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Bevezetés 

 

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. évfolyamon a 2008/2009. tanév egyik kiemelt 

feladata, amely 2009/2010 tanévben már a hatodik évfolyamon is folyatódik. Célja többek 

között a valamilyen okból valamely fejlesztési területen lemaradó, illetve a kiemelkedő ké-

pességű tanulók képességeinek, készségeinek és a kulcskompetenciáknak a még magasabb 

szinten történő fejlesztése. 

Az alábbiakban válogatást olvashatunk a nyertes pályázatok pedagógiai programjaiból. A 

nevelőtestületek a kiegészítéseket iskolájuk helyi sajátosságainak megfelelően készítették el. 

Közös bennük, hogy az általános iskola első hat évét mindannyian egy pedagógiai egységnek 

tekintik. Példákat találunk a „Nem hagyományos tanórai keret”, a „Tanórán kívüli tevékeny-

ség” feladataira, tevékenységeire, módszereire, eljárásaira, illetve „Óratervekre” és a ”Tan-

tárgy-speciális kompetenciafejlesztésre” is. 

Célszerű az alapozó funkciók fejlesztését, mint az önálló tanulást feltételező készségek és 

képességek együttesét, diagnosztizáló mérésekre építeni. Ezzel is találkozhatunk az egyik 

dokumentum részletben, mint ahogyan az értékelés szempontjaival egy másikban.  

A bemutatott anyag a kompetenciamérések és a nem szakrendszerű oktatás kapcsolódási lehe-

tőségeit, fejlesztését szolgálja. 
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1. Dér István Általános Iskola 

Csanádpalota 

 

1.1. A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamon 

Jogszabályi háttér: 

1993. évi LXXIX. törvény 133. § ( 1 ) bekezdés a nem szakrendszerű oktatás a kiterjesztésé-

ről: 

2008/2009-as tanév 5. évfolyam 

2009/2010-es tanév 6. évfolyam 

 

Szándék, cél: 

- javuljon az alapozó funkció hatékonysága, 

- a nélkülözhetetlen fontosságú készségeket, képességeket megalapozni, megerősíteni, 

- biztonságossá váljon a tanulók tanulmányi haladása. 

 

Feladat: 

- az eltérő tanulói fejlettségi szintek kezelése, 

- a lemaradó tanulók beérjék társaikat, felzárkózzanak az átlaghoz, 

- meghatározott időn belül elérjék a helyi tanterv elvárt követelmény szintjét. 

 

A nem szakrendszerű oktatás órakerete 

 

A heti óraszám a kötelező órák és tanórán kívüli foglalkozások 25 %-a. 

 

évfolyam kötelező óraszám 
tanórán kívüli  

órák száma 

összes 

óraszám 

nem szakrendszerű 

órák száma 

5. 22,5 5,625 28,125 5,6 + 1,4 

6. 22,5 5,625 28,125 5,6 + 1,4 

 

Fejlesztési stratégiák tervezése: 

A tanulók fejlesztési stratégiájának kidolgozása során bázisként szolgálnak a 4. évfolyam 

kompetenciamérésének eredményei, az ebből levont tanulságok, a tanév eleji diagnosztikai 

mérések eredményei.  

 

A diagnosztikai felmérések célja: 

- tájékozódás az alapozó funkciókat illetően, 

- a tanulók tudásának, hiányainak feltárása, 

- ismeretek, készségek, képességek beazonosítása, feltérképezése. 

- az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzései,  

- az alsó és felső tagozatos munkaközösségek konzultációi, 

- az osztályfőnökök és szaktanárok esetmegbeszélései 
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1.2. Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség-képesség területeken 

 

A tanítási tartalom módosítása nélkül az alábbi kompetenciákra kell különös tekintettel lenni a 

fejlesztés, illetve a felzárkóztatás során 

 

Általános, az egész tantárgyi struktúrára vonatkozó fejlesztési feladatok 10-12 éves életkor-

ban: 

- az önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása, az olvasás és íráskészség fejlesztése, 

- kommunikációs készség fejlesztése,  

- az információszerzés és feldolgozás képességeinek fejlesztése (forrásból tájékozódás, 

szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás), 

- a kommunikációs képességek erősítése (pl. műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, 

helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben), 

- a szociális kompetenciák fejlesztése (identitás, énkép, nyelvhasználat, kapcsolatterem-

tés, társas viselkedés, társas kapcsolatok, konfliktuskezelés, szabálytanulás), 

- térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontos tájékozódás 

 

 

 

 



 

1.3. Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszám 

 

 

*a nem szakrendszerű oktatásba bevont tanórák 

Tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom* (dráma) 4 4 3,5 3,5 

Szabadon választható óraszám 0,5  1 1 

Történelem és állampolgári ismeretek (hon-és népismeret) 2 2 ,5 2 2 

Idegen nyelv* 3 3 3 3 

Szabadon választható óraszám   0,5 0,5 

Matematika* 4 3,5 3 3 

Szabadon választható óraszám 0,5 0,5 1 1 

Informatika* 0,5 1 1 1 

Természetismeret* 2 1,5   

Szabadon választható óraszám  0,5   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5 

Szabadon választható óraszám    0,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz 0 0 1,5 1,5 

Szabadon választható óraszám    0,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1 0,5 

Technika, életvitel 1 1 1 0,5 

 0,5    

Testnevelés és sport* ( tánc) 2,5 2,5 2,5 2,5 

Szabadon választható óraszám 0,5    

Osztályfőnöki  1 0,5 0,5 0,5 

Szabadon választható óraszám   0,5 0,5 

Tantervi modulok     

Egészségtan   0,5   

Mozgókép és médiaismeret    1 

Társadalomismeret   0,5 0,5 

Környezetvédelem     

Szabadon választható óraszám  1 1  

Kötelező óraszám 22,5 22,5 25 25 

Összesen felhasznált órák száma 24,5 24,5 29 29 
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1.4. Tantárgy-speciális kompetenciafejlesztés 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

5. évfolyam: 

 

- Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése, kulturált nyelvi magatartás: 

o az adekvát megnyilvánulások: köszönés, megszólítás, kérés, kérdés, társalgás, tá-

jékoztatás, 

o egyszerű metakommunikációs jelzések megértése, 

o a történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról. 

- Olvasás, írott szöveg megértése: 

o optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika) 

kialakítása, 

o az életkornak megfelelő tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás, 

o az olvasottakról vélemény nyilvánítása,  

o az olvasott szövegben egyszerű összefüggések felismerése, fontos információk ki-

emelése, 

o szövegértés (lényegkiemelés) képessége. 

- Írásbeli szövegalkotás: 

o rövid szöveg leírása másolással, tollbamondással, emlékezet utáni írással, mások 

által jól olvashatóan, betűkihagyás és betűcsere nélkül, 

o optimális gyakorlottságú és használhatóságú kiírt írás, közlés, fogalmazás.  

- Tanulási képesség fejlesztése: 

o vázlatkészítést tanári irányítással és önállóan.  

 

6. évfolyam: 

 

- Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése: 

o kérdések és válaszok megfogalmazása különböző helyzetekben. 

- Olvasás, írott szöveg megértése: 

o a szövegértés bizonyítása kérdésekre adott válasszal, rövid szóbeli beszámolóval. 

- Írásbeli szövegalkotás: 

o kézírással működő írásbeli kifejezés, megfelelő ütemű kiírt írás, 

o az írásmód tempójának és rendezettségének továbbfejlesztése, 

o a mindennapi élmények, olvasástartalmak összefüggő leírása időrendben, logikai 

rendben. 

- Tanulás képesség fejlesztése: 

o a szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra. 

 

Matematika 5-6. évfolyamon: 

 

- Az ismeretek koncentrikus és spirális bővítése során a következő tartalmak kiemelt keze-

lése alapvető feladat: 

o elemi gondolkodási képesség kiépítése, továbbfejlesztése az eredményes iskolai 

tanulás érdekében, 

o elemi kombinatív készség fejlesztése, a gondolkodási képesség továbbfejlesztése 

az eredményes iskolai tanulás előfeltétele,  

o elemi rendszerező képesség fejlesztése, 
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o a mértékegység-váltó készség fejlesztése, a gyermekkori intelligencia fejlesztése 

ezúton is,  

o az elemi számolási készség fejlesztése a helyi tantervben meghatározott számkör-

ben, különösen az összeadás és osztás vonatkozásában,  

o a természetes szám fogalom elmélyítése a tízezres számrendszerben, természetes 

szám fogalomhoz sokrétű, a mindennapi élethez kapcsolódó tartalom rendelése, 

o a tízes számrendszerhez kapcsolódó biztonságos eligazodás a gyakorló órák diffe-

renciált szervezésével, 

o a sík és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése a tanítási órákon szemléltetéssel, 

manipulatív módszerek alkalmazásával, 

o tevékenykedtetéssel a tanulók eljuttatása egyszerű geometriai transzformációk 

megismeréséhez, 

o a gyakorlatban előforduló egyszerű függvények, grafikonok elemzésével a prob-

lémamegoldó képesség fejlődésének elősegítése, 

o fejlesztő játékokkal, kísérletekkel a valószínűségi szemlélet kialakítása,  

o a szöveges feladatok megoldása során a mindennapi életből vett adatok, példák al-

kalmazásával a tanulók szemléletének alakítása a valóság és a matematikai modell 

kapcsolatáról, 

o szövegértés képességének fejlesztése a szöveges feladatok értelmezése, megoldása 

során. 

 

Értékelés: 

 

A nem szakrendszerű oktatásban tanulók értékelése és osztályozása a helyi tantervben rögzí-

tett értékelési elvek alapján történik. Az adott tantárgynál zöld színnel írjuk be a tanuló mun-

kájának értékelését (projektekben való részvétel, kutatómunka). 
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2. Kiskulcsosi Általános Iskola 

Karcag 

 

 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8. §-a határozza meg a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszait. Ennek megfelelően az ala-

pozó szakaszban, 5. és 6. évfolyamon részben nem szakrendszerű, részben szakrendszerű oktatás keretei között szervezzük meg az oktatást. Cél-

ja: az alapozó funkciók hatékonyságának növelése. Munkánk akkor sikeres, ha a tanulók ismeretei megfelelő szintre kerülnek. 

 

2.1. Feladatok 

-  az alapkészségek (olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi  rendszerező készség és elemi kombinatív képesség fej-

lesztése)  

- az elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása 

- az eltérő tanulói fejlettségi szintek megfelelő pedagógiai kezelése 

- a nem szakrendszerű oktatásra megjelölt tantárgyaknál fejlesztési területeket határozunk meg 

- részképesség zavarokkal küzdő tanulók munkáltatása 

- számítástechnika, könyvtár lehetőségeinek maximális kihasználása (iskolai, otthoni munkák, projektek, kis előadások) 

- képesség szerinti csoportbontás 

- kooperatív technikák alkalmazása 

- évfolyam értekezletek szervezése 

- kiscsoportos foglalkozások szervezése 

- középiskolai előkészítők szervezése 

- a tanórák differenciált megszervezése a tanulók képességeihez igazodva, az egyéni fejlesztést maximálisan alkalmazva 

- kulcskompetenciák fejlesztése 

2.2. Személyi feltételek 

- Három pedagógus elvégezte a Módszertan az átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak című továbbképzést. 

- Két pedagógus tanítói és tanári diplomával rendelkezik. 

