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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER) 

összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós 

szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, 

amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. 

A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv 

segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan 

tanítjuk. A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak 

a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció érdekében 

a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből 

és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük 

a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé 

formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, 

hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, 

társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi 

udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai 

is. A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó 

jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más 
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kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. A 

nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás 

szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és 

alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, 

valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor 

a tanuló az első idegen nyelvből már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai 

az idegennyelv-tanulás módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás 

örömforrás. Minderre érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni 

a második nyelv elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor 

újabb esélyt is jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, 

hogy használható nyelvtudást szerezzenek. A NAT bizonyos képzési szakaszokra 

meghatározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt 

szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. 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 középiskolákban az érettségi idejére biztosítani kell az első idegen nyelv legalább B1 szintű 

elsajátítását. A középiskolákban második idegen nyelvként szabad választás szerint oktathatók 

a különböző nyelvek.  A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott 

nyelvi szintek a következők: 
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban 

áll a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia 

több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, 

szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és 

fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata. Az önálló tanulás képességének kialakításában 
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hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt 

és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg 

megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a 

produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás 

is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók 

ismereteinek, érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási 

folyamatba történő bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, 

valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan 

alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos 

pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. A táblázatokban 

megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, 

az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A 

hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. A táblázatok Fejlesztési célok rovata a 

nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos 

fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű táblázatrész olyan 

tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. Külön táblázat 

tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is 

megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés 

elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, 

témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára 

közös témalista készült. Ezt a középiskolák általános képzésének sokfélesége indokolja 

(tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, 

elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tantervével összhangban célszerű 

meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon 

biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik 

során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, 
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és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs 

partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez. 
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9–10. évfolyam  

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása 

a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

információt szerezzenek. 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, hogy a nyelvtudás 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban 

csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során. A második idegen nyelv tanulásának 

megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett 

nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már 

a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, 

stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is. A második idegen nyelvből a 

gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála első 

szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi 

tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet. A tanulók 

motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket 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 és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók 

számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 

javításában. 
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9. évfolyam 

Témakör TÉMA KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

Személyes vonatkozások 

Bemutatkozás 

-Üdvözlés, elköszönés 

(Hola, Buenos días, …Hasta 

luego) -Bemutatkozás (Me 

llamo …, Soy …) 

Etika: társas kapcsolatok 

Család -Hogylét kifejezése (¿Cómo 

estás? Estoy bien, mal.) -

Bemutatás (Éste es …) -

Jellemzés (Mi madre se 

llama, tiene …, trabaja …) 

Etika: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Szabadidő -Meghívás (¿Te apetece ir 

…? ¿Qué tal si vamos …?) -

Meghívás elfogadása és 

elutasítása (Vale. /Bueno, 

pero …) -Tetszés, 

nemtetszés kifejezése (Me 

gusta …/No me gusta…) -

Telefonbeszélgetés 

(Dígame.) 

Etika: társas kapcsolatok 

Informatika: digitális 

tudásbázisok 

Lakóhely -Helymeghatározás (¿Dónde 

está …?) -Lakóhely 

bemutatása (Nuestra casa 

es…, tiene …) - 

Információkérés és –adás: 

lakás (¿Cuántas habitaciones 

hay? ¿Hay …? ¿Cómo es 

…?) 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

honés népismeret: lakóhely 

és környék hagyományai, az 

én falum, az én városom. 

Életmód  

Közlekedés a városban 

-Információkérés –és adás: 

utazás, útbaigazítás (¿Para ir 

a …? ¿Hay … por aquí? 

¿Está cerca …? -

Szolgáltatások (farmacia, 

supermercado, Correos, …) 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Földrajz: településtípusok. 

Életmód  

Vásárlás 

-Információkérés –és adás: 

vásárlás (¿Cuánto es? 

¿Puedo pagar con tarjeta? 

¿Dónde se puede comprar 

…?) -Tetszés, nemtetszés 

kifejezése (¿Cuál prefieres? 

