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MÁSODIK IDEGEN NYELV
FRANCIA NYELV
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 mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve 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. 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 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 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
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.
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A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára
kötelező minimumszinteket. 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 NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők.

12. évfolyam,
minimumszint
Második idegen
nyelv

A2

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

Második
idegen nyelv

10. évfolyam

12. évfolyam

A1

A2

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 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
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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.

Az értékelés általános elvei és módszerei
Hatékonyan nevelni és tanítani lehetetlen megfelelő ellenőrzési és értékelési eljárások nélkül, hiszen
az ellenőrzési folyamatban nyert információkat elemezve alakíthatók ki további pedagógiai munkánk
irányai, lépései. Ugyanakkor az ellenőrzés és értékelés a tanulási és önnevelési folyamat
fejlesztésének fontos eszköze, a folyamatos ellenőrzés rendszeres munkára szoktatja a tanulókat,
ellenőrzés eszközéül szolgáló feladatok megoldása közben hozzászoknak a koncentrált, pontos
munkavégzéshez, az önálló munkához, fejlődik gondolkodásuk, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük.
Miden tanulói teljesítményt lehet és kell értékelni, de nem minden teljesítményt lehet és kell
osztályozni. A tantárgyi teljesítmények elbírálásánál messzemenően objektivitásra kell törekedni. Az
írásbeli és szóbeli tanulói teljesítményt minden esetben értékelni kell, az írásbeli munkákat kijavítva,
a pedagógus értékelésével együtt legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A szóbeli
feleleteknél is élni kell a tanári és tanulói értékelés, bírálat lehetőségével, elősegítve ezzel a tanulók
ítélőképességének és önértékelésének fejlődését. Egy-egy tanulónak félévenként minimum a
tantárgy heti óraszámának megfelelő érdemjegyet kell adni, ebbe a kötelezően írt (témazáró)
dolgozatok érdemjegyei nem számítanak. A heti 1 órás tárgyak esetében a minimális érdemjegyek
száma 2. Az érdemjegyek kb. felét a félév első felében (a negyedéves értékelésig) kell szerezniük a
tanulóknak. A félévi és év végi osztályzat nem lehet kizárólag az érdemjegyek számtani átlaga, vegye
figyelembe az értékelési időben bekövetkezett fejlődést. Év végén a félévi osztályzatot egy jegyként
vesszük figyelembe. A rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény (kivéve a gyakorlati és
készségtárgyakat, amelyek iskolánkban az gépírás, egyes szakmai tárgyak, testnevelés), a szóbeli és
írásbeli érdemjegyek aránya a szaktárgy jellegétől függ. Szaktárgyi érdemjegy nem adható
magatartásbeli, szorgalmi problémák esetén.
A diákoknak és a szülőknek hozzáférésük van az e-naplóhoz, így azon keresztül folyamatosan tudnak
tájékozódni az órarendről, a hiányzásokról és az osztályzatokról. Lehetőség van az üzenetküldésre is,
mind az osztályfőnök, mind a gyermeket tanító szaktanár részére. Negyedévenként szükség esetén
szövegesen is értékeljük a tanulók teljesítményét, valamint félévkor a lezárásokkal kapcsolatosan is
értesítjük a szülőket az ellenőrző könyvben. A szülők rendszeres és folyamatos tájékoztatása
történhet továbbá tanári fogadóórán, közös tanári fogadóórán, szükség esetén a szülő külön
behívásával. Amennyiben a tanuló bukásra áll, a szülőket a szaktanár jelzése alapján az osztályfőnök
köteles erről a tényről 2 alkalommal írásban értesíteni.
A tanuló kérésére a szaktanár tanórán kívül félévenként lehetőséget biztosít arra, hogy számot adjon
a tananyag ismeretéről. Ilyen lehetőségnek tekintjük a javító dolgozat írását.
A tanulók értékelése 5 érdemjegy felhasználásával történik. Az értékelés formái

