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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 231/2007. (X.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyta az 
önkormányzati fenntartású általános iskolák nem szakrendszerű oktatás 5-6. 
évfolyamon történő bevezetésére vonatkozó helyi tanterv módosításait.  
A nem szakrendszerű oktatás bevezetésének szükségességét az a tény indokolta, 
hogy a magyar általános iskolai tanulók a különböző képességfelmérő vizsgálatok 
során az európai összehasonlításban igen gyengén szerepeltek. Különösen az 
alapkészségek – olvasás-szövegértés, kommunikációs készség, számolási 
készségek, problémamegoldó készségek és képességek – tekintetében maradtak el 
hasonló életkorú európai társaiktól. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy az 
általános iskola első négy tanéve nem elégséges ezen alapkészségek olyan szintű 
elsajátításához, amelyre építeni lehetne a közoktatás magasabb évfolyamain, 
másrészt túlságosan gyors az átmenet az egytanítós, gyermekbarát pedagógiai 
eszközöket és módszereket alkalmazó rendszerből a szaktanárok által alkalmazott, 
nagyobb követelményeket támasztó szaktanári rendszerre. Ezt az átmenetet volt 
hivatott enyhíteni a nem szakrendszerű oktatás részleges kiterjesztése az 5-6. 
évfolyamra.  
A nem szakrendszerű oktatásnak az általános iskola ötödik-hatodik évfolyamában 
történő bevezetésének szükségességét már a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 2003. évi LXI. törvénnyel történő módosítása is megfogalmazta. A 
Közoktatási törvény 8. §-a értelmében „…a helyi tantervben meghatározottak szerint 
az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének 25-
50 %-ban nem szakrendszerű oktatás folyik”. Ennek megfelelően tehát az ötödik 
évfolyamon a 2008/2009. tanévben volt szükséges első ízben megszervezni a nem 
szakrendszerű oktatást. A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése az ötödik és a 
hatodik évfolyamra azt a célt szolgálta, hogy lehetővé váljon az érintett tanulói körben 
azoknak az alapvető készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyeknél az 
első-negyedik évfolyamon a kiemelt fejlesztési célok, a kulcskompetenciák 
megalapozása nem fejeződött be. Ahhoz, hogy a változás sikeres legyen – tehát a 
tanulók az alapkészségeket úgy elsajátítsák, hogy arra a további tanulmányaikat 
építeni tudják, olyan helyi tantervet kellett készíteni, amely az alaptantárgyaknál 
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mellőzi a felesleges lexikális tudnivalókat. A pedagógiai módszereket úgy kellett 
megválogatni, hogy azok kellő teret adjanak a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 
tanulásnak, a játéknak, a munkának; hogy fejlesszék a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségét, akaratát; hogy hozzájáruljanak életmódjuk, szokásaik, 
értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakulásához. A közoktatási törvény, vagy 
más oktatási jogszabály nem határozta meg azokat a tantárgyakat, ismereteket, 
amelyeket az ötödik-hatodik évfolyam nem szakrendszerű tanítási óráin oktatni kell, 
illetve azt, hogy mely ötödikes, hatodikos tantárgyakat kell az alsó tagozatos 
módszerekkel, szemlélettel tanítani. Az alapozó funkció tartalmának, 
hatékonyságának – tehát olvasás-szövegértés, problémamegoldó készség, 
kommunikációs készség – növelése elsősorban a magyar és a matematika 
műveltségi területeken indokolt. (A NAT által megfogalmazott alapkompetenciák 
fejlesztése a fő cél, ezen belül olvasás-szövegértés, problémamegoldó készség, 
kommunikációs készség, az idegen-nyelvi kommunikáció, az informatikai 
tájékozottság, matematika-logikai kompetencia, életpálya-építés). Lehetőség van 
azonban arra, hogy más műveltségi területeket is bevonjon az iskola az említett 
alapkészségek fejlesztésére, azonban mindig a tanulók fejlettségéből, eredményeiből 
kiindulva kell megtervezni a végső megoldást.  
A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével kapcsolatos lényeges 
szempontok: 
Az intézmény eldöntötte, hogy  

• a megadott időkereten belül milyen mértékben él a nem szakrendszerű 
oktatás lehetőségével. (25-50 %), 

• milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz, 
• milyen tanítási módszerekkel él, 
• tanító, vagy tanár végezze-e a nem szakrendszerű oktatást, 
• mely tantárgy(ak), illetve műveltségi terület(ek) óraszámainak terhére szervezi 

meg a nem szakrendszerű oktatást. 
 
A következőkben a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével kapcsolatos általános 
iskolai tapasztalatokat olvashatjuk.  
 