La roja es mucho más 

bonita.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

Életmód  

Napirend 

-Találkozó megbeszélése, 

időpont és dátum kifejezése 

(¿Quedamos a las ocho 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 
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delante del cine?/¿Qué día es 

hoy? ¿Qué hora es?) - 

Meghívás elfogadása és 

elutasítása (Vale, de 

acuerdo. /No, porque …) -

Űrlap kitöltése (formulario 

de un hotel) 

életmód Földrajz: más népek 

kultúrái. 

Életmód  

Étkezés 

-Információkérés –és adás: 

étkezés (¿Qué nos 

recomienda? La carta, por 

favor. /¿Qué les traigo?) -

Tetszés, nemtetszés 

kifejezése (El gazpacho está 

rico. / El pan está seco.) 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód, 

betegségmegelőzés, Etika: 

társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom. 

 

 

10. évfolyam 

Témakör  TÉMA KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

Környezetünk 

 Időjárás éghajlat. 

-Információkérés –és adás: 

időjárás (¿Qué tiempo hace? 

Hace frío, calor, …) -

Szabadidős program 

megbeszélése (¿Podemos ir 

a la playa? ¿Dónde quieres 

pasar las vacaciones? 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

honés népismeret: lakóhely 

és környék hagyományai, az 

én falum, az én városom. 

Földrajz: 

Személyes vonatkozások, 

család  

Családi élet, családi 

kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni 

teendők. A közelmúltban 

történt események 

-Múltbeli élmények 

elmesélése (¿Has estado 

alguna vez …? -Ok-okozati 

viszony kifejezése (¿Por qué 

está triste? Porque …) -

Levél írása 

Etika: önismeret, ember az 

időben társas kapcsolatok, 

Ember és társadalom  

Hírek 

-Történet, események 

elmesélése a múltban 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Utazás, turizmus  

Utazás 

-Levél írása (informális, 

baráti levél) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

Utazás, turizmus  

Vakáció, utazás 

-Rövid történet elmesélése -

Csodálkozás kifejezése (¿De 

verdad?) -Információkérés-

és adás (¿Cuándo sale el 

tren? ¿Cuánto es el billete de 

ida y vuelta? ¿Para qué día 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, 

közlekedésbiztonság, Etika: 

társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 
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quiere la habitación?) - 

Egyetértés-egyet nem értés 

kifejezése (Tiene razón. 

Estoy en desacuerdo 

porque…) 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Ember és társadalom 

Öltözködés, ruházat 

-Múltbeli szokások leírása 

(Cuando era niño ...) -

Tetszés-nem tetszés 

kifejezése (¡Qué guay! Te 

queda genial.) -

Információkérés-és adás 

(¿Qué talla lleva? ¿Qué 

número calza? ¿Dónde 

puedo probármelo?) 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, 

értelmezése. Történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek; 

Ember és társadalom 

Házimunkák, családi 

munkamegosztás 

-Véleménykérés és 

véleménynyilvánítás (¿Qué 

te parece si yo …? No puede 

ser. Buena idea.) -Önálló 

témakifejtés képek és 

kérdések alapján 

Etika: társas kapcsolatok 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás 

Ember és társadalom 

Szabadidő, hobbik 

-Preferencia, érdeklődési kör 

kifejezése, ill. érdeklődés 

ezek iránt (Me encanta 

Prefiero .Me aburre ..Odio 

…) - Meghívás/javaslat és 

arra való reagálás (¿Te 

apetece …? Te viene 

bien…? Quedamos ….Vale. 

No puedo.) -Diáknyelv -

Önálló témakifejtés 

 

Környezetünk A falu és a 

város, természetvédelem, a 

jövő lakókörnyezete 

-Jövőre vonatkozó 

szándékok, tervek kifejezése 

-Tetszés-nem tetszés 

kifejezése -Szükségesség 

kifejezése (Es necesario + 

inf.) 

 

Ember és társadalom 

Személyek külső és belső 

jellemzése 

-Valószínűség kifejezése -

Óhaj kifejezése -Diáknyelv 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Környezetünk  

Lakókörnyezet, közlekedés 

-Téma bevezetése (Sabes 

…Oye … Quisiera decir que 

…) -Visszakérdezés 

(¿Perdón?No he oído bien, 

¿puedes repetirlo?) -

Egyetértés, ellenvetés ((No) 

es así. Soy de tu misma 

opinión. En absoluto.) -

Érzelmek, indulatok 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- 

és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 
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kifejezése (¡Esto es el 

colmo! ¡Qué suerte! Eso es 

fantástico.) 

