KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

HELYI TANTERV

SPANYOL NYELV
(2. idegen nyelv)

Érvényes a 2020-21. tanévtől.

Készítette a Spanyol-olasz Munkaközösség, a 2020-as NAT, az élő
idegennyelvekre vonatkozó 2020-as általános kerettanterv és a 2020-as
érettségi követelmények alapján.

ÓRAKERETEK:
9.-10.-11.-12. évfolyamon egységesen heti 3 óra.
11.-12. évfolyamon választható ezen felül érettségi előkészítő foglalkozás:
heti + 2 óra.
Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi
cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai életében egyéni
céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen
nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második idegen nyelv tanításánál is
törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb
összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és
regiszterek társadalmilag elfogadott változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet
játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek (idegen
nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes
kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást,
melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv tanulása
során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik
a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül
a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható
nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban
tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a
nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak
esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának
szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli
nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó
tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az
élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa
meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon
meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan
véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további
kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben
kapcsolatépítésre használja fel.

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és
pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel
lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális
felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni,
felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák
hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást
lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és
tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló
tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és
feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más
nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során
a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti
eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő,
toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A
korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó
tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok
és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben
a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat
meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának,
illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet eszközként hatékonyan
használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van
a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a
más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok kialakítására, az
idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását.
Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind
történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít az
anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák alkalmazására,
valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a
tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a
nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását.

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

történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell
beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.

Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 (B1) nyelvi szint a
kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak
mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra.
Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ,
célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási
lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:










részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó
hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat
összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi
eszközök segítségével;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott
vagy hallott szövegeket;
nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.

9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az spanyol nyelv
alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második
idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. A nyelvi
alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a
nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a
Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is
fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ
megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes
gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális
kompetenciák kialakítását.

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a
továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre
inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a
diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák
lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban,
kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó
gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is.
Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek
által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit
felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a
nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a
nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel
a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal
ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során
fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörökön
kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint
nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe
veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult
idegen nyelvet vélhetően használni fogják.
Nyelvi funkciók a spanyol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon:
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
 személyre vonatkozó információkérés, információadás
 információkérés/adás
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése főbb ünnepekhez kapcsolódó
szófordulatok
 köszönet kifejezése köszönetre történő reakció megfogalmazása
 megszólítás kifejezése és arra reagálás
 telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás
 bemutatkozás megfogalmazása hogylét iránti érdeklődés
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
 véleménykérés és arra reagálás
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése tudás, illetve nem tudás kifejezése
 akarat, kívánság kifejezése
 kínálás és arra reagálás alapvető érzések kifejezése























dicséret, kritika kifejezése öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése
elégedettség/elégedetlenség kifejezése csodálkozás kifejezése
kérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
nem értés megfogalmazása nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
betűzés kérése, betűzés
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén felkérés hangosabb, lassúbb beszédre
valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
egymást követő események leírása
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben
felszólító mód: felszólítások
birtoklás kifejezése: birtokos névmások
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám, sorszámok;
minőségi viszonyok: melléknevek fokozása, összehasonlítás
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók
időbeli viszonyok: gyakoriság, dátumok/időpontok, időtartam
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, kötőszavak, névmások, határozatlan névmások
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi
szöveget;
- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi
szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének
megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.

A 9–10. évfolyamon a spanyol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. (204??)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Familia, amigos, sociedad
Tiempo libre, gustos, ocio
Vivienda, casa, habitación
Ciudad, transporte
Compras, tiendas
Rutina diaria, fecha, hora, fiestas
Comida, recetas, restaurante
Tiempo y clima
Contar historias

Javasolt óraszám
40
20
30
10
10+3
30
20
15
9+6

Biografía, noticias
Viajes y vacaciones
Összes óraszám:

10+3
10
204?(216)

