejtése, azon belül az összefüggések kimutatása, a
kapcsolódó fogalmak alkalmazására, magyarázatára.
Önállóan képes egy felvetett probléma elemző vizsgálatára, a
megoldási elképzelések felvázolása. Önállóan elemzi a
tankönyvi ábrákat, diagrammokat, adatsorokat, tematikus
térképeket és képes a belőlük fakadó következtetések
levonására. Legalább 90%-osan ismeri a témák topográfiai
névanyagát és azokat a térképeken is el tudja helyezni.

4 (jó):
Birtokában van a tantárgy adott évi ismeretei, tényanyaga nagy
részének. Kis tanári segédlettel képes egy téma önálló
ismertetésére, a kapcsolódó összefüggések felismerésére,
elmagyarázására, a felmerülő fogalmak értelmezésére. Képes
a földrajzi problémák felismerésére, elemzésére, esetleg
megoldási javaslat felvázolására. A tankönyvi ábrákat,
tematikus térképeket, diagramokat képes elemezni,
következtetéseit a tananyaggal összekapcsolni. A topográfiai
névanyag 70-80 %-át, ismeri és azokat képes a térképen is
elhelyezni.
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3 (közepes):
A tárgy ismeretanyagának legfőbb tényei, adatai a birtokában
vannak és képes ezeket az adott témához kapcsolódva a
tanári kérdések segítségével ismertetni. Érti a felmerülő
fogalmakat, s azok nagyobb részét nemcsak használni, de
megmagyarázni is képes. Felismeri a fontos összefüggéseket,
logikai kapcsolatokat. Érti a legfontosabb földrajzi problémák
okát, lényegét. Rávezetéssel, tanári segédlettel képes az
ábrák, diagramok, tematikus térképek értelmezésére,
elemzésére. Ismeri a kapcsolódó földrajzi névanyag legalább
50%-át és azokat a térképen is meg tudja mutatni.

2 (elégséges):
Képes teljesíteni a minimális követelményeket, melyek
feltétlenül szükségesek a tanulók továbbhaladásához.
Birtokában van a tárgy legalapvetőbb ismereteinek, képes
megválaszolni a legfontosabb tényekre, adatokra irányuló
kérdéseket. Érti a legalapvetőbb fogalmakat és értelmezni is
képes. Felismeri a legszükségesebb törvényszerűségeket,
összefüggéseket. Ismeri a tematikus térképek, diagramok
alapvető jeleit, funkciót, tanári segítséggel képes ezek
elemzésére. A topográfiai névanyag 40%-át ismeri és
térképen is azonosítani tudja.

1 (elégtelen):
Nem képes teljesíteni a minimális követelményeket, melyek
feltétlenül szükségesek a tanulók továbbhaladásához. Nincs
birtokában a legalapvetőbb ismereteknek, tényeknek,
adatoknak. Nem képes az alapvető fogalmak értelmezésére, a
helyes törvényszerűségek, összefüggések felismerésére. Nem
tudja elemezni az alapvető ábrákat, diagramokat. Nem képes
tájékozódni a térképen, a névanyag kevesebb, mint 40 %-át
tudja csak elhelyezni.

A témazáró dolgozatok százalékos értékei osztályzatokra
átszámítva:
85-100% jeles (5)
70-84%
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jó (4)

55-69%

közepes (3)

40-54%

elégséges (2)

0-39%

elégtelen (1)

Az érdemjegy kialakításának elvei

megjegyzések

A szummatív értékelés szokásos 1-től 5-ig terjedő osztályzataival
értékeljük diákjaink tanulmányi előmenetelét, ismereteik
elsajátítását, mérését. A szöveges, tanulást támogató, értékelés
elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a
kooperációval, a beszámolók, prezentációk készítésével,
portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak
értékelése és a csoportos megbeszélés biztosítja a segítő,
támogató és fejlesztő jelleget.

Az ellenőrzéshez alkalmazott számonkérési módszerek:
Fogalmak, ismeretek, tények tartalmának szóbeli, írásbeli
számonkérése.
Témazáró dolgozatok írása: esszékérdések, gyakorlati feladatok,
topográfiai vaktérképes feladatok.
Különbözeti és osztályozó vizsgák
9. évfolyam, 1. félév

9. évfolyam, 2. félév

10. évfolyam, 1. félév

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
A kőzetburok
A légkör
A vízburok
A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései Átalakuló
települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig

10. évfolyam, 2. félév

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
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Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái
A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai
11. évfolyam, 1. félév

A világgazdaság szerveződése és működése
A földrajzi tér regionális szerveződése
Magyarország gazdasági és társadalmi térszerkezete

11. évfolyam, 2. félév

Az európai gazdasági erőtér
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok

megjegyzések

Forrás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettante
rv/Foldrajz_K.docx
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi
vizsga követelményei

3.1.3 Idegen nyelvek

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK

1. Általános célok és feladatok
A NAT megfogalmazásának megfelelően az idegen nyelvek műveltségi terület céljait
korunk emberének kommunikációs igényei határozzák meg, összhangban az Európa
Tanács ajánlásaival. Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a világ dolgaiban való
megbízható tájékozódáshoz; a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; a boldoguláshoz
a munkaerőpiacon; a nemzetközi kommunikációba történő bekapcsolódáshoz; saját és
más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.
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A zenészképzés sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás hatékonysága és eredményessége.
Részben azért, mert az idegen nyelvek tudása felértékelődött, a műveltség fontos részévé
vált, így javítja a továbbtanulási (később munkavállalási és mobilitási) feltételeket,
másrészt a hátrányos helyzetű, sok esetben kistelepüléseken élő gyerekek valószínűleg
ezen a területen szenvedték el az általános iskolai évek alatt a legnagyobb lemaradást az
alacsony óraszámok, a nem megfelelően képzett tanárok és az egyéb zenei elfoglaltságaik
miatt. A szociálisan és anyagilag hátrányos helyzetű családok nem tudtak megfelelő
motiváló hátteret nyújtani az idegen nyelv tanulásának ösztönzésére.
A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása lényeges elem, hiszen
jelentősen hozzájárul az egyén kulturális sokszínűségre való nyitottságának, a sokféleség
tiszteletben tartásának kialakításában. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése
alapvetően magában foglalja a nyitottságra való törekvést és az interkulturális érdeklődés
hangsúlyozását. A nyelvtanítás sok lehetőséget kínál az európai társadalmak
megismerésére, a nemzeti és európai identitás kapcsolatának megértésére.

Az általános cél, a fejlesztés mellett, a középszintű érettségire, valamint a felsőoktatási
intézménybe jelentkezők esetén, az emelt szintű érettségire való felkészítés, ezeknek a
tanulóknak a differenciált segítése.
Az elsődleges cél a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése, a tanuló személyes és a szakmai
céljainak elérése, a saját gondolatok, vélemény kifejtése, állásfoglalás az adott nyelven.
A tanuló a nyelvi órákon elsajátítja azokat a nyelvi elemeket, melyek az írott és beszélt
nyelv kohézióját biztosítják, és megtanulja az interakció szabályait. A nyelvórákon nem
tartalmi ismeretek átadása történik, hanem készségek kialakítása, fejlesztése. Fontos,
hogy kialakuljon az önművelés igénye, és a gyerekeknek minél több lehetősége nyíljon
önálló feladatmegoldásra. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a tanuló megismerje és használni
tudja az ehhez szükséges forrásokat: szótárakat, gyakorlókönyveket, elektronikus
anyagokat.
Törekedni kell arra, hogy a tanuló a való élethez közel álló, érdekes feladatokban,
tevékenységekben vegyen részt. Használjunk minél több autentikus anyagot. Az órai
kommunikáció célnyelven történjen, a tevékenységek legyenek változatosak (frontális,
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csoportos, páros munka, projektfeladatok). A szituációs gyakorlatokon keresztül
problémahelyzetekkel és különböző megoldási módokkal ismerkedik meg a tanuló,
melyeken keresztül választ kap lényegi kérdésekre, életvezetési problémákra is. A nyelvi
csoportban végzett munka segíti közösségi beilleszkedésüket, fejlődik önismeretük és
ezzel együtt az önkontroll is.

A módszereket illetően, az oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, a tanuló korának
érdeklődési körének, a kor kihívásainak megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
tanuló a nyelvet eszközként, kommunikációs szándékának megfelelően használja,
valamint a kívánt szókincsnek a birtokában van. A megfelelő témakörök feldolgozása
elsődleges szempont, a valós élethelyzetek nyelvi kontextusba való ágyazása nem csak a
tanulók nyelvi tudását, a világban való tájékozottságukat, önmaguk megismerését segíti,
hanem érzelmi intelligenciájukat, egymás iránti tiszteletüket, toleranciájukat is fejleszti.
Kiemelten fontos az interdiszciplináris, tantárgyakon átívelő szemlélet, amely tágítja,
gazdagítja tanulók tudását, fejleszti gondolkodásukat, valamint az összefüggések
felismerését.
A nyelvi tudatosságra nevelés, az érzelmi intelligencia, a személyiség fejlesztése, nyelvi
kontextusokon, idegen nyelvi alkotó-fejlesztő meseterápián keresztül is teret kap
intézményünkben.
Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek
felismerése és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és
kommunikáción van. A középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és
a nyelvhelyesség között.

2. Kompetenciákhoz kapcsolódás
Tanulási kompetencia
A tanulási teljesítmény, a memória, a rendszerezést igénylő tanulási teljesítmény egyaránt
fejlődik az idegen nyelv tanulása során. A tanuló képessé válik tanulási stratégiák
felismerésére, alkalmazására.
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Az egyéni tanulási folyamatok felfedezése, megismerése, kialakítása előtérbe kerül, az
élethosszig tartó tanulásra való felkészülés kezdetét veszi.
A kommunikációs kompetenciák:
Az adott idegen nyelven a tanuló árnyaltan, objektíven fejezi ki gondolatait, támasztja alá
véleményét, kommunikációs feladatokat old meg. Szövegekre, hanganyagokra, vizuális
eszközökre idegen nyelven reagál. Nyelvtudását személyes és online kapcsolatépítésre
használja fel.
A digitális kompetenciák:
Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat
és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját
megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé
válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése
digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák:
A gondolkodás több szempontból is fejlődik az idegen nyelv tanulása során. Az egymásra
épülő elemeket logikusan elrendezi, megfelelően alkalmazza. A nyelvek közötti
kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei szintén fejlődnek. Nyelvtudása növeli
az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák:
A nyelvórákon a tanulók társai kompetenciái jelentősen fejlődnek, mivel gyakran párban,
csoportban, egymással kooperálva dolgoznak. Ezekkel a tanulási folyamatokkal fejlődik
az együttműködési készségük, a kitartásuk, a cél- és feladattudatuk.
A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek
tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más
népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket,
magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód
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határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű
nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó
tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:
A valós élethelyzetek teremtése, valamint a kor kihívásainak megfelelő témakörök
lehetővé teszik, az idegen nyelvi órák keretén belül, hogy a tanuló nyitottá váljon az új,
ismeretlen dolgok befogadására, megtanuljon a kor elvárásainak megfelelően asszertiven
kommunikálni, reziliensen együttműködni a társaival. Egy nyelvi feladat megoldása
közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, valamint
kommunikál.

3. A tanulók értékelésének módszere az iskolában tanított összes élő idegen nyelve
tanítása során

3.1 Ellenőrzés és értékelés
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres
értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek
el a négy alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy
mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális
alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt
értékeli. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás,
motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál. A célirányos számonkérés a tanulói
teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája, a hangsúly sokkal inkább az idegen
nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek minősítésén van.

3.2 Az értékelés alapelvei:
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-

A négy nyelvi alapkészség ellenőrzése és értékelése egyenlő mértékben történik.

-

A tanulókat pontos és alapos önellenőrzésre, önértékelésre és társaik
kulturált,alapos

értékelésére neveljük. is.
-

Fontos, hogy ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek
továbbfejlődését.

-

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.

-

A félévi és év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek (az egész tanév
érdemjegyei) átlaga alapján kell meghatározni.

-

Munkaközösségünk a jogszabályok alapján félévkor és év végén a szaktanár
döntési önállóságának határait a következő tantárgyi átlagértékeknél határozza
meg:

-

1,45 – 1,7

-

2,4 – 2,65

-

3,4 – 3,65

-

4,4 – 4,65

-

ahol az első érték alatt lefelé, a második oszlop – mint átlag - feletti érték esetén
felfelé kell kerekíteni. Indokolt esetben ettől a tanuló javára lehet eltérni, a
szaktanár figyelembe veheti az órai aktivitást, továbbá a fejlődési tendenciát.
Amennyiben az osztályzat a tanuló hátrányára mégis eltér az előző
értékhatároktól, a tantestület a szaktanár álláspontjának meghallgatása után
dönt az osztályzatról. A témazáró dolgozatok, próbavizsgák, szintvizsgák
súlyozottan számítanak az átlagba.