- Egy tanító magyar-nyelv és irodalom műveltség terület végzettségű. 

- A tanítók többsége egy-egy területen speciális szakkollégiumi végzettségű. 

- Két testnevelő 2004. szeptember elsejéig öt év gyakorlatot szerzett1-4. évfolyamon 
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2.3. Csoportok szervezése 

A nem szakrendszerű tanórák megszervezése a tanulói összetételtől valamint az évfolyam tanuló csoportjainak számától függ.  

- Ha az évfolyamon két osztály működik a tanulókat nívó csoportokba soroljuk magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantár-

gyakból (hagyományos csoport, felzárkóztató csoport). A felzárkóztató csoport heti plusz egy órát kap a hiányzó alapkészségek fejlesztésére 

matematikából, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A többi tantárgy esetén az órai munka differenciálásával, nívó csoportok 

kialakításával vagy az órák tömbösítésével oldjuk meg a feladatot a megjelölt óraszámban.  

- Ha az évfolyamon egy osztály működik a tanórák differenciált megszervezésével nívó csoportok kialakításával vagy az órák tömbösítésével 

oldjuk meg a feladatot a megjelölt óraszámban. 

Ha a pedagógus az órák tömbösítését alkalmazza, mint szervezési formát, akkor ez javasolt szeptemberben, második félév elején, év végén. En-

nek meghatározása az éves munkatervben és tanmenetekben jelenik meg.  

A csoportok átjárhatóak, a félévenkénti mérések eredményeitől függően a tanulók oda-vissza járhatnak. 

A 4. osztályos diagnosztizáló mérés eredményei alapján soroljuk a tanulókat csoportokba. A csoportba sorolásról augusztusban szülői értekezle-

ten tájékoztatjuk a szülőket a nem szakrendszerű oktatás sajátosságairól, céljáról. 

7-8 évfolyamokon a tanulók felzárkóztatását korrepetálásokkal segítjük.  

2.4. Értékelés a nem szakrendszerű oktatásban 

- A tanulókat érdemjeggyel és osztályzattal értékeljük.  

- A félévenkénti mérések eredményeiről, a gyermekek aktuális fejlettségi állapotáról a szülőket szövegesen tájékoztatjuk fejlesztő, segítő 

szándékkal. 

- Ha a tanuló a követelményeket nem teljesíti javító vizsgát tehet vagy évfolyamot ismételhet. 

Az iskolának a mindennapi életben való eligazodást segítő tudást kell közvetíteni. Ennek tükrében fontos, hogy minden nevelő együttműködjön. 

Az iskolában feltárt hiányosságok alapján alakítsák ki a fejleszteni kívánt készségeket, képességeket.  

- Szociális képességek: odafigyelés a diáktársakra, felnőttekre, együttműködés, tolerancia, empátia 

- Gondolkodási képességek: feladatmegoldás, problémamegoldás 

- Tanulási képességek: tanulási önismeret, önellenőrzés, önértékelés 

- Beszédképességek: reproduktív (felolvasás, rövid történet reprodukálása, szövegrészekre vonatkozó - ténykérdések megfogalmazása), 

félproduktív (tartalomismertetés, hiányzó szövegrészek pótlása szóban, szövegmondás vázlat alapján), spontán (önálló gondolatok meg-

fogalmazása, szándéknyilvánítás, véleménynyilvánítás, tájékoztatás) 

- Beszédértés képességek 

- Írásképességek  

- Olvasási képességek  
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10-12 éves korban a tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Különös gondot kell fordítanunk arra, 

hogy a helyes tanulási szokások és technikák rögződjenek a gyermekekben, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 5-6. osztály 

ismeretanyagával meg tudjanak birkózni.  

A fejlesztési területeket „Az előírt tananyag és követelmények” részben az egyes tantárgyaknál határozzuk meg. 

2.5. Nem hagyományos tanórai keret  

 

Sor-

szám 
Célok 

Feladatok, tevé-

kenységek 

Várható ered-

mények 

Módszerek, eljá-

rások 

Felelősök, köz-

reműködők 

Megvalósítás 

időszaka, gyako-

risága 

Ellenőrzés, érté-

kelés, minőség-

fejlesztés 

1. Ismeretszerzés a 

megszokott élet-

helyzetektől eltérő 

módon 

Erdei iskola szerve-

zése költségvetés, 

pályázati lehetősé-

gek függvényében 

Örömteli élmé-

nyekben gazdag 

tanulás eredmé-

nyesebb lesz. 

Együttműködő 

tanulás 

 

Játékok 

3. o. osztályfő-

nök,  

igazgató 

Minden tanév 

május 

Célcsoportos be-

szélgetés 

Élmény-

beszámolók 

Tanulói munkák, 

naplók 

Pályázatok esedé-

kessége 

2. A tanulók ismer-

jék meg környe-

zetüket, lássák az 

értékeket, prob-

lémákat. A gyere-

kekben hajlandó-

ságot ébreszteni 

az aktív részvétel-

re, érzékennyé 

tenni a harmoni-

kus környezet 

szépségeinek be-

fogadására. 

Kertek, házigazda-

ságok látogatása 
 

Karcag nevezetes-

ségeinek tanulmá-

nyozása (műemlé-

kek, népművészet)  
 

Kecskeri-tó élővilá-

ga 
 

Kun lovarda 
 

Hubai kertészet 
 

Szennyvíztelep, 

Vízmű, hulladékle-

rakó 

Javul a környe-

zetérzékenység.  

 

Jobban megértik a 

környezeti folya-

matokat, össze-

függéseket. 

 

Környezetkímélő 

technikákat, tech-

nológiákat ismer-

nek meg- 

Tanulmányi séták 

 

Megfigyelések 

 

Vizsgálódások  

1-2. o. tanítók 

 

3-4. o. tanítók 

 

 

 

5-8. o. a környe-

zeti neve-lésért 

felelős pedagó-

gusok 

Tanév folyamán 

1-1 alkalom 

Programok végén 

kitöltött tesztek. 

 

Élmény-

beszámolók. 
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Korunk környezeti problémái új kihívás elé állítják közoktatásunkat. Olyan hozzáértésre, készségekre és képességekre kell, hogy szert tegyenek 

tanulóink, amelyek a hagyományos tanórai, tantermi tanítás során nagyon nehezen alakítható ki, hiszen a valóságos környezettel való találkozás 

nélkül a környezeti nevelés nem képzelhető el. 

 A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanítási formák alkalmazása lehetőséget ad azon tanulók fejlődésének is, akiket a hagyományos 

tanórai kertekben nem vagy csak kevéssé sikerül aktivizálni. 

 

2.6. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

Sor-

szám 
Célok 

Feladatok, tevé-

kenységek 

Várható ered-

mények 

Módszerek, eljá-

rások 

Felelősök, köz-

reműködők 

Megvalósítás 

időszaka, gyako-

risága 

Ellenőrzés, érté-

kelés, minőségfej-

lesztés 

1. A pedagógusok, a 

felnőtt dolgozók, 

a szülők szemé-

lyes példájukkal 

legyenek a kör-

nyezet-tudatos 

életvitel hiteles 

terjesztői. 

- Aktív részvétel a 

programokban 

- A programok 

megszervezése 

- Szerezzenek 

megfelelő isme-

reteket 

- Figyeljék a tanu-

lók környezeti 

magatartását 

- Káros környe-

zeti hatások 

csökkenése, el-

kerülése 

Kapcsolatépítés -

Vélemények 

- Az iskola 

minden dol-

gozója 

- Szülők 

Folyamatos Belső ellenőrzés 

2. Az iskola tiszta-

ságának javítása, 

a szemét mennyi-

ségének csökken-

tése 

Mindig, minden-hol 

rendet hagyunk ma-

gunk után - tiszta-

sági nevelés 

Tisztább iskola Aktív munka Tanítók tanárok 

technikai dolgo-

zók 

Folyamatos 

 

Nyári szünet 

Tisztasági őrjárat 

megszervezése, a 

tapasztalatok 

megbeszélése, 

értékelése 

3. Parkosítás-, isko-

laszépítési akciók, 

sportpályák kar-

bantartása 

- Fák, virágok, 

bokrok, ültetése, 

ápolása 

- öntözés, fűnyírás 

Szép rendezett 

iskolakörnyék 

Aktív munka Osztályfőnökök 

Technikai dol-

gozók 

Folyamatos Osztályfőnöki 

beszámoló,  

belső ellenőrzés 
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Sor-

szám 
Célok 

Feladatok, tevé-

kenységek 

Várható ered-

mények 

Módszerek, eljá-

rások 

Felelősök, köz-

reműködők 

Megvalósítás 

időszaka, gyako-

risága 

Ellenőrzés, érté-

kelés, minőségfej-

lesztés 

4. Energiatakarékos-

ság (víz, villany, 

gáz) 

- Rendszeres kar-

bantartás 

- folyamatos figye-

lemmel kísérés 

Kevesebb fo-

gyasztás 

Aktív munka 

 

Megbeszélések, 

mérések 

Karbantartó 

 

Osztályfőnökök 

Folyamatos Belső ellenőrzés  

 

Osztályfőnöki 

órákon 

5. Hagyomány-

ápolás, természeti 

értékek megisme-

rése. Ismeretek, 

magatartás-

minták, értékek és 

életviteli szoká-

sok megtanítása. 

- Osztálykirándulás 

- nyári tábor 

- sí tábor 

- együttműködés 

határon túli ma-

gyar iskolákkal 

- Élmények 

- Kikapcsolódás 

- Nő a személyes 

felelősség 

- Pályázatok ké-

szítése 

- Tervezés, szer-

vezés 

- Végrehajtás 

Osztályfőnökök 

DÖK vezető 

DSE elnök 

Szabadidő-

szervező 

Tanévenként 1-1 

alkalom 

- A programok 

folyamatos ér-

tékelése 

- Médiában meg-

jelentetés 

- Félévi, év végi 

értekezlet 

6. Új környezeti 

nevelési irodal-

mak feldolgozása 

egy adott feladat 

érdekében. 

