
TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS TANMENETEK 

ODLER BERNADETT 

MOZGÓKÉPKULTÚRA-ÉS MÉDIAISMERET 9.B  OSZTÁLY 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és közönség 

A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás 

szakaszainak felismerése mozgóképi alkotásokban.  

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

 

A média társadalmi szerepe, használata 

 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és közönség 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, 

közösségi média, web 2.0. 

 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmények és közönség 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, 

közösségi média, web 2.0. 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 



A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszközeinek ismerete.  

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOZGÓKÉPKULTÚRA-ÉS MÉDIAISMERET  

11.B OSZTÁLY 

Fejezetek a magyar film történetéből 

A magyar némafilm 

 

Fejezetek a magyar film történetéből 

A harmincas, negyvenes, ötvenes évek magyar filmjei, rendezői és színészóriásai 

Fejezetek a magyar film történetéből 

A rendszerváltás utáni magyar film. Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős. 

A magyar filmgyártás napjainkban 

Oscar-díjas filmek és filmrendezők 

A média kifejezőeszközei 

Tömegkultúra  

A média kifejezőeszközei 

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek 

 

 

 



NÉMET NYELV 12B OSZTÁLY HALADÓ CSOPORT 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Einstein 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Einstein 

Orvostudomány 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Einstein 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Informatik - Bundeswettbewerb 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 



Visszaható névmás és visszaható igék 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Utazás a Marsra - várostervezés 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Génmanipuláció 

Tudomány, technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Schlafende Handys für einen guten Zweck sammeln 

Mobiltelefon- az iskolai házirend fordítása 

Tudomány, technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Schlafende Handys für einen guten Zweck sammeln 

Tudomány, technika 

Számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése 



Visszaható névmás és visszaható igék 

Facebook – profil kialakítása németül 

Összefoglalás, rendszerezés, számonkérés 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Évszámok, dátum, sorszámnevek, idő kifejezése 

OTP Bank 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

Évszámok, dátum, sorszámnevek, idő kifejezése 

EURO 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Évszámok, dátum, sorszámnevek, idő kifejezése 

Valuta váltás 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások, posta, bank 

Évszámok, dátum, sorszámnevek, idő kifejezése 

Kika-Kindergeburtstag 

Gazdaság és pénzügyek 



Vásárlás, szolgáltatások, posta, bank 

Évszámok, dátum, sorszámnevek, idő kifejezése 

Kleinanzeigen 

Online vásárlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉMET NYELV 12B OSZTÁLY KEZDŐ CSOPORT 

Utazás, turizmus 

Szálláslehetőségek, camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

Birtokos névmások 

Hotel besuch 

Lektion 8 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok. 

Birtokos névmások 

Hollókő 

Lektion 8 

Utazás, turizmus 

Közlekedési ismeretek, nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok turisztikai jellemzői. 

Birtokos névmások 

Lektion 8 

 

Rendszerezés, gyakorlás 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Visszaható névmás és visszaható igék 



Einstein 

Lektion 5 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Handy 

Lektion 5 

Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Medien 

Lektion 5 

Tudomány, technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Lektion 12 

 

Tudomány, technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Visszaható névmás és visszaható igék 



Lektion 12 

 

Tudomány, technika 

Számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Lektion 12 

Tudomány, technika 

A netikett alapjai 

Visszaható névmás és visszaható igék 

Internet in der Schule 

Lektion 12 

Rendszerezés, gyakorlás 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉMET NYELV 11B OSZTÁLY HALADÓ CSOPORT 

Ismétlés 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Kulturhauptstadte Europas 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Weimar gestern und heute 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Einen Theaterbesuch organisieren 

Utazás, turizmus 

Utazási előkészületek, egy utazás megszervezése, megtervezése, utazási irodák 



Lektion 8. Kultur erleben Perfekt und Prateritum 

Der Komponist Johann Sebastian Bach 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Anna Amalia brennt 

Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Eintrittskarten kaufen 

Utazás, turizmus 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Unterwegs 

Utazás, turizmus 

Célnyelvi és más kultúrák 



Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Tourismus 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Touristen in Berlin 

 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok. 