•

szóbeli számonkérés (felelet, előadás),

•

írásbeli számonkérés (teszt, feladatlap, példamegoldás és elemzés, esszé),
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•

gyakorlati feladat bemutatás

•

az érdemjegybe és az osztályzatba bele kell számítani a tanulóknak a tantárggyal
kapcsolatos valamennyi megnyilvánulását, így versenyeken, vetélkedőkön való
részvételt, pályázatok, pályamunkák készítését, gyakorlati tevékenységet (kísérletek,
gyűjtőmunka, adatfeldolgozás és értékelés, monográfia, faliújság, kiállítás, múzeum
látogatás megszervezése, beszámoló a látottakról, több órai aktív ill. passzív tanulói
munka, stb. )

Az írásbeli számonkérés formái az iskolánkban:
1. A helyi tantervben előírt kötelező írásbeli témazáró dolgozat: nagyobb anyagrészt
számon kérő írásbeli dolgozatot. Ezek számát a tantárgyak helyi tanterve rögzíti: első
idegen nyelvből félévente két témazáró dolgozatot, 2. idegen nyelvből félévente egy
témazáró dolgozatot írnak a tanulók. A témazáró dolgozat összefoglaló dolgozat,
nagyobb anyagrészben kíván tájékozódást szerezni a tanuló felkészültségéről. Mérhető
vele a tudás, az ismeretek szilárdsága és azok biztonságos alkalmazása. Bizonyos
anyagrészek lezárásakor íratjuk; összefoglalás és rendszerező ismétlés előzi meg.
Ennek a dolgozatnak a megíratását legalább egy héttel előbb jelezni kell a tanulóknak,
és fel kell hívni a figyelmet a legfontosabb anyagrészekre, az előforduló problémákra.
Célszerű gyakorló feladatokat kijelölni, ezzel is fokozni a felkészülés intenzitását. A
dolgozatot úgy kell tervezni, hogy egy nap két témazárónál ne legyen több. A
dolgozatot a hiányzó tanulókkal pótoltatni kell. A témazáró dolgozat eredménye jól
elkülönül az e-naplóban, hiszen külön oszlopban, pirossal kerül be. A szaktanár
egyszeri alkalommal javítási lehetőséget ajánlhat fel, mellyel nem csak az elégtelent
kapott diákok élhetnek. A javító dolgozatot két héten belül kell megírni, lehetőség
szerint tanórán kívül. A javító dolgozat beadása nem kötelező. Ha a diák javító
dolgozatát beadja, akkor ezzel (eredményétől függetlenül) újabb osztályzatot szerez,
melyet a szaktanár az eredeti témazáró mellé könyvel el. A témazáró dolgozatok dupla
súllyal szerepelnek a jegyek között, ezt a rendszer automatikusan számolja.
Az osztályozás a következő százalékos megoszlás alapján történik:
0-29 %

elégtelen (1)

30-46 %

elégséges (2)

47-63 %

közepes (3)
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64-79 %

jó (4)

80-100 %

jeles (5)

Ettől eltérni csak rendkívül indokolt pedagógiai szituációban megengedett.

2. Rövid írásbeli számonkérés (röpdolgozat): kisebb anyagrész elsajátításának
ellenőrzése szolgáló számonkérési forma. Célja a tanulók munkájának folyamatos
ellenőrzése, ezért előre bejelenteni nem kell. Időtartama ne haladja meg a 20 percet.

3. A felvett tanulók szeptember elején egységes feladatlap alapján felmérő dolgozatot
írnak. Ennek célja a tanulók tudásszintjének vizsgálata, a tanár további tervező és
felzárkóztató munkájához való adatgyűjtés. A felmérőre adott érdemjegyet nem
számítjuk az osztályzatokba!

4. Évfolyamok egységes felmérése: Értékelése osztályzattal történik, melyet az
osztályozó naplóba a megfelelő hónaphoz egyszeres súllyal ír be a szaktanár.

5. Diagnosztikus felmérést iratunk a 10. évfolyam végén május hónapban a 9. és a 10.
évfolyam tananyagából, valamint a 12. évfolyam végén április hónapban az érettségi
tartalmi követelményéből, amelynek százalékos teljesítményét értékeljük. Hiányzás
esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk. Az elégtelent írt tanulók javítóvizsgán
vesznek részt. Az írásbeli dolgozatokat szóbeli vizsga is követi. Ezen felmérések
eredménye összesített vizsgajegyként kerül beírásra a naplóba és a rendszer
automatikusan megkülönböztetett színnel jelzi (lila) és kétszeres súllyal veszi
figyelembe az átlag számításakor.