Életmód  

Sport, egészséges életmód 

-Tanácsadás (Yo, que tú… 

Creo que tendrías que … ) -

Felszólítás -Tiltás 

Biológiaegészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok 
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11–12. évfolyam  

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a 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, valamint egész 

életükön át. A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. 

évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén 

– lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve 

gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. Növeli a motivációt, 

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 is sokat 

segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, 

követelményeket feltáró feladatokkal. 



 
 

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
+36 1 612-9135 – adventumiskola.hu 

 

 



 
 

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
+36 1 612-9135 – adventumiskola.hu 

 

 



 
 

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
+36 1 612-9135 – adventumiskola.hu 

 

 

A FENTI TEVÉKENYSÉGEKHEZ HASZNÁLHATÓ SZÖVEGFAJTÁK, SZÖVEGFORRÁSOK 
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A FENTI TEVÉKENYSÉGEKHEZ HASZNÁLHATÓ SZÖVEGFAJTÁK, SZÖVEGFORRÁSOK 
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11. évfolyam 

Témakör TÉMA KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

Ismétlés   

Életmód  

Betegségek, orvosnál 

-Tanács kérése és adása (Te 

aconsejo que …Le propongo 

que …) -Értékítélet (Es 

importante que … Es un 

rollo que …) -Valószínűség, 

bizonytalanság (Es posible 

que … Es probable que …) 

Etika: társas kapcsolatok 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek 

megelőzése, 

Személyes vonatkozások, 

család Jövőbeli tervek 

-Érzelmek kifejezése (¡Qué 

alegría! ¡Qué pena!) -

Vélemény kifejezése (¡No 

me lo puedo creer! ¡No hay 

derecho!) 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és 

gazdagok. 

Ember és társadalom 

Generációs problémák 

-Diáknyelv (meter la pata, 

cabrearse, estar liad@,...) 

Etika: önismeret, ember az 

időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Ember és társadalom  

Ünnepek 

-Meghívás, elfogadása és 

elutasítása -Hála kifejezése 

(Te lo agradezco.) -

Jókívánságok, köszöntések 

különböző ünnepi 

alkalmakon (Enhorabuena! 

Felicidades!) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás 

Ember és társadalom  

Család, családtípusok 

Külső-belső jellemzés, 

hasonlóságok és 

különbségek, új 

családtípusok 

Helyzetek vendégségben: -

kínálás, kérés: ¿Me echas un 

poco de vino? Pásame un 

trocito de tarta, que no llego. 

-invitálás: Hola, pasa, pasa. -

sajnálkozás: Siento llegar 

tarde, es que … -búcsúzás: 

Nos tenemos que ir. Lo 

hemos pasado muy bien. -

üdvözlés: ¡Cuánto tiempo 

sin verte! ¡Qué cambiada 

estás! -reagálás ajándékra: 

Te lo agradezco un montón. 

Vélemény kifejezése: A mi 

juicio …; Yo no estoy de 

acuerdo … 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. Etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom 

A munka világa  

Munka  

Foglalkozások, 

munkatípusok, preferenciák 

foglalkozás és munkahely 

Munkahelyi szituációk: -

üzenet hagyása: ¿Quiere 

dejarle un recado? Dígale 

que … -bemutatás: Quisiera 

presentarle al Sr. … -

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientáció és 

munka 
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választásakor, diákmunka, 

állásinterjú, álláshirdetésre 

jelentkezés 

találkozó időpontjának 

módosítása: Lo lamento 

mucho, pero tenemos que 

aplazar la reunión. -betűzés 

kérése: ¿Podría deletrearlo? 