- Témanapok szer-

vezése (jeles na-

pok) 

- Madarak és fák 

napja 

- Föld napja 

- Állatok világnap-

ja 

Gyermek-

központúbb okta-

tás - nevelés 

- Projekt mód-

szer 

 

- Együttműködés 

Környezeti ne-

velésért felelős 

pedagógus, 

munkaközösség-

vezetők 

Tanévenként 3 

témanap (ősz, tél, 

tavasz) 

Tanév végi érte-

kezlet és munka-

tervben meghatá-

rozottak alapján 

7. Aktív részvétel az 

iskolai környezet-

nevelési progra-

mokba 

- Hulladékgyűjtés 

- Kiskulcsosi Hét 

- Szakkörök 

- Sportkörök 

- Gyermeknap 

- Iskolai pályáza-

tok 

- Fejlődik a fele-

lősségtudat, 

tisztelet együtt-

működés, tole-

rancia, segítő-

készség 

- szép tanulói 

munkák 

- Aktív munka 

 

- Vizsgálódás 

 

- Játék 

 

- Rajz 

DÖK 

DÖK 

Tanítók, szakta-

nárok 

DSE 

DÖK 

Rajz szakos pe-

dagógus 

Munkatervben 

meghatározottak 

alapján 

 

Június 

 

Jeles nap alkal-

mával 

Iskolagyűlésen, 

értekezleten érté-

kelünk 

Folyamatosan 

ellenőrizzük 

DÖK értékelés, 

jutalmazás 
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Sor-

szám 
Célok 

Feladatok, tevé-

kenységek 

Várható ered-

mények 

Módszerek, eljá-

rások 

Felelősök, köz-

reműködők 

Megvalósítás 

időszaka, gyako-

risága 

Ellenőrzés, érté-

kelés, minőségfej-

lesztés 

8. Bekapcsolódunk 

tanulmányi verse-

nyekbe 

- Curie környe-

zet-ismereti, 

környezet-

védelmi, kémiai 

versenyek 

- Zádor és Ágota 

stb.… 

A legjobbak be-

jutnak az orszá-

gos döntőbe 

- Levelező 

- Területi 

- Megyei 

- Országos 

- Önálló munka 

tanári irányí-

tással 

Tanítók szakta-

nárok 

Kiírásnak megfe-

lelően 

Iskolarádióba, 

iskolagyűlésen, 

tanévzáró ünnep-

ségen 

9. Bekapcsolódunk 

városi szintű kör-

nyezetnevelési 

programokba 

Aktív részvétel 

megszervezése, 

biztosítása 

- Megismerjük 

természeti, 

épített és szo-

ciális környe-

zetünket  

- Fejlődik kö-

zösségi fele-

lősségük 

Játékok, modelle-

zés, közösségépí-

tés 

Környezeti ne-

velésért felelős 

pedagógus 

Munkatervnek, 

akciótervnek 

megfelelően 

- Városi szintű 

környezetne-

velési értéke-

lés 

 

- Tanév végi 

értekezlet 

10. Környezet-

ismereti tanulmá-

nyi verseny 

A verseny városi 

szintű megszervezé-

se 

Fejlődik a közös-

ségi felelősségük. 

Együttműködés, 

egymás iránti 

tisztelet. 

Megfigyelés, já-

tékok, kísérletek 

4. o. osztályfő-

nöke, alsós 

munkaközösség 

Évente a 

Kiskulcsosi Hét 

keretében 

Alsós munkakö-

zösség beszámoló-

ja 
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3. Reformárus Általános Iskola 

Hajdúnánás 

 

A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE  

AZ 5-6. ÉVFOLYAMON 

 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban kt.) 8§-a határozza 

meg a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszait. A bevezető és a kezdő szakaszban – az 1-

4. évfolyamon – nem szakrendszerű oktatás keretében kell az oktatást megszervezni, míg az 

alapozó szakaszban – az 5-6. évfolyamon – részben nem szakrendszerű oktatás, részben szak-

rendszerű oktatás keretei között. Az oktatásszervezés hazánkban általánosan elterjedt gyakor-

latán változtatott a kt. Előírásait módosító 2003. évi LXI. törvény, amely előírta, hogy a köte-

lező tanórai foglalkozások 25-50%-ában nem szakrendszerű oktatást kell szervezni az 5-6. 

évfolyamokon. A kt. 2006. évi LXXI. törvénnyel történt módosítása a nem szakrendszerű 

oktatásra az 5-6. évfolyamokon felhasználható időkeretbe bevonta a kötelező tanórai foglal-

kozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is.  

 Az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 

25-50%-át nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságá-

nak a növelésére kell fordítani a kt. 8. § (3) alapján. A törvényhely arra ad lehetőséget, hogy 

az alapozó funkciók tanítása az alapozó szakaszban az 5-6. évfolyamokon a korábbinál több 

időben folyhassék, és esélyt adjon arra, hogy eredményesebb is legyen. A kötelező és nem 

kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret fennmaradó 75-50%-ában pedig 

a korábbi évek gyakorlatához képest csökkent időben kezdődhet el, illetve folytatódhat a tan-

tárgyi (szakrendszerű) tanítás az 5. és a 6. évfolyamon. 

 A kt. 133. § (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tan-

évben, majd azt követően az ötödik – hatodik évfolyamokon felmenő rendszerben szervezzük 

meg a nem szakrendszerű oktatást.  

 Az iskolánk a helyi tantervében az alábbiakban határozza meg, hogy a kötelező és nem 

kötelező időkeret mekkora hányadát fordítja szakrendszerű és mekkora hányadát nem szak-

rendszerű oktatásra – a törvényben meghatározott keretek között.  

A nem szakrendszerű oktatás kereteit az országos mérési eredmények feldolgozása alap-

ján határoztuk meg. 

3.1. Célok 

 Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése 

 Alapkészségek megerősítése, pótlása 

 Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése 

 A helyi tanterv eredményeinek elemzése alapján, az elvárt teljesítménytől elmaradók 

felzárkóztatása, lehetőség teremtése ahhoz, hogy a tanuló elérje a helyi tanterv elvárt 

követelményszintjét.  

 Olyan készség és képességfejlesztés, amely később a további sikeres tanulás előfelté-

tele lehet. 
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3.2. Feladatok  

 Az alapozás folytatása 

 Felzárkóztatás 

 Fejlesztés 

- A tanulók közötti különbségek mérése 

- Fejlesztésközpontú folyamattervezés 

A fejlesztő tevékenység az egyes gyerekek adottságaihoz, egyéni szükségleteihez, 

aktuális állapotához igazítva – Mindenkinek a neki megfelelő gondoskodás igyek-

szünk nyújtani.  

Eltérő tanulási eljárások alkalmazása – differenciálás 

- Fejlesztésorientált, gyermekközpontú, személyiségfejlesztő, prognosztizáló, vissza-

jelző, megerősítő, motiváló értékelés 

 

3.3. Kiemelten fontos fejlesztési feladatok  

 az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása 

 az információszerzés-, és feldolgozás képességének fejlesztése 

 a kommunikációs képességek erősítése 

 a szociális kompetenciák fejlesztése 

 a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 

3.4. A fejlesztési területek kijelölése 

 

Az OKM által legfontosabbnak tartott területek:  

 Matematika kompetenciák 

 Kommunikáció / szövegértés, szövegalkotás 

 

A fejlesztés célterületei:  

Kompetenciák kompetenciakomponensek 

 

3.4.1. Matematika 

A kompetencia készség és képességterületei:  

A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika-specifikus 

készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok  és attitű-

dök együttese” (Vidákovich Tibor 2004.).  

 

Készségek:  

 Számlálás 

 Számolás 

 Mennyiségi következtetés 

 Becslés, mérés 

 Mértékegységváltás 

 Szövegesfeladat-megoldás 
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Gondolkodási képességek:  

 Rendszerezés 

 Kombinativitás 

 Deduktív következtetés 

 Induktív következtetés 

 Mennyiségi következtetés 

 Érvelés, következtetés 

Kommunikációs képességek 

Nyelvi képességek:  

 Nyelvi fejlettség 

 Relációszókincs 

 Szövegértés 

 Szövegértelmezés 

 Olvasási sebesség 

 Térlátás 

 Térbeli viszonyok 

 Hosszúságbecslés 

 Rész-egész észlelése 

 Észlelési képesség 

Tudásszerző képességek 

Feladatmegoldó képességek 

 Reakcióidő 

 Számolási képesség 

 Műveletvégzési sebesség 

 Problémamegoldó képességek 

 Problémaérzékenység 

 Problémareprezentáció 

 Eredetiség 

 Kreativitás 

Tanulási képességek 

Figyelem 

Rész-egész észlelés 

 Memóriaterjedelem 

 Asszociatív memória 

 Értelmes memória 

 Feladattartás 

 Tanulási sebesség 

 

Matematikai készség és képességfejlesztés feladatai:  

 A természetes szám fogalmának kiépítése tízezres számkörben 

 A számfogalombeli hiányosságok feltárása (számok alakja, összehasonlítása, 

kerekítése, ábrázolása számegyenesen) 

 A biztonságos eligazodás segítése a tízes számrendszerben 

 A biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségek kialakí-

tása, fejlesztése (mérések, mértékváltások) 

 A sík- és térbeli tájékozódás fejlesztése 

 A geometriai szemlélet alakítása alakzatok megismerésével, formai és mennyi-

ségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű transzformációkkal. 
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 A probléma-megoldó képesség fejlesztése tapasztalati függvények és soroza-

tok vizsgálatával, ábrázolásával. 

 A valószínűségi szemlélet megalapozása a valószínűség számítását fejlesztő já-

tékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel. 

 Konkrét példákkal, szituációkkal alakítani a tanulók szemléletét a valóság és a 

matematikai modell kapcsolatáról.  

 

Személyes kompetenciák fejlesztése 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi érzék fejlesztése 

 A tanulók ön-és világszemléletének, világképének formálása 

 Az önálló olvasmányválasztás igényének felkeltése 

 A konfliktuskezelés képességnek fejlesztése 

 A konstruktív, környezettel harmonikus életvezetéshez szükséges készségek, 

képességek kialakítása 

 Önkifejezés, önellenőrzés, hibajavítás 

 Önmegfigyelő, önértékelő képesség fejlesztése 

 Önismeret, emberismeret fejlesztése 

 Önbizalom, ötletesség, a belső képek, képzetek előhívásában 

 Képzelet mozgósítsa (pl. kreatív szövegformálás)  

 Az esztétikai fogékonyság növelése 

 

A kognitív kompetenciák fejlesztése 

 Az önművelés igényének az élethosszig tartó tanulás, az önálló ismeretszerzés 

képességeinek kialakítása 

 A kreatív, kritikus, problémamegoldó, fogalmi gondolkodás, a nyelvi problé-

mamegoldás a logikai viszonyok felismerésének, az értelmezés, az indoklás, a 

bizonyítás képességnek fejlesztése 

 Az alkotóképesség, a képzelet fejlesztése 

 Az emlékezet fejlesztése 

 A tanulás képességének fejlesztése, ismertf4eldolgozási technikák megtanítá-

sa:  

 Ismeretek, adatok, információk gyűjtése, célszerű, gondos elrendezése 

 Jegyzetkészítés tanári irányítással a szövegértés elemző műveleteire 

építve 

 Lényegkiemelés 

 Vázlatkészítés, illetve vázlatfelhasználás 

 Tömörítés, összefoglalás megértése és készítése adott szempont alapján 

 Gyakorlottság felelet, beszámoló, összefoglalás elkészítésében 

 

Szociális kompetencia fejlesztése 

 A szolidaritás, szociális érzékenység az együttműködés, az empátia, kooperá-

ció fejlesztése 

 A közösségi magatartás formálása 

 Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsola-

tok felismerése, megértése, - erkölcsi választásokban – a jó és a rossz elkülöní-

tése 

 Beszélgetésben, vitában való részvétel: kapcsolatfelvétel, - tartás, saját állás-

pont előadása, megvédése, figyelem az ellenvéleményre együttműködés a tár-
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sakkal, mások véleményének és érvelésének elfogulatlan és konstruktív meg-

közelítése 

3.4.2.  A kommunikáció fejlesztése 

(kulcskompetencia, mely személyes - kognitív-szociális aspektusokkal egyaránt rendelkezik) 

 

Kommunikációs képesség fejlesztés:  

 A különféle közlési helyzetekben és szövegtípusokban való kommunikáció tu-

datos stratégiáinak felépítése 

 A kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és 

normatív használata 

 A nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése 

 A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szöveg-

típusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével 

 Szövegtípusok interpretálása és alkotása 

 A racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása 

 

A kommunikációs képességfejlesztés feltétele a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fej-

lesztésének. 

