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1. A munkacsoport tagjai:  

Jantos Szilvia 

 

2. Éves munkaprogram: 

➢ Szeptember  

• ismerkedés a nyelvvel, ismétlés 

 

➢ Október  

• nyelvi ismeretek megalapozása, továbbfejlesztése 

 

➢ November  

• nyílt nap  

 

➢ December  

• Nyelvek Karácsonya 

 

➢ Január  

• félévzárás (január vége)  

• az első félév tervezett feladatainak értékelése, tanulmányi helyzetkép  

 

➢ Február  

• kiemelkedő nyelvi képességű tanulók felmérése 

 

➢ Március  

• olasz nyelvi nap szervezése 

 

➢ Április  

• az aktuális nyelvi szint felmérése 

 

➢ Május  

• Tehetségsáv igényének felmérése 

 

➢ Június  

• évzárás  

• évzáró értekezlet, az éves munka értékelése  

3. Közéleti tevékenység, kapcsolatok: 

Kapcsolatok, szakmai partnerek:  

• Szegedi Tudományegyetem 



Tervezett partnerek: Olasz nyelvet tanító középiskolák megkeresése 

4. Az IKT eszközök használata olasz órákon: 

Az információs és kommunikációs eszközök használata elősegíti a megismerést, az eligazodást, 

a tanulást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést.  

Az IKT eszközökkel fejleszthető kompetenciák:  

• vizuális és auditív felfogóképesség,  

• problémafelismerő és – megoldó képesség,  

• beszéd és kommunikáció,  

• figyelem, alkotó képzelet, kreativitás,  

• térbeli tájékozódás, koordinációs képesség  

• önbizalom, önértékelés,  

• emlékezet és gondolkodás (algoritmikus, logikus, problémamegoldó).  

Az IKT eszközök használatának lehetőségei olasz órákon:  

• anyaggyűjtés (szöveg és kép keresése),  

• megtalált információk rendszerezése (szempontok megadásával),  

• feldolgozás csoportmunkában (szövegszerkesztés, prezentáció, animáció készítése), 

előre kiosztott szerepek szerint,  

• mérés, adatok rendszerezése digitális formában,  

• számítógépes kommunikáció alkalmazása,  

• interaktív tábla használata 

• a feladat megoldásának bemutatása (prezentációk formájában). 

5. Ökoiskola program: 

• a tananyag aktuális részéhez kapcsolódóan: váljanak érzékennyé a természet szeretetére  

• ismerjék meg a téma szókincsét és olasz vonatkozásait 

• a biológia, földrajz és egyéb természettudományos területen tovább tanulók 

alapismereteinek bővítése 

 

6. Kompetencia alapú oktatás 

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.  

7. Az értékelés rendszere: 



Ellenőrzési módszerek: 

· írásbeli röpdolgozat (egy vagy néhány óra anyagának számonkérése az adott napra való 

felkészültség mérésére, szódolgozat) 

· szóbeli felelet (házi feladatok helyes megoldásának szakszerű kommunikálása, érvelés, órai 

feladatok stb.); 

· témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor); 

· otthoni munka, házi feladat (feladatok megoldása, kiselőadás felkészülés alapján, mindezek 

akár csoportmunkában is); 

· projektmunka és annak dokumentálása; 

· versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Fontos, hogy a 

tanulók 

· motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére; 

· tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, osztályzattal) értékelni, – ez a tanár 

részéről következetességet és céltudatosságot igényel; 

· fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdemjeggyel 

történik az értékelés, tudják hasznosítani a fejlesztő értékelési megnyilvánulások 

A dolgozatok %-os értékelése:  

Elégtelen 0- 39%  

Elégséges 40- 54%  

Közepes 55- 69%  

Jó 70 -84%  

Jeles 85-100%  

Az elégtelen dolgozatot írók javító dolgozatot írhatnak egy alkalommal. Félév és év végi 

zárásnál lehetőség van javításra. A témákon belül szóbeli, írásbeli érdemjegyeket lehet kapni, 

melyek értéke kisebb, mint az összefüggéseket, értelmezéseket igénylő témazáróknak.  

10. Tankönyvek: 



Bernátné Vámosi Judit - Dr. Nyitrai Tamás: Giro d’italiano 1-2 (9-10. évfolyam)   

 

13. Tervezett többletköltségek: 

2022/2023. tanév 

Fenntartóra háruló tervezett többletkötelezettség   
Esemény, 

rendezvény, 
verseny, egyéb 
megnevezése  

Várható 
időpontja Tanulók becsült létszáma  

Várható 
költség  

1.félév   
Nyelvek 
Karácsonya 

2022. 
december   10.000 Ft  

         
Összesen     10.000 Ft  

2.félév   

Olasz nyelvi nap 
2023. 
március 

30 10.000Ft 
 

         
         
         
Összesen     10.000FT  
Mindösszesen     20.000FT  

 
 

 