3.3 Az értékelés tartalma:
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-

Az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre (szókincs, nyelvtan) és a négy
alapkészségre. Fontos minden ismeret és készség folyamatos és arányos
ellenőrzése.

-

Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket
egyaránt értékeli.

3.4 Az értékelés formája:

-

Az ellenőrzés lehet szóbeli és írásbeli, egyéni és csoportos.

-

Az ismereteket írásban és csoportos munkában célszerű ellenőrizni.

-

A beszédkészséget szóban, egyénileg és párban lehet ellenőrizni.

-

Az olvasás- és beszédértést, valamint az íráskészséget csoportosan.

-

szakképző évfolyamokon különösen ajánlott a értékelési portfólió használata. Ez
alternatív értékelést nyújtva arra szolgál, hogy a tanuló teljesítményét a számos
jellemző dokumentum-együttes alapján, a hagyományos osztályzással szemben
nemcsak a dolgozatok és feleletek által mutatott végeredményt, hanem az egész
munkát áttekintve (holisztikusan) az összes jellemző dokumentum segítségével
értékelje vagy osztályozza.

3.5 Az értékelés időbenisége és gyakorisága:

-

Az ellenőrzés lehet folyamatos vagy időszakos.

-

A folyamatos, órai ellenőrzés a munka hatékonyságáról ad információt, az
időszakos ellenőrzéssel (rövidebb feleletek, dolgozatok) pedig az anyag
elsajátításának milyenségéről és mélységéről kapunk információt.

-

Fontos az ismétlő ellenőrzések beiktatása is (kb. 3-5 egységenként).

-

Egy tanév alatt legalább a heti óraszámmal megegyező számú témazáró
dolgozatot kell íratni, és ez a félévi / év végi osztályzatok megállapításánál
hangsúlyozott jelentéssel bír.
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Egy tanítási féléven belül minden tanulónak min. heti óraszám+ 1 osztályzattal

-

kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az
írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük.

3.6 Az értékelés szempontjai:

● A szókincs és a nyelvtani ismeretek ellenőrzésénél a nyelvhelyesség a döntő.
● Az íráskészség ellenőrzésénél szempont a kitűzött feladatoknak való megfelelés, a
nyelvi eszközök korrekt és változatos használata, valamint a nyelvhelyesség.
● A

beszédkészség

ellenőrzésekor

elsődleges

a

kommunikációs

szándék

megvalósításának mértéke. A kommunikatív képességen kívül értékeljük a
felhasznált szókincset, ill. a tanult lexikai egységek alkalmazását, a párbeszédek,
illetve a szerepjátékok, a képleírás tartalmát, hitelességét és nyelvi helyességét,
fontos szerepet kap még a helyes kiejtés, intonáció és beszédtempó is.
● A beszédértés és az olvasásértés ellenőrzésekor a megértés foka a szempont,
hangos olvasásánál az értő olvasás, valamint a helyes kiejtés, intonáció és hangsúly
is az értékelés alapja.

3.7 A javasolt ellenőrzési módszerek

● feladatlapok (ami lehet témazáró dolgozat, röpdolgozat, szódolgozat, cloze-teszt,
feleletválasztós teszt, szövegértési feladatok, stb.) Azonban fontos, hogy a tanulói
teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy
alapkészség
mindegyikében mérni kell a fejlődést.
● beszédkészség mérésére szolgáló feladattípusok: szituációs párbeszédek – adott
párbeszéd megtanulása, ill. továbbfejlesztése, kiselőadás felkészülés alapján, órai
feladatok, társalgás a szaktanárral, képleírás, tanítási órákon végzett munka, vita
stb.
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3.8 Írásbeli készség mérésére szolgáló feladattípusok:

fogalmazás, levélírás, űrlap kitöltése, stb.
- olvasáskészség mérésére szolgáló feladattípusok:
kérdésekre való válaszadás, kiegészítés, logikai összefüggés megállapítása,
sorrendbe helyezés, értő hangos olvasás, stb.
-

halláskészség mérésére szolgáló feladattípusok:

igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadás, stb.
-

továbbá:

házi feladatok, otthoni gyűjtőmunka, csoportmunka értékelése;
projektmunka és annak dokumentálása;
vetélkedőkön való szereplés
szorgalmi feladatok
füzetvezetés ellenőrzése
önértékelés – pl. európai nyelvtanulási napló vezetése
szintvizsga
játékosítás során a különböző feladatokra kapott pontok
A javasolt feladattípusok nem kizárólagosak, a szaktanár mindenkori igényei,
elképzelései,

kreativitása

szerint,

valamint

figyelembevételével választhatja meg.

288

tanulócsoportja

szintjének

3.9 A tanuló teljesítménye
A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.
-

hibátlan, ill. minimális hibával (jeles)

-

kevés, nem értelemzavaró hibával (jó)

-

esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes)

-

többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges)

-

teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen)

-

Az elégséges szint eléréséhez az előzőekben vázolt szempontrendszer 50%-os, a
jeles szint eléréséhez 90%-os teljesítése szükséges. A köztes osztályzatok
százalékairól a szaktanár dönt.

-

Az ún. szintvizsgán, a javító- és osztályozó vizsgákon csak a 60%-os követelmény
teljesítése esetén adható elégséges osztályzat. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%tól jeles osztályzatot kell adni. A tanulónak a négy nyelvi készség mindegyikében
el kell érnie az 50%-ot.

Tovább részletezve az érdemjegy akkor

jeles: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását
alkalmazni is képes, a követelményeknek kifogástalanul, ill. minimális hibával eleget tett.
jó: ha a tanuló kevés, nem értelemzavaró hibával sajátította el a helyi n tanterv
követelményeit, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
közepes: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként
felszínesen, félreérthetően és több, gyakoribb hibával teljesíti. Csak a szaktanár
segítségével tudja alkalmazni tudását.
elégséges: ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz
nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nyelvtanári segítséggel
képes önálló feladatvégzésre, többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal teljesít.
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elégtelen: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította
el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, tanári
segítséggel sem képes az önálló munkavégzésre. Kommunikációja teljesen hibás,
értelmetlen, hiányos.

Tanulmányi munka értékelése (a sablonban megadott táblázat szerint)
évközi
félévi, év végi jegyek
kialakítása

3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.6 pontok
3.9 pont
vizsgakövetelmények
9. évfolyam

5. pont

10. évfolyam,

5. pont

11. évfolyam

5. pont

12. évfolyam

5.pont

5/13. évfolyam

5.pont

1/13. évfolyam

5.pont

2/14. évfolyam

5.pont

értékelés: 3.1, 3.3., 3.4,
3.5, 3.6, 3.7 pontok

érdemjegy kialakításának elvei
3.2 pont

továbblépés feltételei

A tantárgyi programokban szereplő minimum követelmények
teljesítése a bemeneti KER szint alapján.

Különbözeti és osztályozó vizsgák
9. évfolyam, 1. félév

3. 9 és 5. pont

290

9. évfolyam, 2. félév

3.9 és 5.pont

10. évfolyam, 1. félév

3.9 és 5.pont

10. évfolyam, 2. félév

3.9 és 5. pont

11. évfolyam, 1. félév

3.9 és 5. pont

11. évfolyam, 2. félév

3.9 és 5. pont

12. évfolyam, 1. félév

3.9 és 5. pont

12. évfolyam, 2. félév

3.9 és 5. pont

13. évfolyam, 1. félév

3.9 és 5. pont

13. évfolyam, 2. félév

3.9 és 5. pont

1/13.

évfolyam,

1.

évfolyam,

2.

évfolyam,

1.

évfolyam,

2.

évfolyam,

1.

évfolyam,

2.

félév
1/13.
félév
2/14.
félév
2/14.
félév
3/15.
félév
3/15.
félév

3.9 és 5. pont

3.9 és 5. pont

3.9 és 5. pont

3.9 és 5. pont

3.9 és 5. pont

3.9 és 5. pont

Élő idegen nyelvi Az
érettségi Élő idegen nyelv érettségi vizsgatárgyakból a középszintű
vizsgatárgyakból a érettségi vizsga követelményei: 6. pont
egyes

középszintű
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érettségi

vizsga

követelményei

4. Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvi szempontjai
Az idegen nyelvek tanításához a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését, vizuális
kultúráját figyelembe vevő, a helyi tantervben foglaltak tanítását kiszolgálni igyekvő
tankönyvek közül olyanokat igyekszünk választani, amelyek egyensúlyban szemlélik
mind a nyelvtani ismeretek, mind a négy alapkészség fejlesztését, folyamatos mélyítését,
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s e téren megnyílvánuló kiegyensúlyozottságuk pedig lehetővé teszi, hogy tanulóink
számos nyelvvizsgatípus között választhatnak és sikeres nyelvvizsgát tehetnek.

A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek választása során a további jellemzőket
szeretnénk előnyben részesíteni:

-

-segítse az önálló tanulás képességének fejlesztését

-

legyen hozzá elérhető digitális tananyag

-

gazdagon tartalmazzon autentikus szövegeket

-

bőséges gyakorlatanyagot kínáljon

-

A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg

-

motiválja a tanulót a nyelvtanulásra

-

fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek

-

használjon

olyan

munkáltató

és

gyakorlati

feladattípusokat,

amelyek

megkönnyítik a nyelv elsajátítását.

A nagy hagyományú nyelvkönyvközpontú oktatásban azonban nem szabad elfeledkezni
arról, hogy nem a könyvet tanítjuk, hanem a nyelvet, a könyv csak egy mankó, vezérfonalat
biztosít, de csak logikusan átgondolt, célravezető didaktizálással alkalmazható
eredményesen. A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.
A tankönyvet mindig a hatályos tankönyvlistán szereplő nyelvkönyvek közül választjuk
ki, a csoport KER szintjének megfelelően.

5. Különbözeti és osztályozó vizsgák élő idegen nyelvekből
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező
nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 1112. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott
nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok
kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki,
azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el
kell sajátítania őket.
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A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó
tananyag, melynek tartalmáról a vizsgázó köteles tájékozódni, a vizsgáztató szaktanár
pedig a vizsgázót tájékoztatni. A tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező
követelmény a minimum 45 perces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb
tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli
vizsgarész sikeres teljesítése. Idegen nyelvből a diákjaink tudásszint (KER) szerinti sávos
oktatásban tanulnak, az adott szaktanár dönt a vizsga részeiről a diák bemeneti szintje és
az adott tanévre vonatkozó tanulmányi követelmények alapján, a vizsga követelményei a
4. pontban szereplő táblázatban leírt tankönyv anyaga a KER szint alapján.

6. Érettségi vizsga követelményei élő idegen nyelvből

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek20
17/elo_idegen_nyelv_vk.pdf

1. idegen nyelv
(angol- és német nyelv)
TANTÁRGYI PROGRAM

A bevezetés tanéve: 2020/2021-es tanév

A bevezetés évfolyama: 9. évfolyam

Alkalmazott osztálytípus: Összes tagozat
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1. Az első idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik
azonban jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben
történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi
vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak.
Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti témák már
önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban:
az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon:
az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti
témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi
témakör a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a
vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező
nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 1112. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott
nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok
kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki,
azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el
kell sajátítania őket.

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési
feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes
témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó
szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása
érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve
négy

szempont

szerint

megvizsgálni:

fontosnak

érzik-e

(pl.

fejleszti-e

a

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni
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projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak
találják-e (pl. játékok, versenyek).

1. Célok és feladatok
A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladatés szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és
csoportban is eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják.
Önértékelésük fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat.
Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása
és fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a
diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, amelyen számukra ismert témakörökben,
életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb
terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a
lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni.
Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban
és írásban információt tudjanak cserélni.

A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük,
az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell
képesnek lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni
és létrehozni.

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem
önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására.
A kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé
tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel,
nehogy unalmassá váljanak. Fontos, hogy az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli
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nyelvi hatások az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást.Ebben az életkorban
a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felismerése és alkalmazása, de
a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. A
középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség
között.A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez
elengedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat.

Időkeret és óraszámok
Óraterv – 9-12. évfolyam
Tantárgy

9. évf.

10. évf. 11. évf. 12. évf.