 

A) A kommunikációs helyzetek megfelelő értelmezése 

1. Olvasás, írott szöveg megértése 

 Az értő, kritikai és kreatív olvasási képesség, az életkornak megfelelő tempójú, 

minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma olvasás, különféle szöve-

geknek az olvasási célnak (információszerzés, tanulás, kedvtelés) megfelelő 

stratégiával való olvasása és értelmezése (szövegértés)  

 Az olvasás iránti igény felkeltése 

 Szövegelemzési eljárások alkalmazása (a téma megállapítása, a lényeg kieme-

lése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolat felismerése) 

 Az írott információk, adatok és fogalmak gyűjtése és feldolgozása tanulás és a 

tudás szisztematikus rendezése céljából 

2. Szóbeli szövegek megértése 

 Különféle közlések megértése különféle helyzetekben, és a közlés másokkal 

való megértetése 

 A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyeltetése, felfogása 

 A közlésekből ismeretek, információk szerzése 

 A verbális és nem verbális kódok feldolgozása 

 Huzamosabb és rövidebb ideig tartó figyelemösszpontosítás és reflektálás az 

adott anyagra 

 

B) Részvétel a kommunikációs folyamatban 

Kulturált nyelvi magatartásra, a köznapi kommunikációs helyzetekben való biztonságos el-

igazodásra való felkészítés 

 Beszédkészség, az értelmes beszéd fejlesztése, az aktív szókincs gazdagítása 

 Nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntés fejlesztése 

 Kifejezőképesség a szóban és írásban megnyilvánuló önkifejezést elősegítő 

kommunikáció formálása, fejlesztése – gondolatok, olvasmányélmények, ér-

zelmek, információk érthető közlése a beszédhelyzetnek megfelelően – kérdé-

sek megfogalmazása – a hallottak kiegészítése – tömör és világos kifejezésmód 
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 Különböző célt szolgáló, különböző típusú szövegek megírása, az írás folya-

matának ellenőrzése 

 A szituációhoz, címzetthez, témához való rugalmas alkalmazkodás 

  A köznyelvi normákhoz alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása 

 Az anyanyelvi írásbeliség normáinak megismerése, alapvető szövegtípusok el-

sajátítása 

 Rendezett, olvasható, esztétikai íráskép, az életkornak megfelelő írástechnika 

 A helyesírási készség elsajátítása és fejlesztése 

3.5. A nem szakrendszerű oktatásban résztvevők körének meghatározása 

1. egész osztály 

2. alapozásra, felzárkóztatásra szoruló tanulók 

3.6. Időkeret  

 A törvényi előírásnak megfelelően a 2008/2009-es tanévtől az 5-6. évfolyamon nem 

szakrendszerű oktatásra (képesség-és készségfejlesztésre) fordítjuk az óraszám 25%-át.  

Ez a két évfolyamon 7-7 órát jelent.  

 

A nem szakrendszerű oktatásra fordítandó óraszámának megosztása: 

2011-ig :      2011-től: 

Magyar:   1 óra     1 óra 

Matematika:   1 óra     1 óra 

Idegen nyelv:   1 óra     1 óra 

Vizuális kultúra: 1 óra     1 óra 

Nem kötelező:  1 óra     3 óra 

Összesen:   5 óra     7 óra 

3.7. A nem szakrendszerű oktatás eloszlása éves szinten 

Folyamatosan, nem tömbösítve 

3.8. A nem szakrendszerű oktatás szervezeti keretei / munkaformák 

1. teljes osztály 

 differenciált, kooperatív tanulásszervezés 

2. osztály szinten kialakított csoport 

 párhuzamos óraszervezés 

3.9. A fejlesztés pedagógiai feladatához felhasznált műveltségterületi / tantárgyi 

alapok kijelölése 

3.9.1. Magyar nyelv és irodalom - 5. évfolyam 

Évi óraszám:  72 óra 

Heti óraszám:    2 óra 

 Irodalom:   1 óra 

 Nyelvtan:   1 óra 

 

Beszédkészség, beszédművelés 

 

Célok és feladatok: 

 A köznyelvi kiejtés, a beszédtevékenység és beszédértés további fejlesztése 
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 A kommunikációs illemszabályok további fejlesztése szituációs játékokkal, az ol-

vasmányok dramatizálásával 

 Nem verbális elemek használata a mondanivaló kifejezése érdekében 

 Az összefüggő beszéd fejlesztése a téma tartásával, mondatok alkotásával, helyes 

szóhasználattal 

 

Fejlesztési követelmények: 

 A mondanivaló és a köznyelvi kiejtésnek megfelelő beszéd, pontos artikuláció 

 Társas helyzetekben a párbeszéd alkalmazása 

 Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, az adott témáról össze-

függő beszámoló a szükséges szakszavak használatával. 

 

Olvasás, írott szöveg megértése 

 

Célok és feladatok: 

 A szövegértő olvasás képességének további fejlesztése 

 A hangos és néma olvasási technika fejlesztése 

 Szótárak lexikonok használata 

 Az irodalmi ismeretek további fejlesztése népköltészeti és szépirodalmi alkotások 

olvasásával: legnagyobb íróink nevének és néhány alkotásának ismerete; néhány 

mese, elbeszélés és gyermekregény ismerete; néhány művészi eszköz ismerete. 

 A tanulás tanításának megalapozása, fejlesztése 

 A fogalmazástanítás gyakoroltatása 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Ismert és gyakorolt szövegek megszakítás nélküli olvasása 

 Könnyebb szövegekhez önálló vázlatkészítés 

 Egy oldalnyi életkornak megfelelő szöveg megértése néma olvasással 

 Dramatizálás tanítói segítséggel 

 Legnagyobb íróink és néhány művének ismerete 

 Az olvasott művek megértése, a szereplők megnevezése, a cselekmény felidézése 

 Egy hosszabb terjedelmű mű elolvasása 

 A tanult műfajok és néhány stíluseszköz ismerete és alkalmazása 

 

Írás, szövegalkotás 

 

Célok és feladatok: 

 Az eszközszintű íráshasználat folyamatos fejlesztése 

 Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának fejlesztése 

 Írásbeli szövegalkotás, rövid szövegek alkotása különböző típusokban /elbeszélés, 

leírás, jellemzés/ 

 A tartalomnak megfelelő szóhasználat 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Rendezett, tiszta, olvasható íráskép 

 Lendületes írás, eszközhasználatot lehetővé tevő írástempó 

 Hibátlan másolás 5 percig. Rövid mondatok írása másolással, tollbamondással, 

emlékezetből írással 
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 Folyamatírás alkalmazása; tagolás, mondatkapcsolás 

 Fogalmazási minták elemzése, az írásbeli munkák rendszeres javítása 

 Anyaggyűjtés és elrendezés a fogalmazás értelmének megfelelően 

 

Anyanyelvi kultúra, nyelvtan, helyesírási ismeretek 

 

Célok és feladatok: 

 A nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani és szótani ismeretekkel  

 Az ismereteknek megfelelő nyelvtani elemzési készség 

 A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek 

 A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása, készségszintű alkalmazása 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Az eddigi ismeretek rendszerezése, gyakorlása, alkalmazása 

 Ige, főnév, melléknév, számnév felismerése, igemódok alkalmazása 

 Igemódokkal kapcsolatos helyesírás, a felszólító módú igealakok írása 

 Rag, jel, képző felismerése, szóelemzés 

 A helyesírási önellenőrzés fejlesztése 

 A tanult ismeretek rendezése, gyakorlása; hangok, ábécé, szótő és toldalék, egy-

szerű és összetett szavak, a „j”, helyes alkalmazása, kétféle jelölése legalább 30 

szóban, mondatfajták felismerése, alkalmazásuk. 

 

Magyar nyelv és irodalom - 6. évfolyam 

 

Évi óraszám:  72 óra 

Heti óraszám:    2 óra 

 Irodalom:   1 óra 

 Nyelvtan:   1 óra 

 

Beszédkészség, beszédművelés 

 

Célok és feladatok: 

 A köznyelvi kiejtés, a beszédtevékenység és beszédértés további fejlesztése, egy-

szerű és érthető közlés az alkalomnak megfelelően 

 A kommunikációs illemszabályok további fejlesztése, törekvés a pontosságra, a 

lényeg kiemelésére 

 Különböző mondatfajták változatos használata a szándéknak megfelelően 

 Az összefüggő beszéd fejlesztése a téma tartásával 

 

Fejlesztési követelmények: 

 A mondanivaló és a köznyelvi kiejtésnek megfelelő beszéd, pontos artikuláció, a 

mondat- és szövegfonetikai eszközök rugalmas és kifejező alkalmazása társalgás-

ban, felolvasásokban és memoriterekben. 

 Társas helyzetekben a párbeszéd alkalmazása 

 Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, az adott témáról össze-

függő beszámoló a szükséges szakszavak használatával. 

 Néhány nyelvi változat ismerete: társakkal, felnőttekkel való beszéd (tegezés, ma-

gázás) 

 Saját vélemény alkotása, megvédése, érvelés 
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Olvasás, írott szöveg megértése 

 

Célok és feladatok: 

 A hangos és néma olvasási technika fejlesztése, az értelmező, a bíráló és az alkotó 

olvasás fejlesztése 

 Szótárak, lexikonok használata, a könyvekből tanulás képességének megalapozása 

 Rövidebb és hosszabb művek, népköltészeti és szépirodalmi alkotások olvasása: 

legnagyobb íróink nevének és néhány alkotásának ismerete; novellák, elbeszélések 

és ifjúsági regények ismerete; néhány művészi eszköz ismerete és használata. 

 Az aktív és passzív szókincsgazdagítása 

 Az írásbeli és szóbeli vélemény megfogalmazása, gyakorlása 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Ismert és gyakorolt szövegek megszakítás nélküli folyamatos olvasása 

 Könnyebb szövegekhez önálló vázlatkészítés, címadás, szómagyarázat, kifejezés-

értelmezés, időrend, helyszín, szereplők, események megnevezése, információk 

visszakeresése, összefüggések jelölése, válaszadás kérdésekre. 

 Másfél oldalnyi életkornak megfelelő szöveg megértése néma olvasással 

 A kreativitás fejlesztése olvasmányok dramatizálásával, ünnepélyek szervezésével, 

dramatizálás, szerepjátszás tanítói segítséggel 

 Legnagyobb íróink és néhány művének ismerete 

 A tanult műfajok és néhány stíluseszköz ismerete és alkalmazása (hasonlat, meta-

fora, ismétlés, fokozás) 

 

Írás, szövegalkotás 

 

Célok és feladatok: 

 Az írástechnika folyamatos fejlesztése, rendezett írásmód gyakoroltatása 

 Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának további fejlesztése 

 Írásbeli szövegalkotás, rövid szövegek alkotása különböző típusokban /elbeszélés, 

leírás, jellemzés/ 

 Önkifejezés és kreativitás; szövegek átírása, történetek folytatása, előzmény és kö-

vetkezmény lehetőségeinek megfogalmazása 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Rendezett, tiszta, olvasható, íráskép és lendületes írástempó 

 Hibátlan másolás 6-7 percig. Mondatok írása másolással, tollbamondással, emlé-

kezetből írással 

 Folyamatírás alkalmazása; tagolás, mondatkapcsolás 

 Fogalmazási minták elemzése, az írásbeli munkák rendszeres javítása, nyelvtani, 

helyesírási ismeretek alkalmazása az írásbeli munkákban 

 Anyaggyűjtés és elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből 

 Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elrendezése 

 

Anyanyelvi kultúra, nyelvtan, helyesírási ismeretek 

 

Célok és feladatok: 

 A nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani és szótani ismeretekkel, gyakorlottság a 

szavak jelentésviszonyaiban 
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 Az ismereteknek megfelelő nyelvtani elemzési készség, az egy- és többjelentésű 

szavak alkalmazása, rokon értelmű szavak ismerete 

 A helyesírás további alapvető szabályainak megismerése és alkalmazása. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Az eddigi ismeretek rendszerezése, gyakorlása, alkalmazása 

 A tanult szó- és mondattani ismeretek alkalmazása 

 Az igemódok változatos alkalmazása a szövegnek megfelelően 

 Rag, jel, képző felismerése, szóelemzés, szóalkotás,  

 A helyesírási önellenőrzés további fejlesztése 

 A tanult ismeretek rendezése, gyakorlása; hangok, ábécé, szótő és toldalék, egy-

szerű és összetett szavak, mondatok, mondatfajták, a „j”, helyes alkalmazása, két-

féle jelölése legalább 40-50 szóban. 