A kötelező témazáró dolgozatokat az íratás előtt egy héttel a tanulók tudomására kell
hozni, egyéb írásbeli számonkéréseket előzetesen bejelenteni nem kötelező. Egy nap
legfeljebb két előre bejelentett dolgozat iratható. Bármely írásbeli számonkérésre
elégtelen osztályzat adható, ha a tanuló nem megengedett segédeszközt használt
megírása során. Az írásbeli munkákat kijavítva, a pedagógus értékelése mellett
aláírásával ellátva, legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A tanuló joga,
hogy a kijavított és értékelt írásbeli számonkérést megtekintse. A helyi tantervben
előírt kötelező írásbeli témazáró dolgozatokat, szintfelmérő dolgozatokat, valamint a
diagnosztikus felméréseket a szaktanár a tanév végéig megőrzi, majd leadja
irattározásra.
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai

A tanulók otthoni munkája az írásbeli és szóbeli házi feladatok szerves folytatásai a tanórai
munkának.
Általános elvek a házi feladatok kiadásánál:
1.Ösztönözni kell a tanulókat a házi feladat rendszeres elkészítésére.
2. A kijelölt házi feladatokhoz adjunk útmutatást, segítséget (figyelembe véve
a csoport képességét).
3. A feladatok kijelölése differenciáltan történjen. A feladatsor mindig
tartalmazzon elégséges, közepes és jó képességű tanulókra vonatkozó
feladatot.
4. Az önálló gyakorlás igényének fokozása érdekében témakörönként
jelöljünk ki nagyobb időintervallumra gyakorló feladatokat, melyeket
felhasználhatunk dolgozatoknál, feleléseknél.
A nyelvi készségek fejlesztésére irányuló fakultatív feladatok

a, Kiselőadás
5. A tanár által meghatározott témákból fakultatív jelleggel a tanulók
kiselőadással készülhetnek, melyet a felkészültség színvonalának,
előadásmódjának megfelelően értékelünk.

b, Iskolai pályázatok, vetélkedők
Az idegen nyelvi munkaközösség minden tanév elején meghatároz változatos, érdekes
témaköröket az iskola tanulói számára, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően adnak le az
érdeklődő tanulók szaktanáruknak. A sikeres pályázatokat, a vetélkedőkön való eredményes
szereplést jeles érdemjeggyel jutalmazzuk.

c, Gyűjtőmunkák:
Gyűjtemények készítése az egyik legkreatívabb pluszmunkát igényli tanulóinktól.
Szorgalmukat igényes munkáik leadásakor mindig pozitívan értékeljük. Esetenként
tudományos gyűjtőmunkák kiadásával csábíthatjuk a diákokat a tantárgy egy-egy részletének,
mélyebb szerkezetének felkutatására, melyet a ráfordított energia és munka tükrében
értékelünk.
A taneszközök kiválasztásának elvei
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Olyan tananyagokat és taneszközöket választunk, melyek segítségével az ismeretek spirálisan
bővíthetők, a szelektív, ill. totális megértés kiegészíthető. Az oktatás alapjául szolgáló
eszközöknek lehetővé kell tenniük a reproduktív gyakorlást és el kell juttatni a tanulókat a
produktivitást igénylő feladatok sikeres megoldásához, miközben változatos módszereket
kínálunk az ismeretek elsajátításához.
Az OM által kiadott tankönyvjegyzékéből ajánljuk a tankönyvcsaládokat.
A taneszközökről, a kereskedelmi forgalomban lévő és a korszerű nyelvtanítás
követelményeinek megfelelő anyagokból válogatva, mindig az előző tanév első félévének
végén dönt a munkaközösség.
Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet
ébresztő.