1. idegen nyelv (angol és német)

4

5

4

5

A csoportbontás terve
Az élő idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. A csoportbontás az általános
iskolában tanult idegen nyelv (angol vagy német) és a nyelvi szint szerint
történik. A nyelvi szint megállapítása egy írásbeli szintfelmérő alapján történik a
beiratkozással egyidőben.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget
megérteni és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg
értése,

beszédkészség,

olvasásértés,

szókincs,

fogalmazás

stb.),

kialakult

és

továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja,
illetve szakmai érdeklődésének megfelelően fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen
nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok, internet stb.) is hasznosítja önálló haladása
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érdekében. Nyelvtudása segítségével más országok népeiről és kultúrájáról is képet tud
alkotni.
A fejlesztés várható eredménye, hogy a tanulók a 10. évfolyam végén elérik vagy
megközelítik a KER szerinti B1 szintet, a 12. évfolyam végén pedig a B2 szintet.
Fejlesztési feladatok, nyelvi szintek
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi
szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az
érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret
(KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök
kínálnak kontextust.

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg.

10.
évfolyam
Első idegen nyelv B1-

12. évfolyam
B1/B2

Közös Európai Referenciaszintek (KER)
Elérendő szintek a kerettantervben foglaltak szerint

Szint

Általános szintleírás

B1

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben,
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a
munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben,
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amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő
szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer. Le tud írni élményeket és
eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja
indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
A2

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal

kapcsolatos

információ,

vásárlás,

helyismeret,

állás).

Tud

kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű
és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra
vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját
hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos
dolgokról.
A1

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon
alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be
tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni
olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és
tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a
másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

A fenti táblázat követelményei a minimumszintet jelzik. Mivel iskolánkból szinte mindenki
felsőoktatási intézményben szeretné folytatni zenei tanulmányait (ez középfokú
nyelvvizsgához kötött), kimeneti szintként a B2-es szintet tűzzük ki célul. A nyelvvizsgára
felkészítést fakultációs foglalkozások keretében valósítjuk meg.

9–10. évfolyam
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Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb
kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető.
A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a
körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a
lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási
pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók
életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget
nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az
eligazodásban és a boldogulásban.
Az első idegen nyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak
el kell jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy
A2-B1 közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a
felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és
az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz,
hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a középiskolai tanulmányok végén
minimumként előírt B1 szintre, ami a közésozintű érettségi nyelvi szintje.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs
technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás
lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A
tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus
önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a
tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A
nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai
tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív
visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.
Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a
társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és
hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
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Az óraszámok megoszlása a 9. és a 10. évfolyamon

Óraszám 9. évf.

Óraszám
évf.

4 óra/hét

5 óra/hét

(144 óra)

(180 óra)

Személyes vonatkozások, család, ember és 35 óra

30 óra

társadalom
Környezet és természetvédelem

15 óra

20 óra

Iskola, oktatás

5 óra

10 óra

Utazás, turizmus

5 óra

10 óra

Szórakozás, szabadidő

15 óra

20 óra

Nyelvtanulás

15 óra

20 óra

Interkultúrális és országismereti témák

5 óra

10 óra

Kapcsolódás más műveltségi területekhez

10 óra

15 óra

Aktuális hírek

14 óra

15 óra

Tudomány, technika, kommunikáció

5 óra

10 óra

Tudásszerzés és megosztás

20 óra

20 óra

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése
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10.

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset
és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról
Előzetes tudás

van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét.
A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen
előforduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők

A

tematikai világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén.
egység nevelésiA legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó
fejlesztési céljai
anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
A fejlesztés tartalma
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú
beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése.
Egyszerű műszaki információk megértése.
Részletes, összetett útbaigazítás követése.
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése.
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű
hangfelvételek lényegének megértése.
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző
szavak felismerése.
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen
szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid
interjúk, reklámok, dalok, videók.

Fejlesztési
egység

Szóbeli interakció

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos
témákról.
Előzetes tudás

Rövid beszélgetésekben vesz részt.
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben.
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán
módon.

A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az
érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb
kommunikációs

forgatókönyvek

ismerete,

egyre

kevesebb

zökkenővel történő alkalmazásuk.
Alkalmazkodás

a

kommunikációs

helyzethez

stílusban,

regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok
ismétlését vagy magyarázatát kérve.
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Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés,
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl.
mit csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.).
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
véleménycsere.
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési
információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is
(pl. boltban, postán, bankban).
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása.
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként
segítség igénybevételével.
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a beszélgetés lezárása.
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés
ellenőrzése, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra.
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás.
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Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő
nyelvhasználat ismerős kontextusokban.
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata.
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése.
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek,
utasítások, interjúk, viták.

Fejlesztési
egység

Előzetes tudás

Összefüggő beszéd

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.
Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő
témakörökben.

A

tematikai

egység nevelésifejlesztési céljai

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő
pontossággal.

A fejlesztés tartalma
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Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával.
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása.
Történet elmondása.
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról.
Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése
ismerős helyzetekben a mondanivaló kifejezésére.
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más
stratégia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció
(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek,
mondókák, rapszövegek.

Fejlesztési
egység

Olvasott szöveg értése
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A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a
Előzetes tudás

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében.
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű,
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben.

A

tematikai Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő

egység nevelési- autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése.
fejlesztési céljai

Az érvelés gondolatmenetének felismerése.

A fejlesztés tartalma
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott
szövegekben.
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is.
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése
világosan írt érvelő szövegekben.
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése.
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak
jelentésének kikövetkeztetése.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak
használata.
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Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus
levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai,
ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek.

Fejlesztési
egység

Íráskészség

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak.
Előzetes tudás

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban fejezi ki írásban.
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta
alapján az őt érdeklő, ismert témákról.
Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi
témákról.

A

tematikai Írásbeli

beszámoló

eseményekről,

élményekről,

érzésekről,

egység nevelési- benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése,
fejlesztési céljai fenntartása és befejezése.
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját
ötletről.
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Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek
létrehozása

a

műfaj

főbb

jellegzetességeinek

és

alapvető

stílusjegyeinek követésével.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid,
különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben.
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással.
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak,
szolgáltatóknak, tanároknak).
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés.
Életrajz írása.
Lényegre koncentráló leírás készítése.
Tényszerű információk összefoglalása.
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez
jegyzet készítése.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben /
e-mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető
néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása.
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelent, paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak
használata.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és
elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek;
személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok.
Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt,
tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű
cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl.
tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek,
elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek;
rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra
megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.

Témakörök − 9. és 10. évfolyam
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Személyes vonatkozások, család, ember és társadalom

Informális és formális bemutatkozás
A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Közeli és távoli rokonok. Jövőkép, példaképek, híres ember élete.
A mai kor családtípusai és szerepek a családon belül.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.

Környezet és természetvédelem

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Érdekes házak a nagyvilágból.
Vidéki és város összehasonlítása, természeti katasztrófák.
Környezetvédelem, újrahasznosítás.

Iskola, oktatás

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. Érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Magyar és angol/német nyelvű országok iskolák összehasonlítása. A múlt és a jelen
iskolái.

Utazás, turizmus
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Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Utazás repülővel.
Kalandtúrák.
Híres helyek, épületek Magyarországon és a célországban.
Lakóhely turisztikai nevezetességei.
Álomnyaralás.

Szórakozás, szabadidő

Napirend, időbeosztás. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás. Fesztiválok, kulturális rendezvények
Sportolás, kedvenc sport.
Az olvasás szerepe a XXI. században.
Klasszikus zene = a régmúlt popzenéje?
Média szerepe a mai korban.

Nyelvtanulás

Nyelvek eredete, nyelvcsaládok.
Nyelvtanulási módszerek, stratégiák, illetve ezek felhasználása az olvasásértés és
íráskészség fejlesztése érdekében.
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Interkulturális és országismereti témák

Hagyományok ápolása Magyarországon és a célnyelvi országokban.
Nemzeti sportok. Étkezési szokások a célnyelvi országokban.
Kulturális különbségek.
Kapcsolódás más műveltségi területekhez

Kedvenc tantárgy bemutatása. Testnevelés fontossága.
Zene, tánc, filmek.

Aktuális hírek

Hírműsorok, riportok, tudósítások.
Újságcikkek, videók, interjúk.

Tudomány és technika
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Az okostelefon szerepe életünkben.
Technikai újdonságok, újítások.
Tudásszerzés és megosztás
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Prezentáció, hangfelvétel, videófelvétel készítése különböző témákban és ezek
bemutatása az adott célnyelven.

Fogalomkörök: 9. évfolyam
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up?
I don’t drink milk.

Present Continuous Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.
There is / there are There’s an apple on the
table.
Present

Perfect Have

Simple

you

done

your

room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me.
Why didn’t you come
yesterday?

Jövőidejűség

Future Simple

I’ll help you.

Shall/will
Birtoklás kifejezése
Present forms of I have five friends at
have
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school.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our,
their dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás

Prepositions,

Here, there, on the left, on

Prepositional

the right, in, on, under,

Phrases,

opposite,

next

to,

between, …

Adverbs
Időbeli viszonyok
Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.

Időpont

When?

Now,

What time?

Yesterday, last week, two

What’s the time?

years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.

Mennyiségi viszonyok
Singulars
plurals
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and Boys, girls,

Regular

and Children, people, men,

irregular plurals

women …

Cardinal numbers
1-100
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you
got?

Uncountable nouns

I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have
you got?
I’ve got a lot of/little
money.

Minőségi viszonyok
Comparative

and Tom’s younger than Sue.

superlative of short Mary is the prettiest girl.
adjectives
Irregular
comparative
superlative

and

Good/bad (better, worse)

forms What’s

it

like?

What

of adjectives

colour is it?

Can (ability)

I can swim.

Will for Prediction

In the future won’t use

Modalitás

printed dictionaries.
Szövegösszetartó eszközök

Possessive

Mine, yours, his, hers,

pronouns

theirs
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Fogalomkörök: 10. évfolyam
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése

Múltidejűség

Past Continuous

What were you doing at 6
pm yesterday?

There was / there There was a huge tree in

Jövőidejűség

were

the garden.

Going to

What are you going to do
on Saturday?

Future with Will

When

will

you

be

fourteen?
There will be
Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás

Prepositions,

Away

Prepositional

through, over, as far as, in

Phrases,

front of …

Adverbs
Időbeli viszonyok
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from,

towards,

Időhatározók

(used

with

Perfect)

Present Already, ever, just, I’ve already jumped.
yet

Have

you

ever

tried

snorkelling?
I haven’t been to China
yet.
She’s just called.

Modalitás
Should/shouldn’t
for advice

You should stop smoking.
You shouldn’t eat so much
chocolate.

Feltételes mondatok
First Conditional

There

won’t

be

any

plastic if there’s no oil.
Szövegösszetartó eszközök
Indefinite

Somebody,

anybody,

pronouns

nobody, everybody

Igeneves szerkezetek
Gerund,
(1)

infinitive I enjoy reading.
She likes to read about
cats.
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Német nyelv

Fogalomkörök 9. évfolyam
Cselekvés,

létezés, Visszaható igék

történés kifejezése

Warum

Felszólító mód

ärgerst

du

dich

immer?
Gib mir bitte das Wörterbuch.

Modalitás
Szöveg

Modalverben
összetartó Kötőszók

elemek

sollen

Frau

Meier

soll

ein

dürfen

Hotelzimmer reservieren.

weil, ob

Ich weiß nicht, ob ich komme.

dass

Ich lerne Deutsch, weil ich es
für meinen Beruf brauche.

Vonatkozó

der/die/das

Ich sitze im Restaurant, das

névmások

den/die/das

ein Freund empfohlen hat

Fogalomkörök – 10. évfolyam
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
werden

Meine Freundin möchte
Ärztin werden.

múlt idő

Präteritum

Er studierte in den USA.

szabályos igék
Wir wollten in der Stadt
Modalverben
Passiv

bleiben
Die

erste

wurde

Schokolade

in

England

produziert.
Szövegösszetar vonatkozó névmások der/die/das

Kaffee ist ein Getränk, der

tó eszközök

den/die/das

sehr beliebt ist.

als, wenn

Als er fünf war, konnte er

kötőszók
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schon lesen.

Logikai

um ….zu+Infinitiv

Ich

baruche

den

viszonyok

damit

Computer um zu arbeiten.
Ich brauche eine Brille,
damit ich lesen kann.

Esetviszonyok
Logikai

Genitiv

Rot ist die Farbe der

Dativ

Liebe.

zu+ Infinitiv

Hast du Lust ins Kino zu

viszonyok

gehen?

11–12. évfolyam

A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek
ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi
ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra
képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott
szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek
oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt
fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási
képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész
életükön át.
Az első idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak
el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) B2-es, de legalább a harmadik
szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az
ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési
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szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot
szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs
technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal.

Az óraszámok megoszlása a 11. és a 12 . évfolyamon

Óraszám 11. évf.

Óraszám 12. évf.