 

3.9.2. Matematika - 5. évfolyam 

Évi óraszám:  72 óra 

Heti óraszám:  2 óra 

 

Tájékozódás 

 

Célok és feladatok: 

 Tájékozódás síkban és térben; a tájékozódást segítő viszonyok megismerése 

 Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint 

 Tájékozódás időben, időtartamok mérése 

 Mennyiségi tulajdonságok megfigyelése, becslés, mérés, mértékegységek, mérő-

számok, átváltások 

 

Fejlesztési követelmények: 

 A tájékozódást segítő viszonyok; és fogalmak ismerete /alatt, mellett, felett, előtt, 

között, stb./ 

 Tudjon tájékozódni különféle koordináták szerint: távolság, irány, szög 

 A dimenzió megértése, megismerése 

 A múlt, jelen, jövő tartalma és kapcsolatuk, előbb, később, utána, egyidőben 

 Szöveges feladatok értelmezése és megoldásuk 

 Mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, mérőszám és darabszám, pontos 

szám és közelítő érték 

 A szabvány mértékegységek ismerete, (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő) egysze-

rű átváltások végrehajtása 

 

MEGISMERÉS: Számtan, algebra  

 

Célok és feladatok: 

 Tárgyak tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítás, azonosítás, megkülön-

böztetés, sorba rendezés, osztályba sorolás 

 A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése, elemek és tulajdonságok 

megnevezése 

 Szétválogatás egy, két és több szempont szerint, halmazok ismerete és használata 
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 Matematikai fogalmak, relációk 

 Számok és műveletek, műveleti jelek ismerete és használata 

 Emlékezet- és gondolkodásfejlesztés (motoros, képi, történés, tények, adatok, sza-

bályok, megítélés, döntés, valószínűség, stb.) 

 Oksági kapcsolatok felismerése, keresése, következtetések levonása 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Számok írása, olvasása, helyes használatuk a 10 000-es számkörben, nagyság sze-

rinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő és csökkenő sorrendben 

 Számszomszédok megállapítása, kerekítések 

 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás értelmezése és gyakorlati alkalmazása 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák biztos ismerete 

 A műveletek ellenőrzése, hibák javítása 

 A szöveges feladatok megoldási menete; adatok, nyitott mondat, számolás, ellen-

őrzés, válaszadás, értő- elemző olvasás fejlesztése 

 Állítások megítélése, helyesség eldöntése, nyitott mondatok megoldása 

 Általánosítás, példák és ellenpéldák keresése, következtetés 

 A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati példákon keresztül 

 

Gondolkodási módszerek 

 

Célok, feladatok 

 A nyelv logikai elemeinek helyes használata 

 Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése 

 Értelmező olvasás fejlesztése, kapcsolatok felismerése, lejegyzése egyszerű szim-

bólumokkal 

 Halmazszemlélet és kombinatorikus gondolkodás fejlesztése 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmak tudatos használata 

 Változatos tartalmú szövegek értelmezése, készítése, a szaknyelv fokozatos elsajá-

títása 

 Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése 

 Mások gondolatainak megértése, példák, ellenpéldák keresése, megfogalmazásuk, 

magyarázat kérése, egyszerű következtetések levonása 

 Konkrét dolgok adott szempontok szerinti rendezése, rendszerezése 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

Célok és feladatok: 

 Helymeghatározás, adott tulajdonságú pontok keresése 

 Tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben 

 Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Számegyenesen számintervallumok ábrázolása és leolvasásuk 

 Táblázatok, grafikonok készítése, értelmezésük, adatok leolvasása, összefüggések 

felismerése, megkeresése 
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 Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése 

 Sorozat folytatása a képzés szabályainak megadásával, sorozatok készítése 

 Pontok ábrázolása a koordinációs rendszerben, a pontok helyzetének meghatározá-

sa 

 

Matematika - 6. évfolyam 

 

Évi óraszám:  72 óra 

Heti óraszám:    2 óra 

 

Tájékozódás 

 

Célok és feladatok: 

 Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint, a tájékozódást segítő viszonyok megis-

merése 

 Tájékozódást saját testhelyzethez képest, és a másik ember nézőpontja szerint 

 Tájékozódás térkép és egyéb vázlatok alapján 

 Mérések különböző mértékegységekkel, a szabványmértékek megismerése, alkal-

mazásuk, átváltásuk 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Tájékozódás síkban és térben; relációs szavak megtanulása és használatuk pl.: 

jobb, bal, benne, előtte, mögötte, irányok és arányok ismerete 

 A dimenzió megértése, térbeliség ábrázolása két dimenzióban 

 Testek felismerése és elkészítésük, testhálók készítése 

 Pont, egyenes, szakasz fogalma 

 Tengelyes tükrözések készítése, párhuzamos és merőleges fogalma, egyenesek 

előállítása, szakaszok és felezésük elkészítése 

 A háromszögek, négyszögek elemi tulajdonságai, speciális esetek 

 A kör tulajdonságai 

 A kerület fogalma és kiszámításuk 

 

MEGISMERÉS: Számtan, algebra 

 

Célok és feladatok: 

 Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, megkülönböztetés, a tulaj-

donság tagadása 

 A figyelem tartósságának és terjedelmének növelése, tudatos, célirányos figyelem 

fejlesztése 

 Szétválogatás, több szempont egyidejű követése 

 Halmazok eszközjellegű használta 

 Tájékozódás és műveletvégzés a 10 000-es számkörben 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Számok írása, olvasása, ábrázolása, kerekítése, műveleti jelek ismerete és tudatos 

alkalmazása 

 Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti sorrend 

 Becslés, összehasonlítás a törtek körében is 

 A 10 hatványai és használatuk, egyszerű oszthatósági szabályok 
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 Szöveges feladatok megoldása, adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása, lényeges 

és lényegtelen információk szétválasztása 

 Egyszerű számfeladatok, nyitott mondatok, sorozatok, táblázatok megoldása 

 Arányosság; egyenes és fordított: kiszámításuk 

 Százalékszámítás arányos következtetéssel 

 Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, a megoldások ábrázolása 

 Többféle megoldási mód keresése, a megoldások ellenőrzése 

 

Gondolkodási módszerek 

 

Célok és feladatok: 

 A matematika tanulási módszereinek továbbfejlesztése 

 Az elsajátítás képességének fejlesztése 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 A nyelv logikai elemeinek helyes használata 

 

Fejlesztési követelmények: 

 A matematikai logikában használatos kifejezések és jelentéstartalmuk /és, vagy, ha 

akkor, minden, van olyan, nem, stb/ 

 Állítások igazának és hamisságának eldöntése, igaz, hamis állítások megfogalma-

zása 

 A megoldások megtervezése, eredmények összevetése a valósággal  

 Változatos szövegek értelmezése, a szaknyelv fokozatos elsajátítása 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

Célok és feladatok: 

 Rendszeralkotás, elemek elrendezése különböző szempontok szerint 

 Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről 

 Elképzelések, definíciók, tételek megfogalmazása 

 Szabályok alkotása, szabályokhoz számok rendezése 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Táblázatok, fadiagram, útdiagram kezelése, értelmezése, használata 

 A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése 

 Modell alkotása probléma megoldásához 

 Sorozatok alkotása, elemek sorozatba rendezése, megkezdett sorozat folytatása 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta rendszerben 

 

3.9.3. Élő idegen nyelv - 5. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám:    1 óra 

 

Cél:  

 Adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képesség kialakítása.  

 A négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás, írás) fejlesztése. 
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Tevékenységformák 

Hallás: 

- Hallás után lejegyzetelni egy család tagjait, a család „házi kedvenceit”. 

- Fontosabb adatok, életkor, születésnap, telefonszám, lakcím és foglalkozás hallás 

utáni lejegyzése. 

- Fontosabb események, dátumok hallás utáni lejegyzése. 

- Személy, állat vagy képzeletbeli alak rajzolása hallás után. Egy bizonyos személy, 

állat, tárgy kiválasztása hallás után. 

- Helymeghatározás alapján beazonosítani a térképen a helyet, épületet. Lejegyezni 

egy ház helyiségeit, egy településen található látnivalókat. 

- Időpontokat feljegyezni. Egy személy napirendjét lejegyezni. Tanórákat, sportokat 

lejegyezni, egyéb tevékenységeket felismerni hallott szöveg alapján. 

- Egy személyt több közül kiválasztani a ruházatának leírása alapján. 

 

Olvasás: 

- Tipikus idegen nyelvi és magyar családokról szóló idegen nyelvű szöveg olvasása. 

- Gyakori idegen nevek olvasása. 

- Képek és idegen nyelvi szövegek párosítása. 

- Születésnapi meghívó olvasása. 

- Születésnapi képeslapok olvasása idegen nyelven. 

- Az idegen nyelvterület társadalmi ünnepei és azokhoz kapcsolódó szokásairól olva-

sás idegen nyelven. 

- Képek és idegen nyelvi leírások párosítása. 

- Ismert személy, állat idegen nyelvi leírás alapján történő kiválasztása. 

- Olvasás egy-egy tipikus magyar ill. idegen nyelvi területhez tartozó falu város életé-

ről, épületeiről. 

- Az idegen nyelvi otthon leírásának olvasása. 

- Érdekes hobbik, különleges sportok leírásának idegen nyelvű olvasása, megértése. 

- Divatos és hagyományos öltözékek az idegen nyelvterület jellemzőivel. 

 

Beszéd:  

- Saját család bemutatása fénykép alapján. Saját háziállat bemutatása. 

-  Szituációs játékok idegen nyelven. Ismerkedés. 

- Telefonbeszélgetés, információkérés. 

- Érdeklődés barátok, híres emberek iránt. 

- Beszélgetés ünnepeinkről az iskolában és a családban. 

- Szokások nálunk és az idegen nyelvi országban. 

- Saját jellemzés idegen nyelven. 

- Egy ismert személy jellemzése idegen nyelven. 

- Interjú készítése, adása vélemények kérése. 

- Saját lakóhely bemutatása idegen nyelven. 

- Kép alapján a kép ábrázolásának megfelelő idegen nyelvi bemutatás. 

- Napirendi beszámolás idegen nyelven. 

- Egy hétvége elbeszélése idegen nyelven. 