IDŐKERET- ÓRASZÁMOK
Ügyvitel ágazat
Tantárgy
Francia, 2. idegen nyelv

9. évf
2 óra

10. évf
2 óra

9–10. évfolyam
9

11. évf
2 óra

12. évf
2 óra
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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.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

A tematikai egység A1 Megérti a személyére, családjára, a közvetlen környezetére
nevelési-fejlesztési vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat, ha lassan és tagoltan
beszélnek hozzá
céljai
A fejlesztés tartalma
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek az
érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek.
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd
főbb pontjainak megértése.
Útbaigazítás követése.
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése.
Az ismerős témákról szóló egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lényegének megértése.
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid
interjúk, reklámok, dalok, videók.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A1 Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész
mondanivalóját lassan vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve
segíti mondanivalóm megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni
olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét
kifejezésére szolgálnak
A fejlesztés tartalma

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon.
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését
vagy magyarázatát kérve.
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés,
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak,
10
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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.
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek,
utasítások, interjúk.

Összefüggő beszéd

Fejlesztési egység
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja
lakóhelyét és az ismerőseit.

mutatni a

A fejlesztés tartalma
Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben.
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli
megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egyszerű élménybeszámoló.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása.
Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.
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
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
A1 Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, pl. hirdetésekben, plakátokon
vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.

A fejlesztés tartalma
Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy
kismértékben szerkesztett szövegek megértése.
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
11
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Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek.

Fejlesztési egység

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Íráskészség
A1 Tud képeslapra rövid és egyszerű (pl. nyaralási) üdvözletet írni. Ki
tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó
részeket, pl. a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a
címét

A fejlesztés tartalma
Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról.
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről.
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése.
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről.
Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMSek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes
profilok. 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.

Ajánlott témakörök a 9. évfolyamra
12
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Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.
Etika: generációk
kapcsolata, családi élet.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
Öltözködés.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia,
bizalom, együttérzés;
fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a 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).
Növények és állatok a környezetünkben.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek. lakóhely és
környék hagyományai.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség,
védett természeti érték,
változatos élővilág.
Földrajz:
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településtípusok; globális
problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége, egyedisége.
Az iskola
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és
más országokban.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái,
élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

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

Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés
szerepe, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és a
popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
14
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médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok, a
sport és olimpia 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.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes
meghatározó jellegű
országok turisztikai
jellemzői.

Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.

Történelem, társadalmi
és 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
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kockázatai, a netikett
alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Matematika:
alapműveletek,
grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

Javasolt fogalomkörök 9. évfolyam
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Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba
tartozó igék ragozása jelenben; közvetlen
jövő
Birtoklás kifejezése: az avoir ige ragozása, a
de viszonyszóval; birtokos névelővel
Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap év,
dátum kifejezése, ill. egyéb időhatározó szók

Mennyiségi viszonyok – a főnév / melléknév
többes száma

Minőségi viszonyok: a melléknév
egyezetése; a főnév neme

Esetviszonyok

Modalitás: felszólitó mód
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir
Szövegösszetartó eszközök: névelők és
nemük, részelő névelő, birtokos determináns,
viszonyszók, határozószók

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas
/ plus) se passer, se trouver, exister
il pleut, je fais,tu parles,elle lit, ,je vais partir

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est
(pas) à moi , c’est mon chat
où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant,
tout droit, à gauche / à droite, au milieu,
àcôté, en face, pas loin, tout près, d’où? de
l’école
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain,
hier, mardi prochain, en mai, maintenant,
avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier,
ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y
a, pendant, longtemps, àmidi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement,
quelquefois, toujours d’abord, puis, enfin,
quand
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de),
pas de, gramme, kilo, bouteille, paquet,
tranche, plus, moins, les enfants
quel âge? avoir X ans, jeune, comment?
grand / petit, joli, une jolie robe, gros /
mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre,
timide, gentil / antipathique, modeste /
agressif, généreux / égoiste, blanc, facile /
difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, , chaud / froid, cher / bonmarché,
vite, lentement,(très) bien / mal, bon /
mauvais, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le re garde
pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à
eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon,
ma, mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je,
tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui,
elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on,
quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,
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Ajánlott témakörök a 10. évfolyamra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
Egyén és család nálunk és a célországokban.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.