4 óra/hét

5 óra/hét

(144 óra)

(160 óra)

Személyes vonatkozások, család

10 óra

14 óra

Környezet és természetvédelem

10 óra

10 óra

Utazás, turizmus

10 óra

14 óra

Szórakozás, szabadidő

10 óra

14 óra

Nyelvtanulás

10 óra

10 óra

Interkultúrális

és

országismereti 4 óra

témák
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4 óra

Kapcsolódás

más

műveltségi 10 óra

10 óra

Aktuális hírek

10 óra

10 óra

Tudomány és technika, kommunikáció

10 óra

10 óra

társadalom, 10 óra

10 óra

területekhez

Az

ember

és

szenvedélybetegségek, függőségek
Gazdaság és pénzügyek

5 óra

5 óra

A munka világa és karrier

10 óra

14 óra

Tudásszerzés és megosztás

10 óra

10 óra

Felkészülés az érettségi vizsgára

25 óra

25 óra

Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet
a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Előzetes tudás

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló
vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha
viszonylag lassan és érthetően beszélnek.

A

tematikai Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és

egység nevelési- egyes részleteiben is. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan
fejlesztési céljai megfogalmazott érveinek megértése több beszélő esetén is.
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Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben,

amelyek

aktuális

eseményekről,

illetve

az

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan
és érthetően beszélnek.
A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák
esetén.
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések
segítségével.
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek
lényegének megértése.
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök
és az események közvetítik.
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat
jelentésének kikövetkeztetése.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták,
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.

Fejlesztési
egység

Szóbeli interakció

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi
élet legtöbb helyzetével.
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó
Előzetes tudás

témákról.
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében
is
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési

A

tematikai körbe tartozó és általános témákról is.
egység nevelésiA leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek
fejlesztési céljai
biztonsággal történő alkalmazása.
Alkalmazkodás

a

kommunikációs

helyzethez

regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
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ismerete

és

stílusban,

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés,
csalódottság, aggodalom, öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek
összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel,
információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film,
könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a
hatóságokkal külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is,
panasz, reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl.
tünetek megadása orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások
bevonása, beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
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A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert
nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.

Fejlesztési
egység

Összefüggő beszéd

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja
Előzetes tudás

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait,
iskoláját stb.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek

A

tematikai

segítségével ismerős témakörökben.

egység nevelési- Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és
fejlesztési céljai szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.
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A fejlesztési tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok
lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok
lineáris összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók
megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása,
alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó
esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása
kevésbé begyakorolt helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),
projektek bemutatása, versek, rapszövegek.

Fejlesztési
egység

Olvasott szöveg értése

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési
köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.
Előzetes tudás

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat
kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a
szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,

A

tematikai lényegre törő szövegek megértése.
egység nevelésiAz írott vélemény, érvelés követése,
fejlesztési céljai
részinformációk kiszűrése.

ezekből

a

lényeges

A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
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A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből,
illetve több szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus
levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai,
ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek.

Fejlesztési
egység

Írás
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B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket
fogalmaz ismert, hétköznapi témákról.
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól
és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és
Előzetes tudás

befejezi.
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját
ötleteiről. Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert
műfajok

főbb

jellegzetességeinek

és

alapvető

stílusjegyeinek

követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról.
A

tematikai

egység
nevelésifejlesztési
céljai

Eseményekről,

élményekről,

érzésekről,

benyomásaokról

és

véleményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása.
Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó
szövegről, illetve saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a
műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.

A fejlesztés tartalma
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,
ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak,
tanároknak.
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Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése,
problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/emailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány
szókincsbeli és helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelent, paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való
alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes
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adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű
információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill.
tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort
tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek

(pl. tudakozódás,

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;
rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek,
rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.

B1 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi
élet
A fejlesztés

legtöbb,

akár

váratlan

helyzetében

is.

Stílusában

és

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.

várt

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek

eredményei

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a

a
végén

ciklus főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket
fogalmazni

ismert,

hétköznapi

és

elvontabb

témákról.

Írásbeli

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző
stílusjegyek.
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.

Témakörök − 11. és 12. évfolyam
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Személyes vonatkozások, család

Informális és formális bemutatkozás
A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Közeli és távoli rokonok. Jövőkép, példaképek, híres ember élete.
A mai kor családtípusai és szerepek a családon belül.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.

Környezet és természetvédelem

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Érdekes házak a nagyvilágból.
Vidéki és város összehasonlítása, természeti katasztrófák.
Környezetvédelem, újrahasznosítás.

Utazás, turizmus

Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Utazás repülővel.
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Kalandtúrák.
Híres helyek, épületek Magyarországon és a célországban.
Lakóhely turisztikai nevezetességei.
Álomnyaralás.

Szórakozás, szabadidő

Napirend, időbeosztás. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás. Fesztiválok, kulturális rendezvények
Sportolás, kedvenc sport.
Az olvasás szerepe a XXI. században.
Klasszikus zene = a régmúlt popzenéje?
Média szerepe a mai korban.

Nyelvtanulás

Nyelvek eredete, nyelvcsaládok.
Nyelvtanulási módszerek, stratégiák, illetve ezek felhasználása az olvasásértés és
íráskészség fejlesztése érdekében.

Interkulturális és országismereti témák
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Hagyományok ápolása Magyarországon és a célnyelvi országokban.
Nemzeti sportok. Étkezési szokások a célnyelvi országokban.
Kulturális különbségek.

Kapcsolódás más műveltségi területekhez

Kedvenc tantárgy bemutatása. Testnevelés fontossága.
Zene, tánc, filmek.

Aktuális hírek

Hírműsorok, riportok, tudósítások.
Újságcikkek, videók, interjúk.

Tudomány és technika

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Az okostelefon szerepe életünkben.
Technikai újdonságok, újítások.
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Ember és a társadalom, szenvedélybetegségek és függőségek

Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
Társadalmi munka, önkéntesség, társadalmi szerepvállalás
Szolgáltatások igénybevétele
Generációk közti különbségek
Korunk függőségei
Társadalmi különbségek, előítéletek

Gazdaság és pénzügyek

Banki ügyintézés, számlanyitás.
Reklamáció vásárolt termékkel kapcsolatban.
Családi kassza, zsebpénz, hitelek.

A munka világa és karrier

Különböző foglalkozások. Jelentkezés álláshirdetésre, önéletrajz készítése.
Álláshirdetések böngészése, munkaköri leírás értelmezése.
Ideális munkahely.
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Hazai vagy külföldi munkavállalás.

Tudásszerzés és megosztás

Prezentáció, hangfelvétel, videófelvétel készítése különböző témákban és ezek
bemutatása az adott célnyelven.

Felkészülés az érettségi vizsgára

Közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása.

Fogalomkörök - 11. évfolyam
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenbeliség
Passive
(Present,
modals)

Voice Paper is recycled in this
with school.
It must be done as soon as
possible.

Present
Continuous
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Perfect I have been living here since…

Present Perfect vs She has been here for hours.
Simple Past

She was here for hours.

Múltbeliség
Past Perfect

By the time I got to the
airport, the plane had already
taken off.

Passive

Voice The meal has already been

(Present Perfect)

cooked.

Used to

When I was a child I used to
play hide-and-seek a lot.

Függő beszéd
Reported
with

speech He says he is tired.
present

reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Modalitás
Engedélykérés

Can/could/may

Can/could/may I join you?

expressing
permission
Kötelezettség

Have to (Past)

Did you have to be there?

Tiltás

Mustn’t

You mustn’t smoke here.

Feltételesség

Conditional 2

We’d stay at home if it rained.

Visszakérdezés

-She’s so strict.
-Is she?

Megerősítő kérdés

School can be cool, can’t it?
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Szövegösszetartó eszközök
Relative pronouns
Indefinite pronouns
(2)

Who / that, whose / which /
where
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.

Fogalomkörök - 12. évfolyam
A 12. évfolyam anyaga a 9-11. évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is.
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Jelenidejűség
Present Perfect vs She has just finished bereakfast.
Pr.Perfect

She has been eating for hours.

Continuous
Jövőidejűség
Passive

Voice The film be directed by Tom

(Future)

Ranger.

Függő beszéd
Reported speech – Can you tell where she works?
indirect questions
Reported

speech He said he was tired.

with past reporting
verb
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I didn’t know if they would
come.
He said that he had been late for
school.
I wish
Igeneves szerkezetek

I wish you were here.

Gerund és Infinitive The car needs repairing. It
(2)

seems to be a good idea.

Participle

I can see them coming round

Need+ing

the corner.
After checking in we went
through customs control.
The

car

needs

repairing

immediately.
Phrasal verbs

We look forward to coming
back soon.

Modalitás

Causative

We have to get the car repaired
first.

Engedély

Be allowed to

You are not allowed to enter.

Feltételezés

Conditional 2-3

I I had more time, I’d visit you
right now.
If you had told me, I’d have
helped you

Szövegösszetartó elemek
Discourse markers
Német nyelv
340

First, next, finally…

Fogalomkörök - 11. évfolyam
Cselekvés,

létezés, Visszaható igék

Warum

történés kifejezése

Szöveg

dich

Gib mir bitte das Wörterbuch.

Modalverben
összetartó Kötőszók

elemek

du

immer?
Felszólító mód

Modalitás

ärgerst

sollen

Frau

dürfen

Hotelzimmer reservieren.

weil, ob

Ich weiß nicht, ob ich komme.

Mutató névmások dass

Minőségi viszonyok

Meier

soll

ein

Ich lerne Deutsch, weil ich es

dieser

für meinen Beruf brauche.

Welcher?

Welches Kleid gefällt dir?

Adjektive

Fogalomkörök - 12. évfolyam
Cselekvés,

történés, Plusquamperfekt

Nachdem

létezés kifejezése

ich

die

Prüfung

bestanden hatte, feierten wir.
Futur

Wir

werden

nach

Finnland

fahren.
Műveltetés (lassen)
Szöveg összetartó elemek Kötőszók

Ich lasse die Anzüge reinigen.
obwohl, trotzdem
je...., dest …
nicht...., sondern
nicht nur...., sonder auch
weder--- noch

Vonatkozó

névmások entweder.... oder

(Genitiv)

seit
Gigi, dessen Traum in Erfüllung
ging, war froh.

Vonzatos igék, vonzatos

s. freuen über/auf
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melléknevek

A továbbhaladás feltételei 1. idegen nyelvből (angol és német nyelv)

9. évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség
A tanuló képes
− köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
− egyszerű

mondatokban

közléseket

megfogalmazni,

kérdéseket

eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
− beszélgetésben részt venni;
− társalgást követni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
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feltenni,

− kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
− kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
− kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.

Íráskészség
A tanuló képes
− kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni,
egyszerű közléseket írásban megfogalmazni;
− különböző szövegfajtákat létrehozni;
− változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

10.évfolyam

Hallott szöveg értése
A tanuló képes
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
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− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség
A tanuló képes
− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
− beszélgetésben részt venni;
− társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
− kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló képes
− kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
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− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
− különböző szövegfajtákat létrehozni;
− változatos közlésformákat használni

11.évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló képes
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.

Beszédkészség
A tanuló képes
− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
− beszélgetésben részt venni;
− társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
− kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven
összefoglalni;
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb
nehézség nélkül megérteni.

Íráskészség
A tanuló képes
− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
− gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a
megfelelő

nyelvi

eszközök

használatával,

logikai

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
− különböző szövegfajtákat létrehozni;
− változatos közlésformákat használni.

12. évfolyam
Hallott szöveg értése
A tanuló
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összefüggések

alapján

− kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
− kb.

200

szavas

szövegben

ismeretlen

nyelvi

elem

jelentését

a

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
− kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
− kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.

Beszédkészség
A tanuló
− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
− gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
− beszélgetésben részt venni;
− társalgásban részt venni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló
− kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
− kb.

250

szavas

szövegben

lényeges

információt

a

lényegtelentől

megkülönböztetni;
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
− kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
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− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén
és/vagy célnyelven összefoglalni.

Íráskészség
A tanuló
− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
− gondolatait,

érzelmeit,

kifejezésekkel

és

érvekkel

alátámasztott

mondatszerkezetekkel,

a

véleményét

megfelelő

nyelvi

változatos
eszközök

használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
− különböző szövegtípusokat létrehozni;
− változatos közlésformákat használni.

A második idegen nyelv tantárgy tantárgyi programja
11. és 12. évf.
heti 2 tanóra
Bevezetés éve:2022/2023-as tanév
Tagozat: emelt szintű szakgimnáziumi képzés

Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a
tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy szemé lyes é s
szakmai életében egyéni cé ljait elé rhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi
mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint
kommunikáljon. A második idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló
megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi
elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek
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társadalmilag elfogadott változatait. Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló
tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv tanulása
során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor
egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz
Lásd. az élő idegen nyelvek bevezető része.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új
kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig
gazdagítja

más

tantárgyak

tanulását.