- Egy személy ruházatának leírása. 

 

Írás: 

- Családfa készítése. 

- Kedvenc állatok leírása. 

- Boríték megcímzése. 
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- E-mail írása, rövid üzenet. 

- Születésnapi meghívó írása 

- Üdvözlőlapok írása idegen nyelven. 

- Egyszerű kérdőív kitöltése. 

- Rövid jellemzés, leírás megfogalmazása. 

- Kérdőív kitöltése, kedvelt és nem kedvelt dolgok. 

- Rövid ismertető készítése saját lakóhelyről. 

- Programjavaslat készítése. 

- Rövid levél írása a mindennapi tevékenységekről. 

- Ruházati katalógus megrendelőlapjának kitöltése. 

- Rövid leírás egy személy ruházatáról. 

 

Követelmény: 

 A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást értse meg, arra meg-

felelően reagáljon. 

 A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmazzon meg. 

 A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokból álló 

szövegben a fontos információkat találja meg, a lényeget értse. 

 A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid mondatokat írja le. 

 

Élő idegen nyelv - 6. évfolyam 

 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám:    1 óra 

 

Cél:  

 A diák értse és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető 

fordulatokat. 

 Legyen képes egyszerű interakciókra, amennyiben a másik személy lassan és tagoltan 

beszél és segítőkész. 

 

Tevékenységformák 

 

Hallás: 

- Megérteni idegen nyelven egy étel hozzávalóit. 

- Étlapról ételt kiválasztani hallott kérés alapján. 

- Személyek közötti viszony felismerése hallott párbeszéd alapján. 

- Telefonon kapott információk lejegyzése idegen nyelven. 

- Időjárás-jelentés megértése hallott szöveg alapján. 

- Szövegből különböző tevékenységek felismerése. 

- Hallott programjavaslatokból a megfelelő kiválasztása. 

- Évszámok és életrajzi adatok megfelelő párosítása idegen nyelven. 

 

Olvasás: 

- Recept, ételek leírásának olvasása idegen nyelven. 

- Éttermek megnevezése, egyedi ételek kiválasztása. 

- Önkiszolgáló éttermek működése. 

- Érdekes szokások idegen országokban. 

- Hivatalos és baráti meghívók olvasása. 

- Hogyan élnek az emberek a távoli tájakon? 
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- Személyes szabadidő eltöltések megismerése. 

- Újsághirdetések olvasása. 

- TV, rádió, moziműsor olvasása. 

- Film, színdarab szinopszisa. 

- Könnyített részletek ifjúsági művekből. 

- Egy ma élő személy életrajza. 

- Egy korábban élt híres ember életrajzának olvasása. 

 

Beszéd:  

- Éttermi párbeszédek, rendelés, rendelésfelvétel. 

- Asztali párbeszédek. 

- Kedvenc étel ismertetése. 

- Meghívás vendégségbe, bemutatás. 

- Telefonbeszélgetésben meghívás szabadidős programra. 

- Képleírás az időjárással kapcsolatosan. 

- Telefonon érdeklődni az időjárásról. 

- Kedvenc programjaim. 

- Kedvelt időtöltések, hobbik. 

- Életrajz ismertetése. 

- Egy ismert személy életéről beszéd. 

 

Írás: 

- Étlap összeállítása. 

- Recept írása idegen nyelven. 

- Menü összeállítása recepttel. 

- Meghívók készítése, papíron és elektronikusan. 

- Kedvenc évszakok leírása. 

- Időjárás-jelentés írása. 

- Program összeállítása külföldi vendég számára. 

- Kedvenc hobbim. 

- Kérdőívek kitöltése. 

- Kedvenc együttesem. 

- Életrajz írása idegen nyelven. 

- Életrajzi kérdőív kitöltése. 

 

Követelmény: 

 A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket értse meg, hallott 

szövegből a lényeget szűrje ki. 

 A tanuló a tanult minta alapján egyszerű közléseket fogalmazzon meg. Párbeszédben 

érdeklődjön, válaszoljon, kérjen segítséget. 

 A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből lényeget szűrje ki, a 

megfogalmazott kérdésekre válaszoljon. 

 A tanuló egyszerű közléseket fogalmazzon meg, a mondatokat helyesen írja le. Egy-

szerű kérdőíveket helyesen töltsön ki. 

 

3.9.4. Művészeti Nevelés – Vizuális kultúra - 5. évfolyam 

Óraszám: 

Évi óraszám:  36 

Heti óraszám: 1 
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Cél: 

 A vizuális nyelv kifejező és ábrázoló szándék szerinti használatának erősítése, 

tudatosítása, a vizuális közlés-  és kommunikáció-változatok szélesedő skálájával 

történő ismerkedés. 

 Az önállóság és kreatívitás kialakítása, fejlesztése. A mű-, látvány-, és 

tárgyelemzésben, a véleményformálásban és az alkotásban. A művészeti ismeretek 

bővítése és válogatottan különböző korokból, kultúrákból és kontinensekről származó 

műalkotásokkal a művészettörténeti tanulmányok előkészítése. 

 A tudatos felépítésnek megfelelően a feladatok fokozottan önálló megoldása rutinok, 

készségek kialakításával kezdődik és egyre önállóbban végzett tevékenységekig jut el. 

 

Fejlesztési követelmény: 

 Legyen képes személyes élmények, érzelmek, hangulatok kifejezésére. 

 Fokozódó tudatossággal és érzékenységgel használja a vizuális minőségeket kifejező 

és ábrázoló technikákat alkotásaiban. 

 Ismerje a vizuális művészetek legfontosabb ágainak (: festészet, szobrászat, grafika) 

alapvető vizuális jellemzőit, használja ezeket az elnevezéseket. 

 Ismerjen néhány képzőművészeti témát, a tematikai sajátosságokat be tudja építeni az 

elemzésekbe.  

 Ismerjen fel és tudjon megnevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, 

valamint építészeti alkotást. 

 Alapismeretekkel rendelkezzen az alkotás létrehozása, a tárgytervezés és kivitelezés 

folyamatáról. 

 Legyen jártas a látványok (tárgy, tárgycsoport, jelenség) ábrázoló tanulmányozásában. 

 Legyen képes a megismert anyagok, eszközök, technikák önálló használatára. 

 Ismerje az információközlés legfontosabb formáit és jellegzetességeiket, ismerjen fel 

néhány közlésfajtát, maga is tudja megfogalmazni képben  közléseit, magyarázatait. 

 Tárgyalkotó munkáját a kitartás, pontosság, igényesség jellemezze. 

 Legyen képes az életmód és a tárgyforma kapcsolatának meglátására, a 

tárgyelemzésekben való részvételre. 

 

Tartalom: 

 

 Kifejezés, képzőművészet: 

- élmények, fantáziaképek síkbeli-térbeli megjelenítése, 

- népköltészeti alkotások, versek, mesék, történetek vizuális feldolgozása, 

- ecset-, ceruza-, filctoll- és hurkapálcika rajzok, 

- akvarell-, tempera-, krétafestmények; vegyes technikájú megoldások, 

- sokszorosító grafikai eljárások: monotípia, papírmetszet, 

- mintázás agyagból, drótplasztika, 

- műelemzések a különböző képzőművészeti ágak (festészet, grafika, szobrászat) 

főbb vizuális jellemzőinek vizsgálatával, különböző korokból és kontinensekről 

származó jellegzetes példákon keresztül (pl. az iskolánk épülete, a homlokzati 

szobrok,  barlangrajzok; ókori egyiptomi és görög, amerikai prekolumbián, 

valamint 16-17. és 20. századi szobrok; középkori ikonok, 16-18. századi arcképek 

és oltárképek, 17. és 19. századi tájképek, avantgárd és neoavantgárd festmények, 

16-17. és 20. századi grafikai lapok), 

- a népművészet jeltartalmú elemeinek jelentésvizsgálata. 
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 Vizuális kommunikáció: 

- természeti és mesterséges formák (emberek, növények, állatok, tárgyak - köztük 

mértani alapformák) és jelenségek ábrázoló tanulmányozása:  

 vonallal, tónusos megoldásban és színnel 

 jellemző forma (karakter) 

 felépítés, kapcsolódás, arány 

 mozgás, a forma változása 

 a lokálszín, színárnyalatok kikeverése, derítés, tompítás 

 felület, faktúra 

 különböző nézőpontok 

- elképzelt tárgy magyarázó-értelmező megrajzolása elől-, felül- oldalnézetben 

- rajzos üzenet, képregénykészítés szövegírással 

- újságokból gyűjtött fotók, betűk, képek jellemzőinek megbeszélése, ezekkel plakát 

készítése, 

- közvetlen vizuális közlések (gesztus, jelbeszéd) és rögzített közlések (írás, 

műalkotás, tárgy, magyarázó rajz, fotó, plakát) információtartalmának elemzése. 

 

 Tárgy- és környezetkultúra: 

- tárgytervezés rajzban, tárgykészítés (pl. használati tárgyak) szabadon választott 

technikával, 

- talált tárgyak elemzése: mi volt? mi lehet belőle? 

- régi tárgyak elemzése: kié volt? milyen korban? mire használta? 

- fazekastárgyak (pl. a pataki kerámia, kerámiaműhelyek alkotásai, népi fazekasság) 

elemzése; szalagos és lapokból formált edények építése, faktúraképzés, 

- fonott és szövött tárgyak elemzése; egyszerű tárgykészítés fonással és szövéssel. 

 

Művészeti Nevelés - VIZUÁLIS KULTÚRA - 6. évfolyam 

 

Óraszám: 

Éves óraszám:  36 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

 

Cél: 

 A vizuális nyelv kifejező és ábrázoló szándék szerinti használatának erősítése, 

tudatosítása, a vizuális közlés-  és kommunikáció-változatok szélesedő skálájával 

történő ismerkedés. 

 Önállóság, kreatívitás kialakítása, fejlesztése. A mű-, látvány-, és tárgyelemzésben, a 

véleményformálásban és az alkotásban. A művészeti ismeretek bővítése és 

válogatottan különböző korokból, kultúrákból és kontinensekről származó 

műalkotásokkal a művészettörténeti tanulmányok előkészítése. 

 A megfelelő kritikai érzék előkészítése. Az ízlés, a belső igényesség és a tárgyilagos 

önértékelés alapjainak kialakítása. 

 

Követelmény: 

 Legyen jártas a vizuális minőségek és a kompozíciós megoldások felismerésében és 

alkalmazásában. 

 Ismerje a különböző anyagok viselkedésének törvényszerűségeit, legyen képes a 

kifejezőeszközök megválasztásával, alkalmazásával a gondolatok közlésének 

erősítésére. 
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 Legyen jártas néhány egyénileg választott technika használatában, a kézművesség 

egyik ágában; képes a technikai kivitelezés minőségének megítélésére. 

 Ismerjen fel és tudjon megnevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, 

valamint építészeti alkotást. 

 Ismerje néhány festészeti, szobrászati és grafikai műfajt és technikát, a műfaji-

technikai sajátosságokat meg tudja fogalmazni az elemzések során. 

 Legyen képes a látvány (tárgy, tárgycsoport, jelenség) tanulmányozására, elemzésére, 

egyszerű magyarázó ábrák készítésére és elemzésére. 

 Legyen jártas a látványtól való elvonatkoztatásban, a forma- és színredukció 

megoldásaiban, a téri modellkészítésben. 

