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Kitűzött célom: 
Az angol nyelv elsajátítása 

„Bárcsak nyelvtanulásra fordítottam volna az időt, amit vívásra, táncra, 

medvemókáztatásra prédáltam el!” 

William Shakespeare 

Okai: 

•A diploma megszerzéséhez 
kell 

•Nyelvtudás nélkül, 
nehezebb az   érvényesülés 
a munkában. 
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Nyelvtanulás fontossága 

1. Személyesen :  
 -Élménytelibbé teszi az utazást, más országok 

kultúráiba való  betekintés. Kapcsolatba lépés a 
helyi emberekkel. 

       - A nyelvtanulás jó agytorna, serkenti az 
agyműködést és jó hatással van a memóriára.   

 

2. Szakmailag:  
 -A nyelvismeret sok munkahely esetében 

követelmény.  
 -Növeli esélyeinket a külföldi munkaerőpiacon.  
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A célom felépítése: 
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Külön angol tanár 

•    Fontos , hogy egy olyan tanárt 

keressünk,  aki nagyon jó az adott 

nyelvből, esetleg gyakorlata is van 

benne.  

•    Tőled is függ: szorgalmasan kell 

készülni az órákra , érdemes mindig 

elkészíteni az otthonra adott feladatokat, 

aktív lenni a külön órán. 
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Angol nyelvű könyvek olvasása 
     Oxford Bookworms 

olvasmányok: 

    -A könnyített olvasmányok 
továbbra is hét különböző nyelvi 
szinten kaphatók. A Starter szint 
mindössze 250 szót használ, az 
1. szint 400, a 2. szint 700, a 3. 
szint 1000, a 4. szint 1400, az 
5. szint 1800, a 6. szint pedig 
2500 szóval dolgozik .Az 
olvasmányok végén feladatsor 
segíti a szövegfeldolgozást. 

    -Nagyon fontos , hogy legyen 
otthon szótárunk. 

    -Kifejezéseket is lehet tanulni. 
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Filmnézés angol nyelven 

• Csak hanggal: hallani 

kell a nyelvet eredeti 

környezetében. Ez nagyon 

nehéz gyakorlat de, elősegíti a 

hallás utáni szövegértést.  

• Hanggal és felirattal: 
Ez a legjobb, így látod leírva 

és hallod kiejtve. Fejtörést 

okozó kifejezések vannak 

benne.  
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Munkarend 
• Külön angol tanár:  
   Heti kétszer ( Kedden és 

Csütörtökön) másfél óra. 

• Angol nyelvű könyvek 
olvasása:  

   Hetente 10 oldal.  

• Filmnézés angol nyelven:  
   Heti 1 film csak hanggal, 

heti 1 film hanggal és 
felirattal.  

Értékelés:  

Ezt a munkarendet 

megtartottam, 

megpróbáltam nem 

elvenni ezektől a 

feladatoktól az időt. Úgy 

érzem, hogy bővült a 

szókincsem és javult a 

halláskészségem és , 

hogy elég sokat 

fejlődtem angolból. 



2011.10.30. 

Céljaim a következő időszakra: 

1. Szeretnék elkezdeni egy sportot. 

2. Szeretnék német nyelvből is 
fejlődni. 

3. Szeretném a vizsgáimat 
jól megírni. 

4. Szeretnék átkerülni államilag 
támogatottra. 
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