Projektfeladatok,

információgyűjtés

a

szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is,
felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása
szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során
megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és
különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és
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erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a
feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé
válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a
nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében
és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele
az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv
tanulása során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási
stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában
való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos
megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek
fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú
gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Az oktatói munka
tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is
megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat
közvetítsen idegen nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi
tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának,
kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a
célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi
projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek
révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait
és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára
mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott,
megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási
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folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik
legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos
fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse,
hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel tudja használni saját
céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök
funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva
jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak
megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg.
A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák
alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési
formák a második idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is
szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet,
nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási
szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre
inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba
ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy
vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós
kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és
nem nyelvi készségeket.

Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A1+-A2 nyelvi
szint az elvárás.
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás
eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő
hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített)
olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket
szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:
− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből,
és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az
ismert nyelvi eszközök segítségével;
− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;
− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves
nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása
követi. Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a
fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden
egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó
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szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása
érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve
négy

szempont

szerint

megvizsgálni:

fontosnak

érzik-e

(pl.

fejleszti-e

a

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni
projekt),

érdekesnek

találják-e

(pl.

ad-e,

igényel-e

új

információt),

illetve

szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák
csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően a 11-12. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti
témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás.

Élő idegen nyelv: Angol
Kerettanterv az angol mint második idegen nyelv tantárgy számára
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként
íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti
követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási
szakaszokra vonatkozóan.
11–12. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és
szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban
megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is
fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a
tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét,
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a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az
interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az
önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet,
elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható
nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként
tanult idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós
kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét
hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár
támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát
kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat
kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat
terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a
nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket,
amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik.
Ebben

a

nevelési-oktatási

szakaszban

a

tanuló

különböző

szövegtípusokkal,

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus
szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós
készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó
nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait,
valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően
használni fogják.
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Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
− személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My
name is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest.
When’s your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t.
Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak
French? I can understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.)
− információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is
the boss here? Yes, he is.)
− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is
it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in
Hungarian?)
− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I
feel …)
− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck!
Congratulations! Thank you, the same to you.)
− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben
és e-mailben (Dear Peter, … Best wishes, Love.)
− véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so.
What’s your opinion? In my opinion, …)
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− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot.
Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
− akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No,
thank you. Thank you.)
− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
− dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so
happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.)
− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite pleased with it. Are you happy
with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with
…, That wasn’t very nice/good.)
− csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are.
Sorry, I can’t.)
− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.)
− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry,
what does that mean?)
− betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)
− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)
− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly,
please?)
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
− egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please.
Read the text.)
Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
356

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not …
Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she
crying? I’m not listening. I’m leaving.)
− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t
... Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate
bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a
doctor. It’s going to rain.)
− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
− birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our,
their, mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any
brothers?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.)
− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok
(one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható
főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.);
megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got a lot
of/little money.)
− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse);
hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the
most intelligent of all.)
− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to, between …)
− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.)
− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join
you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.)
− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak
(and, or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any
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matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.),
határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.

A 11-12. évfolyamon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra.

A témakörök áttekintő táblázata a 11. és 12. évfolyamon:
Témakör neve

Javasolt
óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle

30+15

Environment and nature

8+10

Classroom activities

7+10

Holidays, travelling, tourism

10+10

Public matters

5+10

English and language learning

5+10

Intercultural topics

6+6

Cross-curricular topics and activities

9+2

Current topics

5+6
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Entertainment

7+10

Gaining and sharing knowledge

3+6

Összes óraszám:

204 (108+96)

11. évf. évi 108 óra, 12. évf. évi 96 óra
Témakör: Personal topics: family relations, lifestyle
Javasolt óraszám: 45 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
immediate environment, home
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− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
holidays
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, meals
− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
Javasolt tevékenységek:
— projektmunka egyénileg (PPT):
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a lakóhely és környezetének bemutatása
o a legjobb barát, barátnő bemutatása
— projektmunka csoportban:
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o otthon
o az iskolában
o a lakóhelyünkön
— ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével
— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
— internetes kutatás
o

A famous person’s life and lifestyle

— Szerepjátékok:
o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
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o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

Témakör: Environment and nature
Javasolt óraszám: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
nature protection, animal protection, keeping pets
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather
− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
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o magyarországi állatkertek és lakóik
o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
o lakóhelyem, környezetem
− internetes kutatás – szófelhő
o milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában?
o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
− az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon
− játék
o állat barkochba
o kvíz/keresztrejtvény
Témakör: Classroom activities
Javasolt óraszám: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;
− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
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− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a
tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza;
− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff, classmates
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects
used for studying
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular
opportunities for language learning
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
knowledge, language learning targets
− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
Javasolt tevékenységek:
-

projektmunka: - egyéni vagy csoportos
o iskolai szokások, napirend, órarend
o iskolai szabályok
o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása

-

kérdőív készítése:
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o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés
-

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása

-

csoportos feladat:
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?

Témakör: Holidays, travelling, tourism
Javasolt óraszám: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− papíralapú

vagy

IKT-eszközökkel

segített

írott

projektmunkát

készít

önállóan/kooperatív munkaformában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests;
− 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;
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing;
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences;
− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
− Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
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Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
o Angliai látnivalók, nevezetességek
o Magyarország híres látnivalói
o Lakóhelyem nevezetességei
o ’My Dream Holiday’
− Projektmunka csoportosan
o egy osztálykirándulás megtervezése
o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
− Internetes kutatómunka
o útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni?
o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
o különleges szállodák/szállások
− Szerepjátékok
o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég
Témakör: Public matters
Javasolt óraszám: 15 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
members of the public sector and civil service, tourists
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
giving directions, giving information
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and international tourism
− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
Javasolt tevékenységek:
− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
o gyors étteremben
o utazási irodában
o utcán: útbaigazítás kérése és adása
o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása
− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− internetes kutatómunka
o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
o kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− Vitafórum:
o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás,
internet, közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?
Témakör: English and language learning
Javasolt óraszám: 15 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi
elemekben;
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− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek
felismerése
− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül
is, digitális csatornákon is
− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.
Javasolt tevékenységek:
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
− filmnézés a célnyelven
o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
− betűzésverseny
o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
− játékos diktálási feladatok
o running dictation
o Chinese whispers
− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása
az osztálynak
Témakör: Intercultural topics
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Javasolt óraszám: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető
hazai szokásainkkal
− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
Javasolt tevékenységek:
Projektmunka – egyéni vagy csoportos
— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
o angol és magyar nyaralási szokások
o angol időjárás – magyar időjárás
o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
o híres helyek a két országban
− Csoportos játék:
o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető
tudnivalók
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− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
o pl. Christmas Party
o pl. Valentines Day

Témakör: Cross-curricular topics and activities
Javasolt óraszám: 11 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 munkaformákban;
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette
az érdeklődésemet
o egy híres tudós élete
o egy angol király élete
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja
o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
− internetes kutatómunka
o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− csoportos project:
o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)
369

o
Témakör: Current topics
Javasolt óraszám: 11 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban
és a hozzájuk tartozó szituációkban;
− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka:
o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
o

képaláírások megfogalmazása

o időjárásjelentés készítése
− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
o lenémított film tanulói kommentárral
− szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

Témakör: Entertainment
Javasolt óraszám: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
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− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak
megismerése
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunkák és bemutatók
o saját szórakozási szokások
o kedvenc kulturális élmények
− felmérés készítése és kiértékelése
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek,
együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés angolul
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− csoportchat:
o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása
Témakör: Gaining and sharing knowledge
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol
nyelven
− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter
készítése, prezentáció

Élő idegen nyelv: német
Kerettanterv a német mint második idegen nyelv tantárgy számára
11-12. évfolyam
A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként
íródtak és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti
követelményeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási
szakaszokra vonatkozóan.
11-12. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá

válnak

a

társadalom

és

a

nyelvhasználat

valamint

a

jel–

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban
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megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is
fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a
tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét,
a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az
interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az
önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet,
elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható
nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként
tanult idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós
kommunikációs helyzetekben használhassa.
Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten
Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!)
− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich
wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst
du in den Ferien?)
− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)
− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke,
es geht mir super.)
− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...!
Viel Spaß! Gute Besserung!)
− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern.
Frohes neues Jahr.)
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− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben
és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße)
− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja,
sehr!)
− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das
finde ich toll.)
− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist
meine Mutter.)
− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich
spiele auch!)
− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)
− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies
den Text!)
− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…)
− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!)
− öröm kifejezése (Das freut mich!)
− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!)
− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.)
− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?)
− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider
nicht.)
− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)
− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne.
Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!)
− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen
Tee? Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.)
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Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10.
évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák)
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist ….
Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék
(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er
liest den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.)
− birtoklás: haben, birtokos névmás
− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!)
− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan
mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige,
alles, nichts)
− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts,
oben, unten, in)
− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal,
jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter,
diese Woche, nächste Woche)
− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber),
névmások (das, ich)
− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis.
Ich mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest
du ein Eis?)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
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A 11. és 12. évfolyam témaköreinek áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt
óraszám

Személyes vonatkozások, család

20+12

Környezet és természetvédelem

4+10

Iskola, oktatás

10+6

Utazás, turizmus

12+16

Szabadidő

12+4

Nyelvtanulás

5+5

Interkulturális- és országismereti témák

10+10

Kapcsolódás más műveltségi területekhez

10+10

Aktuális hírek

5+5

Szórakozás

12+8

Tudásszerzés és megosztás

8+10

Összes óraszám:

204 (108+96)

108 óra 11. évf, 96 óra 12. évf.
Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Javasolt óraszám: 32 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
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− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Bekannte, Familienmitglieder, Freunde
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
unmittelbare Umgebung, Zuhause
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des
Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste,
Familienfeiern
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Hobbys, Mahlzeiten, Kleidungsstücke
− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
2-3 főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű
kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete
− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása
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Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg (PPT)
● családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
● a lakóhely és környezetének bemutatása
● legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső
tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása)
− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés
− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster
Weg nach Deutschland)
− projektmunka csoportban
● plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az
iskolában, lakóhelyünkön?
● csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek
gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán
● ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc
filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)
− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
●

‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)
− szerepjátékok
● interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel
az életéről és családjáról
● ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek
Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt
Javasolt óraszám: 14 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
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− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere,
Pflanzen
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturkatastrophen
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturphänomene, Wetter
− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
● magyarországi állatkertek és lakóik
● az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
● lakóhelyem, környezetem
− internetes kutatás – szófelhő
● milyen állatok élnek Németországban?
● hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon
− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások
bemutatása)
− Tier-Barkochba
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− kvíz, keresztrejtvény készítése
−
Témakör: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Javasolt óraszám: 16 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− felkészülést

követően

röviden,

összefüggően

beszél

az

ajánlott

adott

tématartományhoz tartozó témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;
− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri;
− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a
tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in der Schule, Mitschüler
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− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des
Lernens in und außerhalb der Schule
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen,
Ereignisse,

Programme

und

Möglichkeiten

des

Sprachenlernens/der

Sprachverwendung außerhalb der Schule
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Lernen,

Verwendung

von

Fremdsprachen

außerhalb

der

Schule,

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulfächer,

Wissen,

Ziele

mit

dem

Sprachenlernen,

Sprachkönnen

und

Sprachkenntnisse
− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
Javasolt tevékenységek:
-

projektmunka: egyéni vagy csoportos
● iskolai szokások, napirend, órarend
● iskolai szabályok
● iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
● tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
● kedvenc tanárom bemutatása

-

kérdőív készítése
● kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés

-

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása

-

csoportos feladat
● szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
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● mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus
Javasolt óraszám: 28 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Touristen
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Reiseziele, Sehenswürdigkeiten
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler,
Reisedokumente, Verkehrsmittel
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste
und Feiertage in Ungarn und im Ausland
− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
− Interakció az utazás és turizmus tématartományban
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
● Németország látnivalói, nevezetességei
● Magyarország híres látnivalói
● Lakóhelyem nevezetességei
● ’Álomutazásom’
− projektmunka csoportosan
● egy osztálykirándulás megtervezése
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● fontos

turisztikai

hazai

és

német

események

(pl.