 Rendelkezzen alapismeretekkel a szerkesztőrajz közlésformájáról, különböző 

közlésfajták jellemzőiről, jártas a szerkesztőrajz készítésében. 

 Ismerje a vizuális információközlés legelterjedtebb módjait, alapvető jellemzőiket; 

legyen képes a betű és kép együttes alkalmazására. 

 Ismerje a legfontosabb képi jeleket, a nemzeti ereklyéket. 

 Ismerje a tárgytervezés és -készítés folyamatának legfontosabb lépéseit, szempontjait. 

 Legyen képes az életmód, a lakás berendezése és a használati tárgyak közötti 

összefüggések felismerésére. 

 Legyen tájékozott lakóhelye, megyéje népi kismesterségeiről. 

 Váljon igényévé a kultúrált környezet, annak megteremtésében, fenntartásában aktívan 

vegyen részt. 

 

Tartalom: 

 

 Kifejezés, képzőművészet: 

- személyes és művészeti (népművészet, képzőművészet, színház, tánc, zene, 

irodalom) élmények feldolgozása képi, plasztikai kompozíciókban  (pl. 

népballadák, a magyar és a világirodalom klasszikusai, antik mitológia, biblia, 

mondák, legendák, klasszikus és rockzene), 

 homogén és vegyes rajz- és festőtechnikák, 

 monotípia, papírmetszet, 

 mintázás-térformálás, papírplasztika, 

 képsorok egyszerű animációval, 

 különböző korokból származó műalkotások elemzése; az elemzések során a 

művészeti műfajok (szobrászat: körplasztika, dombormű; festészet: 

táblakép- és falfestészet; sokszorosító grafika: mély- és magasnyomás) és 

technikák (szobrászat: faragás, mintázás, öntés; táblakép: tempera- és 

olajfestés; falfestészet: freskó, mozaik; mélynyomás: rézkarc; 

magasnyomás: fametszet, linómetszet) jellemzőinek vizsgálata,    

- a vizuális nyelv alapelemei, a használt technika/anyag és a komponálási mód 

kifejező hatásán alapuló alkotómunka, a kifejező hatás megfigyelése az elemzett 

művekben. 

 

 Vizuális kommunikáció: 

- kompozíciós gyakorlatok látványok ábrázolásával, 

- tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó, elemző rajzok, tér- és 

tömegviszonyokat értelmező makettek készítése forma- és színredukcióval, 

- fejlődést, változást, működést, folyamatot magyarázó, szemléltető ábrák készítése, 

- geometrikus térmodellek készítése papírból hálózatrajz, szerkesztőrajz alapján, 
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- 3 képsíkos vetületi ábrázolás az elkészített geometrikus formákról, 

- térformálás - térábrázolás: összetettebb makettek készítése papír- és 

textilplasztikában, természetes anyagok használatával; alaprajz és térképkészítés 

(pl. történelmi mondák, legendák, olvasmányok alapján helyszínek, épületek - 

jurta, vár, templom; népi építészet vagy helyi műemlék feldolgozása), 

- a sokszorosított információ (könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, film) 

jellemzőinek elemzése, a kép és szövegfolt arányára figyelve újság, könyvcímlap 

tervezése, 

- a képi közlések szabályainak, konvencióinak tanulmányozása közismert jelekben, 

szimbólumokban, 

 jelképek, nemzeti ereklyék (pl. címer, zászló, szakrális tárgyak),  

 jel- és üzenettartalma, 

 a közösségi élet jelei - informáló jelek a mindennapi életben, 

- vizuális jelek gyűjteményének készítése; jeltervezés és kivitelezés. 

 

 Tárgy- és környezetkultúra: 

- a tervezési folyamat alapjainak megismerése valódi szükségletként jelentkező vagy 

elképzelt (esetleg fantasztikus) tárgy létrehozásával: 

 a hiányhelyzet felismerése, 

 ötletek a hiány pótlására, 

 tervezés az anyagok, eszközök megválasztásával, 

 kivitelezés, 

 (pl. egy használati tárgy -iskolai felszerelés, személyes tárgy- elkészítése; 

játék vagy báb készítése), 

- a viaszírásos batiktechnika munkafázisai, tárgykészítés-díszítés (pl. terítő, párna, 

trikó), 

- a tágabb környezet rendeltetésének, formáinak elemzése, kritikája: 

 különböző funkciójú épített  terek osztásai, mozgáslehetőségek a terekben, 

térérzetek, 

 életterek, az otthon berendezése és tárgyai, 

- egy választott tárgy történeti változásai, 

3.10. Az érintett tantárgyak helyi tantervének módosítása 

1. Csökken a szakrendszerű órák száma 

2. Csökken a tananyag tartalom 

3. Csökkentés szempontjai 

a) a tantárgyi minimumismeretek újrafogalmazása 

b) a készség és képességfejlesztés eddigi időkeretét a nem szakrendszerű 

oktatás feladatainak megvalósítására fordítjuk 

4. A tananyag részletes, konkrét átvizsgálása 

3.11. A fejlesztési területek megválasztását / A nem szakrendszerű oktatásban 

részesülők kiválasztását / az egyéni különbségek megállapítását szolgáló esz-

közök 

 

Mérések fajtái: 

1. az OKÉV kompetenciamérés 4. évfolyam (az iskolában maradó mérőlapok elemzése) 

2. az iskolai helyi mérés 4. évfolyam vége / 5. évfolyam eleje 

 



Református Általános Iskola - Hajdúnánás 

36 

Mérések célterületei:  

1. matematikai kompetencia 

2. szövegértési, szövegalkotási kompetencia 

 

Mérések szempontjai:  

Ha az alábbi kompetenciák – kompetenciakomponensek – fejlettségi szintje az első szinten, 

vagy az alatt van – fejlesztés, felzárkóztatás szükséges 

- kommunikációs képességek 

- szövegértés 

- olvasáskészség 

- íráskészség 

- problémamegoldás 

- elemi rendszerező képesség 

- elemi kombinatív képesség 

- elemi számolási készség 

3.12. Ellenőrzés, értékelés, módja 

 

1. Mérések 

A) Diagnosztikus mérés 

Cél:  

 A fejlesztési feltételek, a kiinduló állapot felmérése 

 Pedagógiai döntések meghozatala 

 A nem szakrendszerű oktatásban részt vevő tanulók egyéni különbségeinek 

megállapítása 

 Fejlesztési területek, feladatok kijelölése 

 Az egyes fejlesztési feladatok időarányainak meghatározása 

 

A vizsgálatok ideje:  

1. szeptember – a fejlesztés előtt 

2. május  

 

Célterületek: 

 Matematikai kompetencia 

 Szövegértési szövegalkotási kompetencia 

 

Az elemzés alapvető szempontjai: 

Ha az alábbi kompetenciák – kompetenciakomponensek – fejlettségi szintje az első szinten 

vagy az alatt van – fejlesztés, felzárkóztatás szükséges 

 Kommunikációs képességek 

 Szövegértést 

 Olvasáskészség 

 Íráskészség 

 Problémamegoldás 

 Elemi rendszerező képesség 

 Elemi kombinatív képesség 

 Elemi számolási készség 
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OKÉV kompetenciamérés 

 4. évfolyamon 

 Május végén kerül sor a mérésre 

 Az iskolában maradó mérőlapok eredményeinek elemzése szolgáltat informá-

ciót a pedagógiai döntés meghozatalához: az időkeret megállapítását és fel-

használását minden évben befolyásolja az adott tanulók vizsgált teljesítmé-

nyének a szintje (az alapkészségekben mutatkozó elmaradás) 

 

B) Formatív mérés 

A folyamat közben 

Cél:  

 A hibák, eredmények feltárása 

 Segítés, korrekció, megerősítés 

 

A vizsgálatok ideje:  

1. decemberben 

2. márciusban 

 

Alternatívák:  

 A teljesítmény éves értékelése a műveltségi területhez, illetve a tantárgyakhoz 

kapcsolódhat  

 Osztályozás 

 Szöveges értékelés 

Év végén a diagnosztikus méréshez kapcsolódva 

A gyerek állapotának leírása annak érdekében, hogy kiderüljön: hol, milyen beavatkozás-

ra van szükség.  

 

2. Az értékelés fő szempontjai: 

a) A készség- képességfejlesztés mért eredményei – összehasonlítva az előző mérés 

eredményeivel 

b) A továbbhaladás konkrét feladatai 

Az értékelés funkciói:  

 Személyiségfejlesztés 

 Visszajelzés 

 Prognosztizálás 

 Megerősítés  

 Motiválás 

 

3. Fejlesztési terv készítése a felzárkóztatást igénylő gyerekekkel kapcsolatban  

Szeptember vége 

Sikerkritériumok a közösségre vonatkozóan 

Az egyes területeken mért májusi eredményekben a tanulók 

 100%-a érje el az I. szintet 

 Min. 50%-a haladja meg az I. szintet 

 Min. 20%-a haladja meg a II. szintet 

Sikerkritériumok az egyénre vonatkozóan:  

 Az adott fejlesztési feladat kapcsán fogalmazza meg a pedagógus 

Az egyéni teljesítmények növekedése százalékos formában kifejezve (min. 30%-os fejlő-

dés) 
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3.13. Személyi feltételek biztosításának módja 

Továbbképzési tervben tervezve 

 

Az oktató – nevelő munka jelenlegi személyi feltételei:  

1. tanítói és szaktanári diplomával rendelkező pedagógusok 

X. Y. – tanító, angol szakos 

X. Y. – tanító, magyar műveltség terület 

X. Y. - tanító, magyar műveltségi terület 

2. A nem szakrendszerű oktatásra jogosító 120 órás tanfolyam követelményeinek eleget 

tevő szaktanárok:  

X. Y. – magyar szak 

3. 2014-ig 5 éves alsó tagozatos szakmai gyakorlattal rendelkező tanár:  

X. Y. – földrajz, rajz, média szakos tanár 

X. Y. – matematika, fizika szakos tanár 

4. Megfelelő szakvizsgával rendelkező pedagógus: 

X. Y. – szociálpedagógus, tanító, technika műveltség terület 
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4. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola 

Boldva 

 

 

4.1. Nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. évfolyamon
1
 

 

A bevezetés esedékessége: - 2008/2009-es tanévtől 5. évfolyamon 

 - 2009/2010-es tanévtől 5. és 6. évfolyamon 

 

Az időkeret megoszlása: - 2011-ig: Az órakeret (a kötelező és nem kötelező összesen) 

20%-ában 

 - 2011-től: Az órakeret (a kötelező és nem kötelező összesen) 

25%-ában 

 

Tartalma: nem tantárgyi ismeretek tanítása folyik, hanem alapozás, felzárkóztatás, fejlesztés, 

erőteljes hangsúlyt kap: 

- a személyiségfejlesztés, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, 

- a felzárkózást segítő programok, 

- a szociális hátrányokat csökkentő tevékenységek. 

4.2. Célok 

- Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése 

- Alapkészségek megerősítése, pótlása 

- Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése  

- A helyi tanterv eredményeinek elemzése alapján, az elvárt teljesítménytől elmaradók 

felzárkóztatása, lehetőség teremtése ahhoz, hogy a tanuló elérje a helyi tanterv elvárt 

követelményszintjét.  

- Olyan készség és képességfejlesztés, amely később a további sikeres tanulás előfelté-

tele lehet. 