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakörök tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert
szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű
nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 üzeneteket ír;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire
helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformákban;
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk
tartozó szituációkban;
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb
hírekkel, eseményekkel.
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon,
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre;
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális
csatornákon, tanórán kívül is;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörökre jellemző résztvevőkre, helyszínekre, tárgyakra, eseményekre, tevékenységekre
vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása.
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi
elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó, írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet,
vagy leírást ad valamilyen témáról;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri;
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen
vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően
alkalmazza;
 részt vesz egyszerű szövegértést, szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív
munkaformában.
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális
csatornákon, tanórán kívül is.
 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is;
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek felismerése
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális
csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre
vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján.
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő spanyol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel spanyol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó spanyol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
— projektmunka egyénileg és/vagy csoportban: (PPT), Prezi, rövidfilm, videó, riport, podcast,
vlog, blog, interjúk és elemzések, infografikák, animációk, kvízek, szerepjátékok, tesztek, chat,
fórum, komment írása, üzenet és e-mail írása, képregény, szókártyák, társasjáték,
keresztrejtvény készítése, interaktív feladatok megoldása és készítése, internetes
kutatómunka, csapatverseny, filmnézés, autentikus szövegek olvasása, jellegzetes ünnepek
megismerése és megszervezése, vetélkedő, vita, stb.

11–12. évfolyam
A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az,
hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és
tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére,
információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi
témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a
tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben
önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében valós használatra adaptálni tudja.

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2(-B1) szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök
mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra.
A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-10. évfolyamokon
meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább.
Nyelvi funkciók a spanyol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon:
 remény kifejezése
 véleménykérés és arra reagálás
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 egyetértés kifejezése
 egyet nem értés kifejezése
 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése
 lehetőség kifejezése
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 bánat / bosszúság kifejezése
 akarat, képesség kifejezése
 szükségesség kifejezése
Nyelvi elemek és struktúrák a spanyol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon:
- cselekvés, történés kifejezése jelen időben
- cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben
 időbeli viszonyok
 modalitás (condicional, subjuntivo)
 függő beszéd kifejezése jelen időben és múlt időben, kijelentő módban
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 adott tématartományban megért és létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult
nyelvi elemek felhasználásával.
A 11–12. évfolyamon a spanyol nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 (201?) óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Viajes y vacaciones
Moda, ropa, costumbres
Trabajo doméstico
Ocio y tiempo libre
Ciudad y campo, problemas y protección del medio ambiente
Relaciones sociales, prejuicios, tópicos
Transporte y tráfico, problemas de la gran ciudad
Deportes y vida sana
Cuerpo, enfermedades, en el médico
Estudios + ciencia y tecnología

Javasolt óraszám
25
20
20
10
10+10
15
20
15+5
16
10

Problemas y conflictos en la familia
Fiestas; + banco, correos, otros servicios
Összes óraszám:

10
15
186?(201)

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakörök tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert
szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű,
nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel;
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű
célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 üzeneteket ír;
 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra
reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire
helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert
szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű,
nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel;
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire
helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös
előadásában;
 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát,
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani;
 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi
elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai
tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 felismeri és megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót
folytat;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet,
vagy leírást ad valamilyen témáról;
 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy);
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú
szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
 részt vesz szövegértést, szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen
vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően
alkalmazza.
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen
elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a
beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon,
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott
szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;


































információt cserél, információt kér, információt ad.
idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is;
tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez;
tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának
lényegét;
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának
és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
hibáit többnyire észreveszi és javítja;
társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát,
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani;
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformákban;
aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk
tartozó szituációkban;
megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban;
megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és
nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon,
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett
ismereteivel;
értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott
szövegekben megjelenő információkat;
összetett írott instrukciókat értelmez;









érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;
rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
üzeneteket ír;
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre;
a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven
 Személyes témákhoz tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő
tevékenységek során.
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformában;
 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket,
és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi
kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven.
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom,
film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő spanyol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és
élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

— projektmunka egyénileg és/vagy csoportban: (PPT), Prezi, rövidfilm, videó, riport, podcast,
vlog, blog, interjúk és elemzések, infografikák, animációk, kvízek, szerepjátékok, tesztek, chat,
fórum, komment írása, üzenet és e-mail, újságcikk írása, képregény, szókártyák, társasjáték,
keresztrejtvény készítése, interaktív feladatok megoldása és készítése, internetes
kutatómunka, csapatverseny, filmnézés, autentikus szövegek olvasása, jellegzetes ünnepek
megismerése és megszervezése, vetélkedő, vita, stb.