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

Etika: generációk
kapcsolata, családi élet.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a 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 városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek. lakóhely és
környék hagyományai.
Biológia-egészségtan:
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).
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.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
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).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés
szerepe, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és a
popzene új szóbeli
költészete.
19

2017

Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok, a
sport és olimpia 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.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes
meghatározó jellegű
országok turisztikai
jellemzői.

Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika:
számítógépen keresztül
való kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai eszközöket
alkalmazó média, az
elterjedt
infokommunikációs
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eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett
alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Matematika:
alapműveletek,
grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.
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Javasolt fogalomkörök – 10. évfolyam
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Cselekvések : visszaható igék; passé
composé / imparfait; futur; személytelen
szerkezetek
Birtoklás kifejezése: az avoir ige passé
composéban /imparfait-ben, ill. futur-ben

Térbeli viszonyok, helyhatározózók

Időbeli viszonyok: időhatározók

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok: hasonlítás: középill. felsőfok

Esetviszonyok

Modalitás: devoir, falloir

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
être / il y a közti(ne pas) être, y a-t-il
(encore)? il (n’)y a (pas / plus , se passer, se
trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons
dans les Alpes, il se lave, j’ai
parlé, je suis allé(e), il pleuvait
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est
(pas) àmoi; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un
oiseau, tu auras un livre,
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout
droit, àgauche / àdroite, au milieu, àcôté, en
face, pas loin, tout près, partout, autour de,
d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord
de, quelque part, au bout (de), d’où? de
l’école
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain,
hier, mardi prochain, en mai, maintenant,
avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier,
ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y
a, pendant, longtemps, àmidi et demi, dans,
àce moment-là, depuis, en, seulement,
quelquefois, toujours, d’abord, puis, enfin, ),
autrefois quand, avant, déjà, (pas) encore,
ne… plus, ne…jamais, toujours, pas
toujours, toujours pas
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de),
pas de, gramme, kilo, bouteille, paquet,
tranche, plus, moins, environ, àpeu près, il
fera X degré
quel âge? avoir X ans, jeune, comment?
grand / petit, joli, gros / mince, faible / fort,
beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil /
antipathique, modeste / agressif, généreux /
égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux /
intéressant, interdit, long, court, en bois /
coton / lain / papier / plastique, en forme de,
rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon
marché, vite, Marie est plus belle que son
amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle
parle aussi bien l’anglais que l’allemand; il
est rapide comme l’éclair lentement,(très)
bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur,
premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde
pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à
eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux
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Szövegösszetartó eszközök: mutató
névmások; határozatlan névmások

tu dois rentrer; il faut le faire; n’ayant plus
de travail, il rentre; il écoute de la musique
en travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon,
ma, mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je,
tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui,
elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on,
quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont,
celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors,
non plus, quand même, car, ; tout-e; comme,
pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si,
en effet, malgré que, bien que quelque chose
/ quelqu’un; ne…rien; ne….personne
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
Olvasott szöveg
értése

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon,
reklámokban, katalógusokban.

Hallott szöveg
értése

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére,
családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva
beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és
helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.

Interakció

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó
kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége
van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra.

Íráskészség

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.

Nyelvhelyesség

Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult
nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel,
amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.
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11–12. évfolyam
Az 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 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
rendelkezhetnek, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és
továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.
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.

Hallott szöveg értése

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A1 szint
A2Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt
szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, családja, vásárlások,
szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos
hirdetések és üzenetek lényegét.
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.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták,
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.
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Szóbeli interakció

Fejlesztési egység
A1 szint
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A2Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű, közvetlen módon
cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A
nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok, ha
egyébként nem értek eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan
részt vegyek
A fejlesztés tartalma

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
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.
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.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások
bevonása, beszélgetés lezárása.
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 fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai

Összefüggő beszéd
A1 szint
A2Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és
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egység nevelésifejlesztési céljai

más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy
előző szakmai tevékenységéről.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

A fejlesztési tartalma
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása,
alkalmazása.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,
versek, rapszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
A1 szint
A2: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a
várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl.
rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend) és megérti a rövid,
egyszerű magánleveleket.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,
lényegre törő szövegek megértése.
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges
részinformációk kiszűrése.
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 köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
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 fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Írás
A1 szint
A2Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, pl.
köszönőlevelet írni.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,
ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
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).
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.

