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Sorszám
Témakör
SZEMÉLYES
1.

VONATKOZÁSOK, CSALÁD

Tartalmi elemek
A család szerepe az egyén és a társadalom
életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban,
generációk együttélése

2.

EMBER ÉS TÁRSADALOM

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága
(barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek
útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom
életében
Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás
kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák

3.

UTAZÁS, TURIZMUS

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése
Az egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai
A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége

4.

ISKOLA

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és
más országokban
Hasonló események és hagyományok külföldi
iskolákban

5.

A MUNKA VILÁGA

Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon
és más országokban, divatszakmák

6.

ÉLETMÓD

A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
Az étkezési szokások hazánkban és más
országokban
Ételspecialitások hazánkban és más országokban
A gyógyítás egyéb módjai (alternatív, keleti)

7.

SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS,
SZÓRAKOZÁS

A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

8.

KÖRNYEZETÜNK

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és problémái

9.

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és
negatív hatása a A technikai eszközök szerepe a
társadalomra, az emberiségre
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GAZDASÁG

Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban , zsebpénz
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Pénzkezelés a célnyelvi országokban

