Tantárgyi követelmények
2. idegen nyelv
Orosz

A mai életkörülmények, a gazdasági és nemzetközi kapcsolatok alakulása tanítványaink számára
fontossá teszik - egy nyugati nyelv legalább középszintű ismerete mellett- egy szláv (orosz) nyelv
legalább alapszintű ismeretét is.
Magyarország földrajzi helyzetétből adódóan összekötő kapocs lehet Nyugat-Európa és Kelet-Európa
között. Így a Oroszországgal (és a többi utódállamal) való,új alapokon nyugvó gazdasági, politikai és
kulturális kapcsolataink talán az orosz nyelv oktatásának átszervezését is jelentik, és felismertetik azt
a szükségszerűséget, miszerint az orosz nyelv ismerete hazánk gazdasági, politikai és kulturális
fejlődésében a kelet-európai kapcsolatot erősíti, és közvetítő szerepet tölthet be hazánk és Európa
valamennyi országa között.
Az orosz 2. idegen nyelvként való oktatása során a tanuló kapjon kedvet az orosz nyelv tanulásához,
sajátítsa el annak alapjait az általános nyelvi képzés során tanultakra építve.
A szaktanár gyakorlati céljai és feladatai:








a nyelvi készségek fejlesztése (beszéd, beszédértés, olvasás, írás), melyek birtokában a tanuló
az orosz nyelvet a szóbeli gondolatcsere eszközeként sajátítja el;
a tanuló megértsen orosz nyelvű közléseket, kérdéseket, felszólításokat
beszélgetni tudjon alapfokon a mindennapi élet témáiról;
pár ismeretlen szót tartalmazó szöveget folyamatosan olvasni és a szövegösszefüggést
megérteni,
szótár segítségével tudjon írásban kifejezni közlést, kérést, gondolatot, tudjon levelet írni;
A tanuló kapjon betekintést az orosz nyelven beszélő népek kultúrájába, történelmébe,
szokásrendjébe,
A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodva legyen képes a megszerzett nyelvi ismereteinek
segítségével az önképzésre, nyelvismeretének bővítéséra, szakmai nyelvtudásának
alkalmazására.

Követelmények az egyes készségterületeken:
Beszédértés:
-

a tanuló legyen képes a köznyelven megfogalmazott, lassú tempóban, szép kiejtéssel
elmondott szöveget megérteni
a tanár orosz nyelvű óravezetését, utasításait megérteni, azokra válaszolni
a tankönyv hanganyagát megérteni, elismételni
a tanuló legyen képes pár ismeretlen szót tartalmazó szöveget megérteni
szituációkban részt venni, szerepjátékokban a partner kérdéseire a megfelelően reagálni.

Olvasás:
-

a tanuló legyen képes az órán feldolgozott szöveget jól, érthetően felolvasni, megérteni
a mindennapok tájékozódó feliratait (kérdőívek, nyomtatványok, étlap, menetrend) elolvasni,
és használni orosz nyelven
a tanult szókincset és nyelvtani szerkezeteket tartalmazó rövid szöveget önállóan megérteni.

Beszéd:
-

a tanuló legyen képes helyes kiejtéssel mondatokat önállóan elmondani
nyelvtanilag és fonetikailag helyes kérdést feltenni, kérdésekre válaszolni
tudjon egyszerű beszédszándékot kifejezni
tudja összefoglalni az olvasott vagy hallott szöveget
mondjon el néhány rövid verset, történetet
tudjon tájékozódni, tájékoztatást adni
tudja az orosz nyelvi magatartásformákat, alapvető beszédfordulatokat helyesen alkalmazni

Írás:
-

ismerje meg az orosz ábécét és az orosz helyesírás szabályait
tudjon diktálás után helyesen írni
tudjon írásban válaszolni az adott témán belül feltett kérdésekre
tudja gondolatait orosz nyelven röviden összefoglalni

Fordítás:
-

Elsősorban orosz nyelvről az anyanyelvre történik
Terjedelem: 8-10 sor
Téma: a tanult témákhoz kapcsolódó szöveg
Törekedni kell a szöveghű, de amellett tartalmilag is igényes fordításra, a helyes szótárkezelés
megtanítására.