A fejlesztés
várt
eredményei a
ciklus végén

A2 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.
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.
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Ajánlott témakörök - 11. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Életmód
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás).
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Tudomány és technika
Háztartási gépek
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
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A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben., azok működtetése
Gazdaság és pénzügyek.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Javasolt fogalomkörök - 11. évfolyam
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) se
passer, se trouver, exister
Cselekvések szenvedő
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
szerkezet, feltételes jelen,
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les
l’accord du participe passé;
vacances sont commencées, le travail est terminé ;
függő beszéd (jelen),műveltetető n’ayant plus de travail, il rentre ,il écoute de la musique
szerkezet, plus-que parfait,
en travaillant,
Birtoklás kifejezése– a birtokos (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) àmoi; ;
névmások
je n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un
oiseau, tu auras un livre, c’est le mien
Térbeli viszonyok
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit,
àgauche / àdroite, au milieu, àcôté, en face, pas loin, tout
près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long
de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au
nord, dans l'ouest, d’où? de l’école
Időbeli viszonyok
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi
prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le
week-end, dernier, ce matin, cet après- midi, ce soir, en
été, il y a, pendant, longtemps, àmidi et demi, dans, àce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours,
d’habitude, une fois (par), autrefois, d’abord, puis, enfin,
quand, avant / pendant que, en même temps que de temps
en temps, l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine
sur deux
Mennyiségi viszonyok:
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de,
gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, une
douzaine, environ, àpeu près, il fera X degré
Minőségi viszonyok –
quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli,
hasonlítás: közép-, ill. felsőfok, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide,
A határozószók képzése;
gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux /
intéressant, interdit, long, court, en bois / coton / lain /
papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, chaud
/ froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi
bien l’anglais que l’allemand. il est rapide comme l’éclair
de plus en plus; Plus…, plus lentement,(très) bien / mal,
mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
Esetviszonyok:
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris -lui,
je ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; il
nous y emmène
Modalitás–impératif: être, avoir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu
subjonctif; jelen feltételes
boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois
gérondif; a műveltető
immobile, n’aie pas peur , fais venir un médecin, les
vacances sont commencées, le travail terminé / n’ayant
plus de travail, il rentre, il écoute de la musique en
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Szövegösszetartó eszközök,
határozatlan névmások,
vonatkozó névmások

travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes,
ton, son, ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils
/elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on,
quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e,
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non
plus, quand même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi,
cependant, même si, en effet, malgré que,bien que :
lequel, etc.; qui / que, où, sans
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Ajánlott témakörök - 12. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.
A munka világa
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz.
Életmód
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás).
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
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Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben., azok működtetése
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Javasolt fogalomkörök- 12. évfolyam
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Személytelen szerkezetek
Cselekvések, feltételezések

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok:

Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Esetviszonyok
Modalitás subjonctif, feltételes
múlt, participe présent,

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) se
passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu,
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre, il
écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir
appelé,
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) àmoi
c’est le mien
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit,
àgauche / àdroite, au milieu, àcôté, en face, pas loin, tout
près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long
de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au
nord, dans l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au
dessus de; par dessous; par-dessus
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi
prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le
week-end, dernier, ce matin, cet après- midi, ce soir, en
été, il y a, pendant, longtemps, àmidi et demi, dans, àce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours,
d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin,
quand, avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à
ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en
Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir :
tantôt… tantôt, je lui dirai quand il sera arrivé
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de,
gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, àpeu près, il fera X degré
quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli,
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide,
gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux /
égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant,
interdit, long, court, en bois / coton / laine / papier /
plastique, en forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid,
cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que son amie;
Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien
l’anglais que l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de
plus en plus; Plus…, plus… lentement,(très) bien / mal,
mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris -lui,
je ne le lui ai pas dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu
boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, si j’avais
su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances sont
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Szövegösszetartó eszközök –okés következmény kifejezése

commencées,le travail terminé / n’ayant plus de travail, il
rentre , il écoute de la musique en travaillant , que tu sois
venu
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes,
ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous,
ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y,
on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui,
celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand
même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant,
même si, en effet, malgré que,bien que: or,d’ailleurs;
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon
cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg
értése

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért
információt ki tudja keresni.