Lektion 8. Kultur erleben 

Perfekt und Prateritum 

Landeskunde 

Összefoglalás 

Összefoglalás 

Összefoglalás 

Számonkérés 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 



Lektion 5. Medien 

Alárendelt kérdő mondatok, melléknevek ragozása, mellékmondatok, passiv 

Lektion 12. Erfindungen und Erfinder 

Erfindungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉMET NYELV 11B OSZTÁLY KEZDŐ CSOPORT 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Freizeit und Forschung 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Leute kennen lernen in Verein 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Die Deutschen und ihre Vereine 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 



Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Freizeit interkulturell 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Das perfekte Wochenende 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 



Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Arbeitszeit und Freizeit 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Sprachen lernen, ein Hobby 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Lektion 4, Aktiv in der Freizeit 

Lektion 6. Ausgehen 

Visszaható névmások, időhatározó szók, általános és tagadó névmások, személyes névmások, vonatkozó mondatok 

Ausgehen und Kontakte 

Összefoglalás, számonkérés 

 

 

 

 



NÉMET NYELV 10B OSZTÁLY KEZDŐ CSOPORT 

Összefoglalás, gyakorlás 

Utazás, turizmus 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok 

Sein múlt ideje, eldöntendő és kiegészítendő kérdés, elöljárószók, segédigék, Perfekt 

Die Exkursion 

Postkarten 

Programme zusammenstellen 

Orientierung mit dem Stadtplan 

Landeskunde I. 

Deutschland 

Sehenswürdigkeiten in Berlin 

Landeskunde II. 

Österreich, die Schweiz 

Összefoglalás, számonkérés 

Utazás, turizmus 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok 

Sein múlt ideje, eldöntendő és kiegészítendő kérdés, elöljárószók, segédigék, Perfekt 



Die Exkursion 

Postkarten 

Programme zusammenstellen 

Orientierung mit dem Stadtplan 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

Nyelvtani gyakorlás  

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Nyelvtani gyakorlás 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Nyelvtani gyakorlás 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Nyelvtani gyakorlás 

Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Nyelvtani gyakorlás 

 

Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 



Nyelvtani gyakorlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSZTÁLYFŐNÖKI 11B OSZTÁLY 

Tanulni jó!  
Ki milyen pályára készül az érettségi után? A jövőbeli munkaterülettel, munkakörrel kapcsolatos elvárások. A munkakör betöltésének feltételei. Alkalmazotti 

és vállalkozói minőségben végzett munka. 

 

Tanulásmódszertan, pályaorientáció,  
A választott pálya követelményeinek összevetése a saját személyiségjegyekkel 

 

Tanulásmódszertan, tanulást segítő ötletek, tanulópárok a gimnáziumban és tanulócsoportok a kollégiumban, szakmák képviselőinek 

meghívása, munkavállalás külföldön, az idegen nyelv világnapja 
Az eredményes tanulás módszerei a középiskolában. Ki hogyan tanul? Az eredményes tanulás feltételei: akaraterő, figyelemösszpontosítás, rendszeresség, 

önismeret. A külső körülmények fontossága. A tehetség és a szorgalom kapcsolata. Adottságok, képességek. Az egyes tantárgyak sajátos tanulási módszerei 

egyénre szabottan. Tanórai fegyelem és aktivitás. 

Tanulmányi versenyek. 

Tanulás a tanítási órán kívül. A szépirodalom, tv, rádió, újságok, folyóiratok, szakkönyvek, kiállítások, Internet szerepe a tananyag elmélyítésében, az új 

ismeretek szerzésében. 

Új típusú követelmények az iskolában. 

Az Internet, az új információhordozók szerepe a tanulásban, A digitális oktatás előnyei és hátrányai 
 