fesztiválok,

sportesemények, kiállítások)
− internetes kutatómunka
● útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni?
− szerepjátékok
● idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
● szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég
Témakör: Öffentliches Leben
Javasolt óraszám: 16 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels,
berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und
auf dem Lande
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Wegbeschreibung, Auskunft geben
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen
− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése
Javasolt tevékenységek:
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− szerepjátékok
● gyorsétteremben
● utazási irodában
● utcán: útbaigazítás kérése és adása
● ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok
bemutatása idegenvezetőként
− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid
bemutatók
− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról
− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
− kérdőív

készítése,

kitöltése,

kiértékelése:

a

legkedveltebb

szabadidős

tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport
stb.) és miért?
Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi
elemekben;
− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen
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− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek
felismerése
− A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása
− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül
is, digitális csatornákon is
− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata
Javasolt tevékenységek:
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
− filmnézés a célnyelven
● a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
● a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
● keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
− betűzésverseny
● ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
− játékos diktálási feladatok
● Laufdiktat
● ’Suttogó postás’ játék
− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása
az osztálynak
Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen
Javasolt óraszám: 20 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
385

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető
hazai szokásainkkal
− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása
Javasolt tevékenységek:
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai
kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén:
● a német iskolák jellemzői, napirend
● tipikus német ház, lakás
● mindennapi szokások
● családon belüli szerepek és feladatmegosztás
● ünnepek a családban
● viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
● állattartási szokások, kedvenc állatok
● német nyaralási szokások
● német időjárás
● Németország tájegységei, országrészei
● német étkezési szokások, tipikus ételek
● híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
− projektmunka

csoportban

(plakát

készítése):

hazánk

és

Németország

összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés,
hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.)
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról
− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl:
Martinstag)
Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
● hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
● egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette
az érdeklődésemet
● egy híres tudós élete
● Magyarország történelmének egy érdekes alakja
● célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
− internetes kutatómunka
● szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− csoportos projekt
● társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)
Témakör: Aktuelle Themen
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban
és a hozzájuk tartozó szituációkban;
− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
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− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka
● aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
● képaláírások megfogalmazása
● időjárás-jelentés készítése
− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
● szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
● lenémított film tanulói kommentárral
− szerepjáték
● interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel
− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított
kérdések segítségével

Témakör: Unterhaltung
Javasolt óraszám: 20 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak
megismerése
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− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage
témakörben
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunkák és bemutatók
● saját szórakozási szokások
● kedvenc kulturális élmények
− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a
legkedveltebb?
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek,
együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés németül
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok
írása
Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Javasolt óraszám: 18óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;

389

szövegekkel

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német
nyelven
− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából
− poszter készítése
− prezentáció
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12.
évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue
mich.)
− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch
war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.)
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer
nach Österreich fahren.)
− birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
− minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer
als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde
ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch
interessant.)
− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um
die Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben)
− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich,
jährlich), időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen
8 Uhr)
− modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich
will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh
aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen)
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− esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe
das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und,
sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich,
dir, man)
− szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
− adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
− adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
− adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

Élő idegen nyelv: Olasz
Kerettanterv az olasz mint második idegen nyelv tantárgy számára
11–12. évfolyam
Az olasz nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként
íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti
követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási
szakaszokra vonatkozóan.
11–12. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az olasz
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és
szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban
megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is
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fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a
tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét,
a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az
interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó
nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait,
valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően
használni fogják.
Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható olasz nyelvű kifejezések példák):
− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao!
Buongiorno! Buona notte! Arrivederci! Ciao ciao! Come stai? Bene, grazie. Sto
bene.)
− személyre vonatkozó információkérés, információadás (Come ti chiami? Mi
chiamo Peter. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Di dove sei? Sono di Budapest. Sono
ungherese. Quand’è il tuo compleanno? Il 4 luglio. Hai un animale? Sì, un gatto. No,
non ce l’ho. Hai fratelli o sorelle? Sì, un fratello. No, non ne ho. Parli il francese?
Capisco il francese. Qual è la tua materia preferita? È la matematica.)
− információkérés/adás (Quando è il prossimo treno? Fra venti minuti. A che ora
arriva il treno? Tuo fratello è qui? Si, é qui.)
− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Cos’è questo? Com’è?
È…/ È grande e comodo. Come si dice ... in italiano? Ha i capelli biondi. È simpatica.)
− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon Natale! Buon anno nuovo!
Buona Pasqua!)
− köszönet kifejezése (Grazie. Grazie mille. Grazie mille davvero.)
− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Prego. Di niente.)
− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Mi scusi. Posso aiutarla?)
− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Pronto. Sono XY.)
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− bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo … )
− hogylét iránti érdeklődés (Come stai?)
− Informális/formális

regiszter

megkülönböztetése

(Come

stai/sta?

Dove

abiti/abita?)
− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Sto bene, grazie. Cosí cosí.
Mi sento …)
− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Scusami.)
− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Va bene. Nessun problema.)
− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Buon compleanno! Buona
fortuna! Congratulazioni! Grazie, anche a te.)
− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben
és e-mailben (Caro Peter, … un bacio, ti abbraccio.)
− véleménykérés és arra reagálás (Cosa ne pensi? Io penso … Non credo. Qual è la
tua opinione? Secondo me …)
− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti piace? È fantastico, Mi piace tanto.
Veramente no.
− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sí, certo. No.)
− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so. Non lo so. Non ne ho idea.)
− akarat, kívánság kifejezése (Vorrei un gelato, per favore.)
− kínálás és arra reagálás (Vorresti un’arancia? Ecco. Sì, volentieri. No, grazie.
Grazie.)
− alapvető érzések kifejezése (Ho freddo/fame/sete. Sono felice/triste)
− dicséret, kritika kifejezése (È fantastico. È una buona idea. È noioso.)
− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Fantastico! Sono molto felice. Buono per te.
Sono tanto contento per te. Mi dispiace sentirlo. Oh, no! Oh, caro! Mi dispiace tanto
per te.)
− elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Sono abbastanza soddisfatto di questo. Va
bene/non male. Non è stato molto carino/buono.)
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− csodálkozás kifejezése (Come mai?)
− kérés és arra reagálás (Puoi darmi una penna? Posso avere una penna? Certo, ecco.
Mi dispiace, non ce l’ho.)
− javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema. Buona idea.)
− meghívás és arra reagálás (Puoi venire alla mia festa? Sì, grazie. Scusa, non posso.)
− nem értés megfogalmazása (Non capisco.)
− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (È chiaro? Scusa,
cosa significa?)
− betűzés kérése, betűzés (Puoi/potresti farmi lo spelling? Lo spelling è …)
− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Puoi ripeterlo?)
− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Potresti parlare un po’ più lentamene, per
favore?)
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Hai ragione. Hai torto.)
− egymást követő események leírása (Cos’è successo? Prima …Poi … Alla fine …)
− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Vieni qui, per favore.
Leggi il messaggio.)
− bizonytalanság kifejezése (Forse. Non sono sicuro.)

Nyelvi elemek, struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható olasz nyelvű kifejezések példák):
-

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’essere’ használata (Io sono …
Io non sono
… Tu sei …? Lui è…? Chi è lui? Cos’è quello?); ‘ avere’ használata (Quanti anni hai?
Ho 20 anni); Presente indicativo (Io mangio pane a colazione. Giochi a tennis?);
verbi in -isc (Non capisco.)

-

esserci használata (Cosa c’é nella tua borsa? In questo parcheggio ci sono giá
troppe macchine.)
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- legfontosabb rendhagyó igék jelen időben (Bevo un po’. A che ora vai in piscina?)
-

“piacere” ige jelen időben (Mi piace correre; A Marco piacciono i film italiani)
− módbeli segédigék jelen időben “potere”, “dovere”, “volere”, “sapere” (Io so/non
so nuotare. Posso venire con te? Posso avere una penna? Devi andare là? Non puoi
fumare qui. Voglio dormire.)
— egyszerű elöljárószavak és a a prepozíciók összevonása a határozott névelővel (in
città, sulla scrivania, tra l’altro)

- cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Passato prossimo (Ho mangiato il
pane a colazione. Non ho visto il film. Sei andato da Marco?); Imperfetto indicativo
(Durante le vacanze ci alzavamo tardi. Mentre Gino studiava le parole, i ragazzi
leggevano.)
- Participio passato szabályos és rendhagyó alakja (Ho dormito tanto. Siamo rimasti a
Roma a lungo.
− felszólítások informális közegben: Imperativo diretto positivo e negativo (Vieni
qui. Non urlare. Andiamo. Parlate.)
− visszaható igék: Verbi riflessivi (Mi vesto velocemente. Anna non si é ancora
lavata.)
− határozott és határozatlan névelő (la torta, un uomo)
− mennyiségi viszonyok: a főnév egyes és többes száma (cane-cani, bambinabambine); tőszámnevek (uno, due, …, cento), sorszámnevek (primo, secondo,
terzo,…); megszámlálható főnevek (Quanti CD hai? Io ho tanti/alcuni CD.);
megszámlálhatatlan főnevek (Quanto latte hai comprato? Ho bevuto un po’ di
acqua.)
− melléknevek egyes és többes száma; főnév-melléknév egyeztetés (una signora
elegante, ragazzi simpatici)
− birtoklás kifejezése, birtokos névmások (Il fratello di Marco. Il mio compleanno. Di
chi è?)
− névmások (pronomi personali soggetto, pronomi diretti)
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− kérdő névmások (che cosa, dove, quando, quanto, perché, chi, come)
− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (questo/a, quello/a; troncamento
del pronome quello), kötőszavak (e, o, ma, perché)
− időbeli viszonyok: gyakoriság (Quanto spesso? sempre, spesso, a volte, mai, una
volta/due volte a settimana, tutti i giorni), dátumok/időpontok (nel 1997, a luglio,
alle 17, sono le otto, Sono le otto e un quarto.); időtartam: Quanto tempo? (Quanto
tempo sei stato in Spagna? Per un mese .)
− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (qui, lì, a sinistra, a destra, dentro,
su, in, sotto, q1vicino a, tra …)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.

A 11–12. évfolyamon az olasz mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma:
136 óra.

A témakörök áttekintő táblázata:
11. és 12. évfolyam
Témakör neve

Javasolt
óraszám
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Összes (11. és
12.évf.)
Temi personali: relazioni familiari, stile di vita

32 (18+14)

Ambiente e natura

24 (12+12)

Attività in classe

14 (8+6)

Vacanze, viaggi, turismo

34(18+16)

Vita sociale

22 (12+10)

Apprendimento della lingua italiana

22 (12+10)

Temi interculturali

12 (6+6)

Attività e tematiche interdisciplinari, musica

20 (10+10)

Temi di attualità

10 (5+5)

Intrattenimento

8 (4+4)

Apprendimento e condivisione delle conoscenze

6 (3+3)

Összes óraszám:

204 (108+96)

TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra
Tanulási eredmények:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
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− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
conoscenti, relazioni familiari, amici
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
ambiente circostante, casa
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della
casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
attività quotidiane, passatempi, pasti
− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
2-3 főbb ünnephez (pl. Natale, Pasqua, compleanno) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
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− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
Javasolt tevékenységek:
— projektmunka egyénileg (PPT):
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a lakóhely és környezetének bemutatása
o a legjobb barát, barátnő bemutatása
— projektmunka csoportban:
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o otthon
o az iskolában
o a lakóhelyünkön
— ismerkedés az olasz ünnepekkel film segítségével
— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
— internetes kutatás
o

Egy olasz híresség élete

— Szerepjátékok:
o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Ambiente e natura
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon
is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali,
piante
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
avere animali domestici
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fenomeni
naturali, meteo
− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
o magyarországi állatkertek és lakóik
o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
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o lakóhelyem, környezetem
− internetes kutatás – szófelhő
o milyen állatok élnek Olaszországban?
o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
− az időjárás különbségei Olaszországban és Magyarországon
− játék
o állat barkochba
o kvíz/keresztrejtvény

TÉMAKÖR: Attività in classe
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a
változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;
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− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a
tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza;
− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
personale scolastico, compagni di classe
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scuola
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti
usati per studiare
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività
pomeridiane,

festival

scolastici,

tradizioni

scolastiche,

eventi,

opportunità

extracurricolari per l’apprendimento della lingua
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali
− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
Javasolt tevékenységek:
-

projektmunka: - egyéni vagy csoportos
o iskolai szokások, napirend, órarend
o iskolai szabályok
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o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országban
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
-

kérdőív készítése:
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés

-

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása

-

csoportos feladat:
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?

TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo
JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− papíralapú

vagy

IKT-eszközökkel

segített

írott

projektmunkát

készít

önállóan/kooperatív munkaformában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti,
guide turistiche;
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di
alloggio, destinazioni, attrazioni, posti di interesse;
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
monumenti, mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il
viaggio, moduli, opuscoli informativi;
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze
in Ungheria e all’estero;
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche;
− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
− Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli
bemutatása)
o Olaszországi látnivalók, nevezetességek
o Magyarország híres látnivalói
o Lakóhelyem nevezetességei
o “La vacanza dei miei sogni”
− Projektmunka csoportosan
o egy osztálykirándulás megtervezése
o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
− Internetes kutatómunka
o Útvonalterv Olaszországba, milyen országokon, városokon kell átutazni?
o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
o különleges szállodák/szállások
− Szerepjátékok
o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég

TÉMAKÖR: Vita sociale
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
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− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
istituzioni culturali, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita
di città/vita di campagna
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di
ingresso, opuscoli informativi,
− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi
culturali, divertimenti
− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: dare
indicazioni, dare informazioni
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
passatempi, intrattenimento, cultura, viaggiare, turismo nazionale ed internazionale
− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
Javasolt tevékenységek:
− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
o gyorsétteremben
o utazási irodában
o utcán: útbaigazítás kérése és adása
o ’Sono una guida turistica a Budapest/Roma’ – helyi látványosságok
bemutatása
− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− internetes kutatómunka
o a célnyelvi ország és hazánk számokban - rövid bemutatók
o kviz játék a célnyelvi országról és hazánkról
− Vitafórum:
o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
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o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás,
internet, közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?

TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi
elemekben;
− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− - Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási
különbségek felismerése
− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül
is, digitális csatornákon is
− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.
Javasolt tevékenységek:
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
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− filmnézés a célnyelven
o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
− betűzésverseny
o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
− játékos diktálási feladatok
o dettatura
o Telefono senza fili
− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása
az osztálynak

TÉMAKÖR: Temi interculturali
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
− megismeri a célnyelvi ország jellemzőit és kulturális sajátosságait;
− a célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető
hazai szokásainkkal
− Célnyelvi ország főbb országismereti jellemzőinek ismerete
− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
− A célnyelvi kultúrához kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
Javasolt tevékenységek:
Projektmunka – egyéni vagy csoportos
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— Olaszország és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az olasz és magyar iskolák jellemzői, napirend
o tipikus olasz ház, lakás – miért más itthon?
o mindennapi szokások Olaszországban és Magyarországon – van-e
különbség?
o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
o ünnepek a családban (Compleanno, Natale, Pasqua, ecc.)
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
o állattartási szokások, kedvenc állatok (’gatti’ vs ’cani’?)
o olasz és magyar nyaralási szokások
o olasz időjárás – magyar időjárás
o Olaszország/Magyarország tájegységei, országrészei
o olasz/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
o híres helyek a két országban
− Csoportos játék:
o Ki tud többet Olaszországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országról
− jellegzetes olasz ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
o pl. festa di Natale

TÉMAKÖR: Attività e tematiche interdisciplinari
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
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− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette
az érdeklődésemet
o egy híres tudós élete
o egy olasz király élete
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja
o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
− internetes kutatómunka
o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− csoportos project:
o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)

TÉMAKÖR: Temi di attualità
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban
és a hozzájuk tartozó szituációkban;
− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
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Javasolt tevékenységek:
− projektmunka:
o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
o

képaláírások megfogalmazása

o időjárásjelentés készítése
− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az olasz nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
o lenémított film tanulói kommentárral
− szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: Intrattenimento
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak
megismerése
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
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− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
Javasolt tevékenységek:
− egyéni projektmunkák és bemutatók
o saját szórakozási szokások
o kedvenc kulturális élmények
− felmérés készítése és kiértékelése
o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
− egyéni internetes kutatások olaszul különböző témákban (filmek, színészek,
együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− olasz tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés olaszul
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− csoportchat:
o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok
írása

TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
Tanulási eredmények (követelmények)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
− találkozik

az

érdeklődésének

megfelelő,

akár

autentikus

szövegekkel

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven
− A tanult témákhoz kapcsolódó olasz nyelvű, egyszerű információ megszerzése.

Magyar mint idegen nyelv
A 2020/21-es tanévvel felmenő rendszerben bevezetésre kerül az osztályokban
integráltan tanuló, együtthaladó, más anyanyelvű diákok nyelvi fejlesztése érdekében a
magyar mint idegen nyelv tantárgy. A magyar idegen nyelvként való oktatásának feladata
a magyar nyelv és a magyar kulturális hagyomány közvetítése célnyelvi környezetben, a
tanulók nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása, az iskolai életben és
tágabb környezetükben való boldogulásuk érdekében. Ezzel segítve “együtthaladó”
migráns hátterű tanítványainkat, illetve a nálunk ideiglenesen tanuló vendégtanulókat,
különböző szervezetek (Rotary Club, YFU, AFS) által küldött, egy tanévig Magyarországon
tartózkodó diákokat, külföldről hazatelepülő diákokat, akik az integrált osztályokban
korlátozott nyelvi kódjuk miatt nehezen kapcsolódnak és kapcsolhatóak be a tanulástanítás folyamatába.

A magyar mint idegen nyelv tanórák fejlesztési célja:
-

a magyar nyelvtan jelenségeinek megismertetése és gyakoroltatása a tanulókkal

-

Magyarországgal kapcsolatos kulturális ismeretek átadása, mely kulturális
beilleszkedésüket

segíti,

valamint

hozzájárul

sikeres,

konfliktusmentes

boldogulásukhoz a magyar társadalomban
-

szókincsfejlesztés,

mely

összekapcsolódik

a

szaktantárgyak

tartalmi

és

szókincsbeli oldalával is
-

az élő idegen nyelvek tanításánál általánosan jellemző minden egyéb
kulcskompetencia fejlesztése.
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Évfolyam

Témakörök

9.

A1
Köszönések
Országok, nemzetiségek, nyelvek
Számok
Foglalkozások
Bevásárlás - élelmiszerek, bevásrlás “forgatóönyve”, magyar konyha
alapanyagai, mennyiségek
Étkezés, étterem - étkezési szokások
Tanterem/Iskola- tantárgyak
Emberek külső, belső jellemzése
Az idő
Szolgáltatások, szórakozási lehetőségek/ Útbaigazítás
Ruhavásárlás

10.

A1+/A2Hobbi és szabadidő
Napirend
Nyelvtanulás
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása)
Bútorok, berendezési tárgyak megnevezései
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A helyiségekhez köthető tevékenységek
Én és a többiek: család, barátok
Testrészek, tulajdonságok
Életformák: vidék és nagyvárosi élet
Mit csinálunk együtt? - program megbeszélése
Zene/ kultúra
A hétvége (önálló elbeszélés)
11.

A2+/B1Szállodában
Időjárás
A munka világa, állásinterjú
A saját iskola bemutatása
Utazás, szállásfoglalás, útibeszámoló
Életmód/Hungarikumok
Vendégségben
Budapest, Balaton - nevezetességek
Szolgáltatások

12.

B1
Nyelvtanulás
Virtuális és személyközi kapcsolatok - az internet szerepe
Egészség, gyógykezelés, gyógyfürdők
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Termékek, találmányok - Technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben
Kulturális élet nálunk és a tanuló hazájában
Média - Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet
Magyarország és az Európai Unió története

9-10. évfolyam
Elvárt kimeneti szint: A2
Óraszám: 148

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Órakeret
25 óra

A tematikai egység Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
nevelési-fejlesztési

óravezetés követése, a tanári utasítások megértése; az ismerős

céljai

témákhoz kapcsolódó, egyszerű közlések és kérdések megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert
témakörökhöz kapcsolódó egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése.
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Egyszerű, személyes kérdések megértése világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése;
következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre
vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek,
képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Órakeret
20 óra

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
A tematikai egység eszközökkel válaszadás a kérdésekre;
nevelési-fejlesztési
kommunikáció rutinszerű helyzetekben, egyszerű és direkt
céljai
információcsere mindennapi tevékenységekről vagy témákról;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése.
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A tanulóhoz intézett kérdések és utasítások megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások
adása és követése.
Részvétel beszélgetésben, szükség szerinti ismétléssel.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Hétköznapi beszédfordulatok alkalmazása, információk kérésére és nyújtására (például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról).
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A

beszélgetés

strukturálásának

néhány

egyszerű

eleme,

például

beszélgetés

kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták alkalmazása; szavak, illetve szócsoportok
összekapcsolása alapvető lineáris kötőszavakkal.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
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Órakeret
20 óra

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A tanulóhoz és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű

megnyilatkozások;

munkájának

egyszerű

nyelvi

eszközökkel történő bemutatása; a célnyelvi normához közelítő
kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
Tervek megfogalmazása egyszerű formában.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.

Fejlesztési egység

Órakeret

Olvasott szöveg értése

24 óra

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

szövegekben; az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatainak megértése az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével;

a

korosztálynak

megfelelő

témájú,

egyszerű

autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány
alapvető információ kiszűrése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése,
például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a
vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez.

Órakeret
Fejlesztési egység

Íráskészség
17 óra
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,

Előzetes tudás

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik
ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

A tematikai egység Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; írásban
nevelési-fejlesztési személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása a tanulót érdeklő,
céljai

ismert témákról.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása egyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés,
a kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való
megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).

Fejlesztési egység

Órakeret

Nyelvi eszköztár

30 óra
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A

közvetlen

kapcsolatban

környezettel,
állító

és

mindennapi

tagadó

cselekvésekkel

kijelentések

létrehozása,

eldöntendő és kérdőszavas kérdések feltevése. A magyar nyelv
agglutináló

jellegének,

a

toldalékok

többalakúságának

felismertetése.
A tematikai egység Melléknevek
nevelési-fejlesztési tárgyakról.

segítségével

egyszerű

leírások

emberekről,

céljai
Cselekvések megnevezése, cselekvéssorok leírása. A cselekvés
tárgyának megnevezése, a határozatlan és határozott tárgy
felismerése. Az emberek, tárgyak helyzetének vagy mozgásuk
irányának meghatározása. A cselekvés időpontjának kifejezése.
Egyszerű ok-okozati viszonyok kifejezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ezen a szinten a tanuló felismeri az alábbi nyelvtani jelenségeket, tisztában van
funkciójukkal a különböző nyelvi szituációkban, de teljes körű nyelvtani ismeretekről,
tudatos használatról nem beszélhetünk minden esetben:
− a hangrend és illeszkedés szabálya,
− névelők,
− személyes névmások,
− mutató névmások,
− kérdő névmások,
− a létige ragozása,
− az ige jelen idejű általános ragozása,
− a határozott tárgy és a határozott ragozás felismerése,
− irányjelölő igekötők,
− a melléknév és a melléknév fokozása,
− főnév,
− a főnév többes száma,
− a főnév tárgyesete,
− irányhármasság: a hol?, hová?, honnan? kérdésre válaszoló helyhatározóragok,
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− névutók,
− kötőszavak: és, vagy, de, mert,
− a -kor időhatározórag, az időhatározók egyéb fontos kifejezési eszközei
(névutók),
− birtokos személyjel,
− a birtoklás kifejezése,
− a -val/-vel eszköz- és társhatározó ragként,
− főnévi igenév,
− a szeret, tud, akar használata.

Fejlesztési egység

Órakeret

Kulturális ismeretek
A

magyar

célnyelvi

magyarországi

12 óra
kultúra

mindennapi

legfontosabb
élet

jellegzetes

elemeinek,

a

vonásainak

felismerése. Más kultúrákkal kapcsolatos nyitottság fejlesztése. Az
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

anyanyelvi és a célnyelvi kultúra elemeinek összehasonlítása és
összekapcsolása az életkornak megfelelő szinten. A nyelvi
készségek fejlesztéséhez is szükséges kulturális háttérismeret
megszerzése a tanuló saját nyelvi szintjén, a sikeres nyelvtanulás
és a magyarországi közösségekbe való beilleszkedés érdekében. A
legfontosabb magyar szokások, hagyományok megismerése,
ezáltal az integráció elősegítése a befogadó közösségbe.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az

életkornak

megfelelő

szinten

ismerkedés

a

magyar

kultúra

alapvető

műveltségelemeivel. Az alábbi szimbólumok, tájegységek stb. megismerése, azonosítása,
beszámolás az ünnepekről, történelmi személyekről, eseményekről, tájegységekről stb.
néhány mondatban.
− Családi körben tartott és nemzeti ünnepek.
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− Magyar állami szimbólumok (zászló, címer, korona, Kölcsey Ferenc Himnuszának
első versszaka, Vörösmarty Mihály Szózatának első két versszaka).
− Magyarország történelmének főbb eseményei (dátum, kulturális kontextus;
például honfoglalás, 1848. március 15.-e, 1956-os forradalom).
− Magyarország történelmének kiemelkedő személyiségei (pl. Szent István,
Széchenyi István, Kossuth Lajos).
− Magyarország tájegységei, nagyobb városai, folyói, tavai, a Magyarországgal
szomszédos országok.
− 5-6 magyar szólás és közmondás.
− Aktuális kulturális ismeretek.
− A magyar konyha.