 

4.3. Feladatok 

- Az alapozás folytatása,  

- Felzárkóztatás,  

- Fejlesztés 

o A tanulók közötti különbségek mérése 

o Fejlesztésközpontú folyamattervezés 

A fejlesztő tevékenység az egyes gyerekek adottságaihoz, egyéni szükségleteihez, ak-

tuális állapotához igazítva - mindenkinek a neki megfelelő gondoskodást igyekszünk 

nyújtani  

Eltérő tanulási eljárások alkalmazása – differenciálás 

- Fejlesztésorientált, gyermekközpontú, személyiségfejlesztő, prognosztizáló, visszajel-

ző, megerősítő, motiváló értékelés 

 

                                                
1 Helyi tanterv – Részlet 
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4.4. Kiemelten fontos fejlesztési feladatok 

- az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása 

- az információszerzés-, és feldolgozás képességének fejlesztése  

- a kommunikációs képességek erősítése 

- a szociális kompetenciák fejlesztése 

- a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása 

- problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  

 

4.5. A fejlesztési területek kijelölése 

- Matematikai kompetenciák 

- Kommunikáció / szövegértés, szövegalkotás 

 

4.6. A fejlesztés célterületei 

Kompetenciák - kompetenciakomponensek 

4.7. A nem szakrendszerű oktatásban részvevők körének meghatározása 

Az évfolyamon tanuló teljes osztály 

 

4.8. Időkeret 

Időkeret az óraterv alapján 

4.9. A nem szakrendszerű oktatás időkeretének eloszlása éves szinten 

Folyamatosan  - a 2011/2012-es tanévig  heti 5,5 óra 

 - a 2011/2012-es tanévtől heti 7 óra 

 

A nem szakrendszerű oktatás szervezeti keretei / munkaformák: 

Teljes osztály: differenciált, kooperatív tanulásszervezés 

 

4.10. A fejlesztés pedagógiai feladatához felhasznált tantárgyak 

Matematika 

Természetismeret 

Magyar 

Történelem 

Ének (tánc és dráma) 

4.11. Az érintett tantárgyak helyi tantervének módosítása 

1) Csökken a szakrendszerű órák száma 

2) Csökken a tananyagtartalom 

3) A csökkentés szempontjai: 

a) A tantárgyi minimumismeretek újrafogalmazása 

b) A készség és képességfejlesztés eddigi időkeretét a nem szakrendszerű oktatás 

feladatainak megvalósítására fordítjuk. 
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4.12. A fejlesztési területek megválasztását / A nem szakrendszerű oktatásban 

részesülők kiválasztását / az egyéni különbségek megállapítását szolgáló esz-

közök 

Mérések 

 

Fajtái: 

- OKÉV kompetenciamérés 4. évfolyam (az iskolában maradó mérőlapok eredményei-

nek elemzése) 

- Iskolai helyi mérés 4. évfolyam vége / 5. évfolyam eleje 

Célterületei: 

- Matematikai kompetencia 

- Szövegértési, szövegalkotási kompetencia 

 

Szempontjai: 

 

Ha az alábbi kompetenciák - kompetenciakomponensek - fejlettségi szintje az első szinten 

vagy az alatt van – fejlesztés, felzárkóztatás szükséges: 

- kommunikációs képességek, 

- szövegértés, 

- olvasáskészség,  

- íráskészség, 

- problémamegoldás,  

- elemi rendszerező képesség,  

- elemi kombinatív képesség.  

- elemi számolási készség területén. 
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4.13. Óratervek 

 

Óraterv a nem szakrendszerű oktatáshoz 

5. és 6. osztályokban 

 

 

 

Tanév 
2008/2009. 

2009/2010. és 

2010/2011. 
2011/2012. 

5. 6. 5. 6. 5. 6. 

Kötelező tanórai fog-

lalkozás órakerete 
22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Nem kötelező tanórai 

foglalkozás órakerete 
5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 5,625 

Összes óra 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 

Oktatás formája 

Sz: szakrendszerű, 

Nsz:nem szakrend-

szerű 

Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz 

Magyar nyelv 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Magyar irodalom 2 - 2 - 2 - 2 - 1 1 1 1 

Történelem és államp. 

ism. 
1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 3,5 1 3 - 3,5 1 3 0,5 3 1,5 2,5 1 

Természetismeret 1 0,5 2,5 - 1 0,5 1,5 1 1 0,5 1,5 1 

Ének-zene (tánc és 

dráma) 
1 0,5 1,5 - 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Rajz (hon és népisme-

ret) 
1,5 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1,5 - 1 - 

Technika és életvitel 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés és sport 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Informatika  

(tantervi modul!) 
- - 0,5 - - - 0,5 - - - 0,5 - 

Összesen: 18,5 4 22,5 - 18,5 4 18,5 4 17 5,5 17 5,5 

Szabadon választható - 1,5 - - - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 

Mindösszesen: 18,5 5,5 22,5 - 18,5 5,5 18,5 5,5 17 7 17 7 

A kötelező és nem 

kötelező tanórai fog-

lalkozások (%)-ban 

 20  0  20  20  25  25 
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2008/2009. tanévben 

 

Tantárgy 
Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Kötelező tanítási órák 

tantárgyai 

1
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

2
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
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 ó
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. 
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ó
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ó
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ó
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2
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ó
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ó
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Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Sz Sz Sz Sz Sz 

Magyar nyelv 1 1 1 1 37 37 2  2  74  2 2 74 2 2 74 

Magyar irodalom 2  2  74  2  2  74  2 2 74 2 2 74 

Történelem 1 1 1 1 37 37 2  2  74  2 2 74 2 2 74 

Idegen nyelv 3  3  111  3  3  111  3 3 111 3 3 111 

Matematika 4 1 3 1 129 37 3  3  111  3 3 111 3 3 111 

Informatika             1 1 37 1 1 37 

Term.ism. 1 0,5 1 0,5 37 18 2  3  92        

Fizika             1 2 55 2 1 55 

Biológia+Eg.tan.             2 1 55 1 2 55 

Kémia             1 2 55 2 1 55 

Földrajz             2 1 55 1 2 55 

Ének-zene +Tánc és dráma 1 0,5 1 0,5 37 18 2  1  55  1 1 37 1 1 37 

Rajz + hon- és népism. +média 

ism. 

2  1  55  1  2  55  1 1 37 1 2 55 

Technika 1  1  37  1  1  37  0,5 0,5 18 1 1 37 

Testnevelés 2  3  92  3  2  92  2 2+1 92 2+1 2 92 

Osztályfőnöki 1  1  37  1  1  37  1 1 37 0,5 0,5 18 

Informatika modul       0,5  0,5  18  0,5 0,5 18    

Kötelező tanítási órák össze-

sen 

19 4 18 4 683 147 22,5  22,5  831  25 26 942 25,5 25,5 942 

Szabadon választható  1,5  1,5               

Mindösszesen: 19 5,5 18 5,5 683 147 22,5  22,5  831  25 26 942 25,5 25,5 942 

Sz: Szakrendszerű  Nsz: Nem szakrendszerű 
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2009/2010. és 2010/2011. tanévben 

 

Tantárgy 
Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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gyai 1
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

2
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

É
v
es

 ó
ra

-

sz
ám

a 

1
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

2
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

É
v
es

 

ó
ra

sz
ám

a
 

1
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

2
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

É
v
es

 ó
ra

-

sz
ám

a 

1
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

2
. 

fé
lé

v
 

ó
ra

sz
ám

a
 

É
v
es

 ó
ra

-

sz
ám

a 

Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Sz Sz Sz Sz Sz 

Magyar nyelv 1 1 1 1 37 37 1 1 1 1 37 37 2 2 74 2 2 74 

Magyar irodalom 2  2  74  2  2  74  2 2 74 2 2 74 

Történelem 1 1 1 1 37 37 1 1 1 1 37 37 2 2 74 2 2 74 

Idegen nyelv 3  3  111  3  3  111  3 3 111 3 3 111 

Matematika 4 1 3 1 129 37 3 0,5 3 0,5 111 18 3 3 111 3 3 111 

Informatika             1 1 37 1 1 37 

Term.ism. 1 0,5 1 0,5 37 18 1 1 2 1 55 37       

Fizika             1 2 55 2 1 55 

Biológia+Eg.tan.             2 1 55 1 2 55 

Kémia             1 2 55 2 1 55 

Földrajz             2 1 55 1 2 55 

Ének-zene +Tánc és dráma 1 0,5 1 0,5 37 18 1 0,5 1 0,5 37 18 1 1 37 1 1 37 

Rajz + hon- és népism. 

+média ism. 

2  1  55  1  1  37  1 1 37 1 2 55 

Technika 1  1  37  1  11  37  0,5 0,5 18 1 1 37 

Testnevelés 2  3  92  3  2  92  2 2+1 92 2+1 2 92 

Osztályfőnöki 1  1  37  1  1  37  1 1 37 0,5 0,5 18 

Informatika modul       0,5  0,5  18  0,5 0,5 18    

Kötelező tanítási órák ösz-

szesen 

19 4 18 4 683 147 18,5 4 18,5 4 683 147 25 26 942 25,5 25,5 942 

Szabadon választható  1,5  1,5    1,5  1,5         

Mindösszesen: 19 5,5 18 5,5 683 147 18,5 5,5 18,5 5,5 683 147 25 26 942 25,5 25,5 942 

Sz: Szakrendszerű  Nsz: Nem szakrendszerű 
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2011/2012. tanévtől 

 

Tantárgy 
Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Kötelező tanítási órák tantár-
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Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Sz Sz Sz Sz Sz 

Magyar nyelv 1 1 1 1 37 37 1 1 1 1 37 37 2 2 74 2 2 74 

Magyar irodalom 1 1 1 1 37 37 1 1 1 1 37 37 2 2 74 2 2 74 

Történelem 1 1 1 1 37 37 1 1 1 1 37 37 2 2 74 2 2 74 

Idegen nyelv 3  3  111  3  3  111  3 3 111 3 3 111 

Matematika 3 2 3 1 111 55 3 1 2 1 92 37 3 3 111 3 3 111 

Informatika             1 1 37 1 1 37 

Term. ism. 1 0,5 1 0,5 37 18 1 1 2 1 55 37       

Fizika             1 2 55 2 1 55 

Biológia+Eg.tan.             2 1 55 1 2 55 

Kémia             1 2 55 2 1 55 

Földrajz             2 1 55 1 2 55 

Ének-zene +Tánc és dráma 1 0,5 1 0,5 37 18 1 0,5 1 0,5 37 18 1 1 37 1 1 37 

Rajz + hon- és népism. 

+média ism. 

1  2  55  1  1  37  1 1 37 1 2 55 

Technika 1  1  37  1  1  37  0,5 0,5 18 1 1 37 

Testnevelés 3  2  92  2  3  92  2 2+1 92 2+1 2 92 

Osztályfőnöki 1  1  37  1  1  37  1 1 37 0,5 0,5 18 

Informatika modul       0,5  0,5  18  0,5 0,5 18    

Kötelező tanítási órák ösz-

szesen 

17 6 17 5 628 202 16,5 5,5 17,5 5,5 627 203 25 26 942 25,5 25,5 942 

Szabadon választható  1,5  1,5    1,5           

Mindösszesen: 17 7,5 17 6,5 628 202 16,5 7 17,5 5,5 627 203 25 26 942 25,5 25,5 942 

Sz: Szakrendszerű  Nsz: Nem szakrendszerű 