Hallott szöveg
értése

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert
dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló
beszélgetésben, amely ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen
információcserét igényel. Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.

Interakció

Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni,
mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz,
hogy saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.

Íráskészség

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

Nyelvhelyesség

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen
elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető
kommunikációs szükségletek kielégítésére.
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MELLÉKLET
Szintleírások (a KER alapján)
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
Olvasott szöveg
értése

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon,
reklámokban, katalógusokban.

Hallott szöveg
értése

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére,
családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva
beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és
helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét,
ismerőseit.

Interakció

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó
kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége
van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra.

Íráskészség

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.

Nyelvhelyesség

Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult
nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel,
amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.

A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon
cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg
értése

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért
információt ki tudja keresni.

Hallott szöveg
értése

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert
dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
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Beszédkészség

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló
beszélgetésben, amely ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen
információcserét igényel. Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.

Interakció

Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni,
mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz,
hogy saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.

Íráskészség

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

Nyelvhelyesség

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen
elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető
kommunikációs szükségletek kielégítésére.

B1, küszöbszint
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy
az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket,
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző
álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg
értése

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt,
amelyek hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.

Hallott szöveg
értése

Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról
szóló köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális
eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz
kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és
világosan beszélnek.

Beszédkészség

Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben
felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó
beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mondja el
élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza
véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és erről véleményt
megfogalmazni.

Interakció

Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére,
fenntartására és befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban.
Meg tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön
arról, beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
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Íráskészség

Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid összefüggő szöveget ismert,
hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.

Nyelvhelyesség

Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és
mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmazza.
Megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni .

B2, középszint
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek
gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű
beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni
véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével.
Olvasott szöveg
értése

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek,
beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük rejlő információt,
érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről
szóló, irodalmi prózai szövegeket.

Hallott szöveg
értése

Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést, ha ezek
számára nem idegen szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és
tévében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hírműsorok lényegét,
valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét.

Beszédkészség

Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz részt mindennapi
témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban.
Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi
véleményét, el tud mondani egy történetet.

Interakció

Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő időpontban szólal meg,
valamint be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig
elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a
beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más személyeket is be
tud vonni a beszélgetésbe.

Íráskészség

Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor
problémáiról és az érdeklődésével egybevágó témákról. Beszámol
élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen.

Nyelvhelyesség

A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést okozó
hibát, és legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános témákban és saját
érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan
fejezze ki magát.
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Függelék
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs
eszközöket valamint a hozzájuk tartozó francia nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten
lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi
szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek.
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

9-10. évfolyam
Tartalom
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük.

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás

gratuláció, jó kívánságok és arra
reagálás

együttérzés és arra reagálás

un de ces jours

s’il vous / te pla t, pardon, monsieur, vous tes bien le nouveau professeur
d'anglais?
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, demain,
mardi, ce soir, bient t, plus tard, tout l’heure
c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous présenter
moi, je m’appelle, je suis le fr re de, enchanté monsieur
c'est Marie-Jeanne l'appareil
au revoir, monsieur, alors la prochaine fois
cher Jean-Marc, ma ch re Mich le,
bisous, grosses bises, bient t, je t'embrasse
ça va? vous allez bien? a va mieux?
a va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci a ne va pas du tout
je peux?
bien s r (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,
je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
a ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie, n'en parlons plus
joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer de bonnes
vacances, joyeuses f tes de,
je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),
tu es/vous tes gentil, je te / vous remercie de
je suis de tout coeur avec ous, nous partageons votre douleur

