AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

Célok és feladatok
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel
(KER), 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 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 fejlesztjük.
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. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést
átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között
különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági
szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekszünk arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet használat segítségével a tanulók
maguk is részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven
beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és 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 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
fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
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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 nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi
szintek a következők.

Első idegen nyelv

8. évfolyam,

12. évfolyam,

minimumszint

minimumszint

A2

B1

12. évfolyam,
minimumszint
A2

Második idegen nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg.
8. évfolyam
Első idegen nyelv

Második idegen nyelv

10. évfolyam

12. évfolyam

A2

B1 mínusz

B1

-

A1

A2
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Tekintettel a gimnáziumunkba járó tanulók a kerettanterv által megadott nyelvi szintnél
magasabb bejövő nyelvi szintjére, a helyi tantervben a 12. évfolyamon B2-B2+, a nyelvi
tagozat haladó csoportjának esetben (E osztály) B2+- C1 kimeneti szinteket fogalmaztunk
meg. Ebben az osztálytípusban fontosnak látjuk, hogy a tanulók a képzés végére képesek
legyenek szépirodalmi és tudományos szövegek megértésére, elemzésére, és
rendelkezzenek idegen nyelven történő tanulmányokhoz szükséges nyelvi kompetenciákkal.
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 helyi tantervbe.
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 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 szóló 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 bekapcsolása a tanulási
folyamatba. 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 fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd,
az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól. A
3

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE
hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan
történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak.
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.
Az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv
birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok
mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs
helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv
az anyanyelve.

Szükséges tanulói segédletek
kurzuskönyv, szótár, füzet, internetes elérhetőség, CD, DVD

A tanulói munka értékelése
Az általánosságok benne vannak a pedagógiai program általános részében (fenn van ez is a
dokutárban, ott megnézhető)
Ide csak a tantárgyi specialitásokat kell beírni a tanári gyakorlatnak megfelelően (pl. 5 regény
lefordítása, 4 próbaérettségi stb.)

Óraszámok
évfolyam

9.

10.

11.

12.

C, D, F

5 óra

5 óra

4+ 2 óra fakt.

4+2 óra fakt
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Helyi tanterv – C, D, F osztály
9-12. évfolyam
Éves óraszám: 180 óra (9.-10. évfolyam)
144 óra (11.-12. évfolyam)

Koncentrikusan, visszatérő jelleggel tanult témakörök a 9–12. évfolyamon
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Etika: generációk
kapcsolata, családi
élet.

Egyén és család nálunk és a célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.

Etika: társas
kapcsolatok,
előítélet, tolerancia,
bizalom,
együttérzés;
fogyatékkal élők,
szegények és
gazdagok.

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők.
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Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel,
rezsi, zsebpénz.

Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.

Földrajz; biológiaegészségtan:
biotermékek.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben,
víz és energiatakarékosság,
újrahasznosítás.

Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a
fenntarthatóságért?

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek. lakóhely
és környék
hagyományai.

Biológiaegészségtan:
élőhely,
életközösség, védett
természeti érték,
változatos élővilág.
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Földrajz:
településtípusok;
globális problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége,
egyedisége.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának
átalakulása, a
tanulás technikái,
élethosszig tartó
tanulás.

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.

Informatika: digitális
tudásbázisok,
könyvtári
információs
rendszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
7
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testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.

megelőzése,
egészséges ételek.

Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív
gyógymódok).

Biológiaegészségtan:
testrészek,
egészséges életmód,
a betegségek
ismérvei, fogyatékkal
élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.

Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Testnevelés és sport:
a rendszeres
testedzés szerepe,
relaxáció.
Földrajz: más népek
kultúrái.

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.
Informatika: ekönyvek,
médiatudatosság.

Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok,
a sport és olimpia
8
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története,
példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.

Ének-zene: népzene,
klasszikus zene,
popzene.

Dráma és tánc: a
szituáció alapelemei,
beszédre késztetés,
befogadás,
értelmezés.

Vizuális kultúra:
művészi alkotások
leírása, értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság
a közlekedésben.

Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Földrajz: a kulturális
élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások,
egyes meghatározó
jellegű országok
turisztikai jellemzői.

Tudomány és technika

Történelem,
társadalmi és
9
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Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű
felfedezések,
találmányok.

Informatika:
számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás,
információ keresése,
az informatikai
eszközöket
alkalmazó média, az
elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyei és
kockázatai, a
netikett alapjai,
élőszóval kísért
bemutatók és
felhasználható
eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.

Matematika:
alapműveletek,
grafikonok
értelmezése.

Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Történelem,
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társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel
rezsi, zsebpénz.

B 1- nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az
számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél,
véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs
helyzethez alkalmazkodik.
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz
közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi
pontossággal fejti ki.

A fejlesztés
várt
eredményei az
első ciklus
végén

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az
általános vagy részinformációkat.
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket
fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már
kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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 legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
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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.
B2 nyelvi szint
Ezen a szinten a tanuló képes megérteni összetettebb szövegek fő
mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját
tudományos érdeklődési körét. Viszonylag folyékonyan és spontán
kommunikál mindennapi élethelyzetekben, ami lehetővé teszi, hogy
anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni, hogy az mindkét fél számára
élvezhető. A tanuló megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de
előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg.
Képes pontosan világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét
kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori
általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai
hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó. Ismeri a
célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és
kulturális szokásait, konvencióit.

B1 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
A fejlesztés várt Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi
eredményei a élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
második ciklus regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
végén
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli
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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.

B2 nyelvi szint
Ezen a szinten a tanuló képes megérteni összetettebb szövegek fő
mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját
tudományos érdeklődési körét. Viszonylag folyékonyan és spontán
kommunikál mindennapi élethelyzetekben, ami lehetővé teszi, hogy
anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni, hogy az mindkét fél számára
élvezhető. A tanuló megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét,
de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg.
Képes pontosan világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét
kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori
általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai
hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó. Ismeri a
célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és
kulturális szokásait, konvencióit.
C1 nyelvi szint.
Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni hosszú, összetett és nehéz
szövegeket, és felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat. Folyékonyan,
spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan
használja akár társasági, akár tudományos közegben. Világos, jól
felépített, részletes szöveget képes alkotni összetett témákban. A tanuló
egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli
megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak
megértését is. Folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos
hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. Az angol nyelvre
jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat
természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha
nem is szakszerűen – társalog. Szövegértése változatos témájú és stílusú
írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket.
Képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv
szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni.
Ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat
és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális
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szokásait, konvencióit.

A továbbhaladás feltétele
Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az
európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti
tudásszintre.
Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az
európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre.
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