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A szakképző iskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud 

tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 

segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 

érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, 

és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és 

időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 

úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 

emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. Képes 

arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, 

összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, 

hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából megfelelően 

alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi, 

ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és 

gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és 

szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 
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mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 

szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 

intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid 

beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg 

is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 

mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 

elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 

beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 

személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű 

formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek 

a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, 

valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes 

ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok 

bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, 

mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből 

egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 

egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 

esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 

„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 

mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 

hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 

értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős 

témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő 

kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben 

beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű 
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kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály 

megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 

dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 

szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 

kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 

és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős helyzetekben 

egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó 

beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, 

kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén 

megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, 

és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, 

hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése 

többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 

rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 

kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

 

 

1. A nyelvtanulás célja 

 Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus összeállítása, 

elemzése. 

 Egyéni helyzetelemzés a „Checklist” segítségével. 

 A szakképző iskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség rögzítése. A 

tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

 

2. Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

 Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerkedés a tantervvel, 

a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

 A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése és 

megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. Nyelvórai 

szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal 

kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak 

szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, 

bővítése. 

 (A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak tematikus 

ismétlésére szolgál.) 

 

3. Szabadidőmben 

 Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen végez, és 

amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, kedvenc 

könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc 

zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

 Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán kívül, 

tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
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 Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak akadályai, belső-

külső tényezői.  

 A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és időtartama. 

 A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

 Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

 Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltételrendszere. 

Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 

 Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

 A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A különböző 

forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 

hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

 

 

 

4. Az otthonom 

 A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A kedvenc 

bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen 

környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok bemutatása. 

Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

 Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz 

kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

 A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szóban, írásban, rajzos 

formában). 

 Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos információk 

összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

 

5. Az iskola és barátaim 

 A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 

tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a magyarországi 

közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok kialakulásának 

lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 

 Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső tulajdonságok. 

A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megnevezése. 

 Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok 

feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

 Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

 Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 

 A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

 A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése szóban, írásban, illetve 

rajzos formában.  

 Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos információk 

összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 
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6. Eszem-iszom, étkezés 

 Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan étkezik a 

család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek alkalmával? Milyen 

alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

 Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az asztalt, ki 

mosogat? 

 Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, amelyeket a 

tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés módjának szóbeli 

ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az 

étkezési szokások, az egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

 Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

 Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

 Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai adatok 

értelmezése. 

 A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő 

megjelenítése. 

 

7. Én és a családom 

 Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lakhely, 

állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok 

stb.). 

 Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok legfontosabb 

adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, esetleg külső és belső 

tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

 Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, 

napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

 A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A témába vágó 

célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az adott nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, családjának megismerése. 

 

 

8. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

 Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruhadarabok és 

kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használata. A tanuló kedvenc 

ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 

 Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző élethelyzetekben/alkalmakra – az 

iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

 Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

 Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

 Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, illetve online-

áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

 Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés között. 
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 A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

 A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek feldolgozása.  

 Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értelmezése. 

 

 

9. Válasszunk szakmát! 

 Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált beszámoló 

a közeli jövő terveiről.  

 Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 

beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; álmaim 

háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozásom, 

munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

 Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és hátrányok 

megfogalmazása. 

 A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetőségeim ebben a 

rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

 Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 

munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglalkozások, az álláskeresés 

lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba 

rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész: 

 Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és hogyan lehet 

megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg összehasonlítva az idegen nyelvű 

országokkal)? 

 Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szakma 

gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az adott szakmában 

dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb eszközei? Milyenek a 

munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

 

10. Végre itt a nyár! – projekttervek 

 Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hónapokat), a 

valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a 

szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és 

külföldön. 

 Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 

osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 

alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

 

 