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
rokonszenv, ellenszenv
hála
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség

j’ai raremant vu qqun aussi désagréable, il est vraiment antipathique
je vous suis très reconnaissant
je regrette, je suis vraiment désolé
je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!
content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller bien/mal
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csodálkozás
remény
bánat
félelem
bosszúság

tiens, dis donc, vraiment? alors l ! quelle surprise!
j'esp re, tu y crois?
je suis (tr s) triste / désespéré
je suis très inquiet, j’ai peur, je crains
mais enfin, a alors, zut alors, mince

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

tu aimes, tu veux, tu trouves a? a te pla t? ton avis?
qu’est-ce que tu en penses? a s'est bien passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que,
c'était bien, mon avis
valaki igazának az elismerése, nem
tu as raison, c'est justement / exactement a,
elismerése
tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes
egyetértés, egyet nem értés
oui, d’accord, bien s r, excellente idée, comme tu veux,
je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) non,(ce n’est) pas ça
pas maintenant, pas question
érdekldés, érdektelenség
qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment...
a ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon probl me
tetszés nem tetszés
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préf re, a me pla t pas mal, a ne me pla t pas
vraiment, c’est génial, il est sans intér t
dicséret, kritika
bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout fait a,
ce n'est pas trop réussi
ellenvetés, ellenvetés visszautasítása par contre, au contraire,
tout de meme, surtout pas
akarat, kívánság
je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, j’aimerais, je serais
content si, je souhaite
képesség, lehetőség
on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable
szükségesség, kötelezettség
vous devez, il faut absolument, il est indispensable
ígéret
c'est promis, je te / vous promets
érdekldés értéktélet, kvánság, a te / vous parat, comment vous jugez cela? quelle est votre réaction cela?
preferencia iránt
lequel vous voulez?
igéret
c’est promis, je te/vous promets, je m’engage à
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

voil ,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
quoi a sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas)
sympas / il est noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, a sert
cet apr s-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était
o est-il? il (n’)est (pas) l , qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller ? c’est simple, tu vas / vous allez
oui / non, c’est a / ce n’est pas ça aucun probl me
en effet, pas tout fait, pas du tout, cela n'est pas possible
je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me convient pas, je n’en
ai pas la moindre idée
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire
certainement, s rement, peut- tre, a se peut, a m'étonnerait

ismerés, nem ismerés
emlékezés, nem emlékezés

je vois, je n'y vois pas trop clair
j eme rappelle, ça me fait penser

események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz
válasz elutasítása

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
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kérés
tiltás, felszólítás
segtségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
reklamálás
tanácskérés, tanácsadás
segítség felajánlása és arra reagálás
ajánlat és arra reagálás

je voudrais, s'il te / vous plat
il est interdit, défense de fumer, ne pas déranger, (ne) fais / faites (pas),veuillez
patienter s.v.p.,prière de na pas faire de bruit, respectez les lieux
peux-tu / pourriez-vous m’aider, je suis toi / vous, je suis entièrement à ta
disposition
j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, voulez-vous, avec
plaisir, (mais...)
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous tes gentil, mais je n’ai plus faim
tu viens? a te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas
c’est scandaleux, inacceptable, c’est inadmissible
tu devrais peut-être, à ta/votre place je
je peux t’aider, puis-je vous être utile? puis-je faire qqch pour vous? vous êtes
vraiment aimable, merci monsieur
je te propose de, veux-tu que je…, merci, je suis très touché

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb
beszédre
beszélési szándék jelzése, téma
bevezetése, félbeszakítása
megerstés
körülírás
példa megnevezése
témaváltás

c’est (bien) a? peux-tu / pouvez-vous répéter
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
comment a s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
écoute ça, figure-toi, selon moi, à ce propos, j’ajouterais, si vous voulez mon
avis, excusez-moi de vous interrompre
c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela?est-ce que j'ai bien compris?
tu n'en veux vraiment pas? est-ce que cela dont vous parlez,
je ne sais pas exactement a, mais c'est quelque chose
tiens, par exemple, c'est le cas de..., ppur vous donner un exemple, c’est le cas
de
d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? s ion parlait d’autres
choses, j’aimerais qu’on discute sur
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