Az iskola  

Tanulás, oktatás  

Iskola, osztályterem, 

eszközök, órarend, iskolai 

tevékenységek, 

iskolarendszer, nyelvtanulás, 

iskolai események és 

hagyományok, 

továbbtanulás 

-Engedély kérése: ¿Me dejas 

pasar? ¿Puedo coger el 

teléfono? -Szégyenkezés: 

¡Qué corte! -Sajnálkozás: Es 

que no me atrevía. -

Vigasztalás: Ánimo., 

Tranquilo. -Elutasítás: ¡Ni 

hablar! -Érvelés vmi mellett 

és ellen: Es obvio que …, 

Sin duda alguna … 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. Történelem, 

társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, 

élethosszig tartó 

 

12. évfolyam 

Témakör TÉMA KAPCSOLÓDÁS I 

PONTOK 

Ismétlés   

Gazdaság és pénzügyek 

Szolgáltatások, ügyintézés 

Bank, bankautomata 

utasításai, posta, rendőrségi 

bejelentés, taxi, benzinkút, 

repülőtér 

-Útbaigazítás kérése és 

adása: ¿Me podría indicar en 

el mapa…? Siga por … y 

tome … -Kérések 

közvetítése múlt idejű 

mondatokban: Me pidió que 

…; Dijo que …; Ponía que 

… 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi 

Tudomány és technika 

Technika Találmányok, 

gépek, tudomány, 

mobiltelefon és funkciói, 

telefonálás, üzenetrögzítő 

szövege 

Telefonálással kapcsolatos 

szituációk: -kölcsönkérés: 

¿Puedo hacer una llamada 

desde tu móvil? ¿Tienes un 

cargador? -üzenethagyás 

kérése: Éste es el 

contestador de … - téves 

hívás: Se ha equivocado de 

número. -mellék kapcsolása: 

¿Me pone con la extensión 

…? -telefonhoz hívás: Ahora 

se pone. ¡Pepe, al teléfono! 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, 

találmányok. Informatika: 

számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, 

a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval 

kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 
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Gazdaság és pénzügyek  

Javítás és javíttatás 

Meghibásodások, 

mesteremberek és szerelők, 

házilagos javítás, háztartási 

gépek és eszközök, 

házimunkák, 

háztartásigépszerviz, tisztító 

-Meghibásodás, probléma 

leírása: Acabo de tener un 

pinchazo …; El desagüe de 

la cocina se atascó.; Estaba 

cambiando una bombilla 

cuando se fue la luz. -

Segítség kérése: ¿Podrías 

arreglar la calefacción? -

Egyezkedés: -Lo intentaré, 

pero … -Vale, si no puede 

ser antes … 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek 

Tudomány és technika  

Média, kommunikációs 

eszközök Internet, 

számítógépek, blogok és 

ismeretségi hálózatok, 

újságok és folyóiratok, 

televízió, tévéműsorok, rádió 

-Internetes és e-mail címek 

diktálása és lejegyzetelése: 

¿Cuál era esa dirección web 

que decías? Mi correo es … 

-Bosszúság kifejezése: Da 

igual, bájalo, por Dios …; 

¡Ostras!; Deja de zapear de 

una vez. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, 

a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval 

kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás Kultúra és 

kulturális tevékenységek 

Olvasás, olvasmányélmé 

nyek, könyvtár, kulturális 

programok: múzeum, 

színház, zene 

-Csodálkozás, bosszúság, 

érzelmek kifejezése 

felkiáltással: ¡Cuánta gente!; 

¡Cómo canta esa mujer!; 

¡Qué pintura más extraña!; 

¡Qué faena!; ¡Qué fastidio! -

Feltétel kifejezése: Si tuviera 

… -Zenei ízlés kifejezése: 

Soy fan de …; Me vuelve 

loco … -Egyezkedés, 

rábeszélés: Yo iría a … 

porque … Venga, vamos a 

Informatika: ekönyvek, 

médiatudatosság Dráma és 

tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái 

Környezetünk  

Magyarország, kulturális 

különbségek 

Nevezetességek , adatok, 

nemzeti ünnepek, a 

magyarok külföldiek 

szemével, kulturális 

különbségek, nemzeti 

sztereotípiák, lakóhely 

bemutatása, műemlék, 

városnézés és országjárás 

ajánlása 

-Rácsodálkozás, cáfolat: Yo 

no sabía que …; (No) me 

sorprende que … 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

honés népismeret: lakóhely 

és környék hagyományai, az 

én falum, az én városom. 
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