Kimeneti követelmény:
-

a tanuló követi a célnyelvi óravezetést

-

megérti a fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak

-

képes egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó
kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni

-

képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról önállóan
beszélni

-

megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait

-

megérti a leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét.

-

képes néhány közismert műfajban egyszerű és rövid tényközlő szövegeket írni őt
érdeklő, ismert témákról

11-12. évfolyam
Elvárt kimeneti szint: B1
Óraszám: 134
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Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Órakeret
20 óra

B1
A lényeges információk megértése a világos, standard szövegekben,
A

tematikai

egység

nevelési-

fejlesztési céljai

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint az iskola, a
szabadidő stb. A fontos információk kiszűrése azokból a rádió- és
tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, vagy a tanuló
érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak, ha eléggé lassan és
tagoltan beszélnek.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a
közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
A köznapi beszélgetések témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén
visszakérdezés segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
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Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, szükség esetén a lényegi
információkkal kapcsolatos ismétlés kérésével.
Alapvető

stratégiák

használata,

például

az

ismeretlen

szavak

jelentésének

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak
felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk
keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
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Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Órakeret
20 óra

B1
Sikeresség a legtöbb egyszerű hétköznapi helyzetben. Részvétel
A

tematikai előkészület nélkül a személyes jellegű, vagy a tanuló érdeklődési

egység

nevelési- körének megfelelő ismert vagy mindennapi témáról (például

fejlesztési céljai

család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események) folytatott
társalgásban.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás,
útbaigazítás, szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése,

megvitatása),

egyszerű,

mindennapi

információk

megszerzése

és

továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés).
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
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A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi
beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, megértés hiányában
ismétlés kérése.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Órakeret
18 óra

B1
Élmények, események, álmok, remények, célok elmesélése
A

tematikai egyszerű, összefüggő mondatokkal. Rövid magyarázat adása, vagy

egység

nevelési- vélemény megindoklása. Egy könyv vagy egy film történetének,

fejlesztési céljai

fordulópontjainak

elmesélése,

vélemény

kifejtése

konkrét

dolgokkal kapcsolatban.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyre bővülő szókinccsel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról.
Történetmesélés, élménybeszámoló.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek,
szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
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Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Órakere
t 24 óra

B1
A

tematikai A saját tevékenységekhez, iskolai élethez kapcsolódó szövegek

egység

nevelési- megértése, ha azokat főként standard nyelven írták. Magánlevélben

fejlesztési céljai

az események, érzelmek vagy kívánságok leírásának megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Konkrét információk megértése rövid mindennapi szövegekben (például hirdetések,
prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
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Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. Egyszerű,
rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven
tanult szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai,
illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.

Fejlesztési egység

Íráskészség

Órakeret
15 óra

B1
A tematikai egység Egyszerű folyamatos szövegek alkotása olyan témákban,
nevelési-fejlesztési

amelyeket

ismer,

vagy

érdeklődési

körébe

tartoznak.

céljai

Beszámolás élményekről és benyomásokról magánlevélben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos

témákról,

különböző

szövegtípusok

létrehozása

élménybeszámoló, párbeszéd).
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások személyes adataival.
Az írás tagolása: bevezetés és lezárás.
A tanulót érdeklő témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése.
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(például

leírás,

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés,
vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).

Fejlesztési egység

Órakeret

Nyelvi eszköztár

25 óra

Az első és második évben megismert nyelvi jelenségek
készségszintű használata.
Az

esetek

többségében

különbségtétel

a

határozott

és

A

tematikai határozatlan tárgy között, és megfelelő nyelvi eszközökkel történő
egység nevelési- kifejezésük. A múltban, a jelenben és a jövőben játszódó
fejlesztési céljai

cselekvéssorok elmesélése, amelyek a tanuló mindennapjaihoz
köthetők. Feltételhez kötődő és képzelt cselekvésekről szóló
elbeszélés.

Felszólítás

egyszerű

utasítások megfogalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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cselekvésekre,

egyszerű

A tanuló az első és második évben megismert nyelvi eszközök gyakorlásával
készségszintűvé fejleszti használatukat. Ezen a szinten a tanuló felismeri az alábbi
nyelvtani jelenségeket, tisztában van funkciójukkal a különböző nyelvi szituációkban, de
teljes körű nyelvtani ismeretekről, tudatos használatról nem beszélhetünk minden
esetben:
− a határozott és általános ragozás használatának fejlesztése,
− az ige múlt ideje,
− a cselekvés körülményeinek részletes leírása (a határozók rendszere),
− az ige feltételes és felszólító módja,
− igék és vonzatok,
− birtokos, kölcsönös, határozatlan és általános névmások,
− kérdő névmások: meddig, hányszor stb.,
− vonatkozó névmások: aki, amely, ami stb.,
− kötőszavak: hogy, ha, mint, vagy, tehát, ugyanis stb.,
− összetett mondat,
− a kérdő mondatok fajtái,
− az igekötők összes funkciójának megismerése,
− melléknévi, határozó névmások,
− a képzők felismerése, használata,
− a kell, lehet, tilos, szabad használata.

Fejlesztési egység

Kulturális ismeretek

Órakeret
12 óra

A magyar célnyelvi kultúra legfontosabb elemeinek, a mindennapi
A

tematikai élet jellegzetes vonásainak felismerése Magyarországon.
egység nevelési- Más kultúrák iránti nyitottság fejlesztése. Az anyanyelvi és a
fejlesztési céljai
célnyelvi kultúra elemeinek összehasonlítása és összekapcsolása
az életkornak megfelelő szinten. A nyelvi készségek fejlesztéséhez
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is szükséges kulturális háttérismeretek megszerzése a tanuló saját
nyelvi szintjén, a sikeres nyelvtanulás és a magyarországi
közösségekbe való beilleszkedés érdekében. A legfontosabb
magyar szokások, hagyományok megismerése, néhány mondatos
bemutatása, ezáltal az integrálódás elősegítése a befogadó
közösségbe.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az életkornak megfelelő szinten megismerkedés a magyar kultúra alapvető
műveltségelemeivel. Az alábbi szimbólumok, szokások, tájegységek stb. felismerése,
azonosítása, néhány mondatos beszámolás az ünnepekről, történelmi személyekről,
eseményekről, tájegységekről stb.
− Ma is élő jelentősebb népszokások (húsvéti locsolás, busójárás, betlehemezés
stb.).
− Jelentős épületek és szimbolikus szerepük (pl. Parlament, Nemzeti Múzeum,
budai vár, Magyar Tudományos Akadémia, Szent István bazilika, Debreceni
nagytemplom, Dohány utcai zsinagóga [Budapest]).
− Magyarország államformája.
− A Magyarország területén kívül élő magyarokkal kapcsolatos alapvető ismeretek.
− A magyar Nobel-díjasok (például: Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes, Kertész
Imre stb.)
− Magyar feltalálók (például: Bíró László, Charles Simonyi stb.)
− Szabadon választott, egyszerű nyelvezetű versek, irodalmi részletek
− Aktuális kulturális ismeretek.

Kimeneti követelmény:
-

a tanuló megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben,
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak (pl. a
munka, az iskola, a szabadidő stb. terén)
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-

elboldogul a legtöbb egyszerű hétköznapi helyzetben, amely a nyelvterületen
adódik

-

egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy
amelyek az érdeklődési körébe tartoznak

-

le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat,
továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és
terveket

Magyar mint idegen nyelv érettségi

A 100/1997 (VI.13.) Kormányrendelet 6. paragrafusa erről intézkedik: „(5) A magyar
nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból érettségi
vizsgát az tehet, aki a) nem magyar állampolgár, vagy b) a középiskolai tanulmányai
befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési
rendszerben végzett. (6) Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból kizárólag középszintű
érettségi vizsgát lehet tenni.”

Követelménye:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek20
17/elo_idegen_nyelv_vk.pdf
Leírása:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek20
17/elo_idegen_nyelv_vl.pdf

3.1.4 Könyvtárpedagógiai program
KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM

Küldetésnyilatkozat
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Az iskolai könyvtár a tanítás, a tanulás és a nevelés, továbbá a közösségi élet fontos tere.
Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, eszközöket és forrásokat biztosítja,
az iskolai közösség minden tagja számára elérhetővé teszi.
A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan
eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely
ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata
felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási
technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.
A könyvtári ismeret az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy
aktív elsajátítását. A könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne
a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt.
Helyzetelemzés
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző
Gyakorló Szakgimnázium épületében egy tanterem méretű könyvtárszoba áll a
könyvtárhasználók rendelkezésére. A gyűjtemény két fő része a zenei és a közismereti
oktatást szolgálja. Az információhordozók széles köre áll a tanulók rendelkezésére:
nyomtatott és elektronikus dokumentumok, kotta- és hangtár, továbbá számítógépek
(interneteléréssel), CD-lejátszó, LP lemezjátszó.
A könyvtár viszonylag szűkös terében csak kiscsoportos (10-15 fő) foglalkozások
megtartására van lehetőség. A könyvtári állomány anyaga szabadpolcon elérhető, csak a
tankönyvtár kötetei kerültek külön raktárba.

Könyvtárhasználati ismeretek
A középiskolába kerülő tanulók előzetes tudása az általános iskolai ismeretekből és a
családi könyvtárhasználati szokások tapasztalataiból áll össze. Ennek alapján
elmondható, hogy a tanulók már találkoztak (bár eltérő mértékben) a könyvtárhasználat
legalapvetőbb fogalmaival és gyakorlataival.
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Előzetes tudás:
Viselkedés a könyvtárban
Könyvtárhasználati szabályok
A könyv szerkezete és tartalma
Betűrend
A könyvtári állomány raktári rendje
Dokumentumtípusok , könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint
Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok
Elektronikus információhordozók
Könyvtártípusok
Lakóhelyi gyermekkönyvtár
Információkereső nyelvek
Könyvtárhasználati ismeretek a középiskolában

A középiskola 9. évfolyamától a 12. évfolyamig a tanulóknak olyan kompetenciákra
kell szert tenniük, amelyek segítségével a felsőoktatásban és a munkába állás után
megszerezhetik

a

differenciált

szakmai

tudást,

a

több

szempontú,

kritikus

információkeresés és feldolgozás képességét. Tanulmányaikban, az életre való
felkészülésben a könyvtárhasználati tudás nagyon sokrétűen jelenhet meg, tantárgyközi
jelleggel minden műveltségterületen eszköztudásként kell szerepelnie. Az információs
műveltség kialakításának nagy területét öleli fel az a tevékenység és tanulási folyamat,
amely az iskolai könyvtárban valósulhat meg:
Az ismeretkör részei:
1. az általános könyvtárhasználati ismeretek,
2. az információ forrásai, dokumentumismeret, kritikus információhasználat,
etikus forráshasználat
3. a tájékoztató segédeszközök, adatbázisok ismerete,
4. a szellemi munka technikája.
Ezek az ismeretkörök az informatika tantárgy és a magyar nyelv kerettantervébe
épülnek bele, de számos kapcsolódás lehetséges bármely közismereti és szakmai
tárgyhoz, az osztályfőnöki órák tematikájához, teret adva az ismeretek elmélyítésének és
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bővítésének. Könyvtári szakórák, egyéni kutatómunka, tehetséggondozás, iskolai,
tantárgyközi projektek alkalmat adnak a megszerzett tudás felhasználására. Az iskolai
munka mellett az tanításon kívüli egyéni vagy csoportos szabadidős, kulturális vagy
ismeretszerző tevékenység keretében is tovább fejleszthető az információs műveltség és
azon belül a könyvtárhasználati tudás.
Általános fejlesztési követelmények a 9-12. évfolyamig:

● a könyvtárhasználat igénye és a magabiztos használói magatartás kialakítása
az iskolai, a közművelődési és a zenei szakkönyvtárakban
● különböző dokumentumtípusok és információs források kritikus és alkotó
felhasználása különös tekintettel a zenei szakterületre
● információkeresés hagyományos és elektronikus tájékoztató segédletekben, a
zenetudományi szakirodalom használata
● könyvtártípusok

ismerete

–

felkészülés a

felsőfokú és

a

szakmai

ismeretszerzésre
● korszerű technológiák ismerete és használata az információszerzésben
● az önművelés igénye és képessége
● a szellemi munka technikájának és etikai szabályainak elsajátítása és
alkalmazása
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