A Klauzál Gábor Általános Iskolában az alapkészségek fejlesztése, elsősorban a 
magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika órákon valósul meg, ezért 
határoztak meg nagyobb óraszámot e tantárgyak esetén a nem szakrendszerű 
oktatásra. Ez azonban nem zárja ki, hogy a többi tantárgy, mint pl. a 
természetismeret, történelem, idegen nyelv stb. órákon nem fejlesztik az 
alapkészségeket, ugyanis ezen tantárgyak hatékony tanulásához is elengedhetetlen 
az értő olvasás képessége, és az elemi számolás képességének, a rendszerező 
képességnek megfelelő fejlettségi foka, csak nem rendeltek hozzá külön órát. A 
gyermekeknek a művészeti tantárgyak (rajz, ének, stb.) tanulása során vannak 
sikerélményei, s ezen tantárgyak óráin fejleszthető térszemléletük, kommunikációs 
képességük, esztétikai, érzelmi beállítottságuk, ezért választotta az intézmény 
további tantárgyként ezeket az órákat. A nem szakrendszerű oktatás célja, hogy 
előtérbe állítsa a tanulók készségeinek, képességeinek a fejlesztését. Sajnos a 
kitűzött feladatokhoz nem rendeltek hozzá óraszámokat, így az iskolának a 
rendelkezésére álló órakeretből kell megvalósítani. A gond abban van, hogy az újabb 
feladat megfogalmazásával egyidőben nem csökkentették az adott évfolyam 
tananyagát és követelményét. Így ugyanannak a tananyagnak az elsajátítására még 
kevesebb idő áll a rendelkezésre. A problémákkal küszködő gyerekeknek még 
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kevesebb idő alatt kell elsajátítania a tananyagot, mert erre később sem lesz idő, s 
így nemhogy csökkenne, hanem tovább nőhet a lemaradásuk. A célt jónak találja az 
intézmény, de véleményük szerint a tantárgyi óraszámokat meg kellett volna hagyni 
az előírt tananyag, és követelmény elsajátítására, mert így is kevés, és a készségek 
fejlesztéséhez néhány plusz órát kellett volna biztosítani. Egyetértenek azzal, hogy a 
tanórák megtartása során keresni kell az új eljárásokat, a hatékonyabb 
megoldásokat, ezért bevezették a kompetencia alapú oktatást, melyhez megfelelő 
segédanyagokat kaptak a HEFOP 2.1.6 és a HEFOP 3.1.3 pályázatuk révén, s így 
az órák nagy részén kooperatív módszerekkel oktatnak.  
A Klauzál Gábor Általános Iskolában a nem szakrendszerű szövegértés órák célja 
elsősorban a szövegértési képesség fejlesztése volt. Az órákhoz sokat olvastak, a 
művek feldolgozása során törekedtek a szókincs bővítésére. Általános tapasztalatuk, 
hogy a tanulók aktív és passzív szókincse igen szegényes. A hangos olvasást 
gyakorolták szereposztásban, megpróbáltak meseelemekből saját mesét kitalálni, 
vagy megkezdett történeteket befejezni, ezzel fejlesztve a szövegalkotó képességet. 
Nagy hangsúlyt fektettek a hangos, kifejező olvasáshoz szükséges beszédlégzésre, 
artikulációra, hanglejtésre, hangerőre, megfelelő beszédtempóra. Az 
ütemhangsúlyos és időmértékes versek ritmusának hangoztatása elősegítette ezen 
verselések felismerését, jellegzetességeinek minél mélyebb elsajátítását. A 
nonverbális és verbális kifejezőkészséget dramatikus játékokkal, 
mesedramatizálással fejlesztették, mindezzel természetesen fejlődött a tanulók 
kommunikációs képessége is. Rokon értelmű szavak gyűjtésével, szólások, 
közmondások értelmezésével (gyakran ábrázolásával, illusztráció készítésével) 
törekedtek a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség változatosságára. Értelmezték a 
szóképeket, metaforát, hasonlatot gyűjtöttek, megszemélyesítéseket alkottak. 
Törekedtek a nyelvhelyességre, az irodalmi műfajok jellegzetességeinek ismeretére, 
megértésére. Vázlatkészítés során megismerkedtek a jegyzetelési technikákkal, ami 
elősegíti a lényegkiemelő képesség fejlesztését. A memoriterek elsajátításakor 
megpróbálták az egyénre szabott önálló tanulás legmegfelelőbb módját megkeresni. 
Fogalmazási gyakorlatok alkalmával készítettek leírást, elbeszélést, jellemzést, nagy 
hangsúlyt fektettek a címadásra. A néma értő olvasást célirányos kérdésekkel 
ellenőrizték. A munka során szem előtt tartották a differenciálást, a feladatok 
nehézsége a tanulók egyéni képességeihez alkalmazkodott, alkalmazták a páros és 
csoportos munkaformát.   
Az ének tantárgy esetében sok időt szántak a ritmusérzék fejlesztésére 
ritmusgyakorlatok hangoztatásával; a zenei hallás fejlesztésére, a dinamikai jelek 
elsajátítására. Általános tapasztalatként megfogalmazható, hogy a zenei írás-olvasás 
sajnos egyre inkább háttérbe szorul, mivel a heti 1 óra igen kevés ahhoz, hogy ezt a 
sok-sok gyakorlást igénylő tudást elsajátíthassák. Ezért elsődleges cél volt a dalok 
szép éneklésével a művészet iránti fogékonyság kialakítása, elmélyítése, az igényes 
zene értéséhez szempontok adása.  
A matematika tantágy esetében a heti 2 X 2 óra ideális volt. Az új anyag 
feldolgozása osztályszinten, kooperatív technikákkal történt, ezt pedig egy gyakorlati 
alkalmazás követett. Itt a tanulók haladási tempójának megfelelően lassabban 
haladó és gyorsabban haladó csoportokban alapoztak az elemi számolási 
képességeket, beleértve még a matematikai szövegértést is. Heti 1 differenciált, nem 
szakrendszerű órában még személyre szabottabban akár felzárkóztató rendszerben 
pótolhatták a hiányosságokat, alapozhatták meg az adott témakört. A gyakorlati 
órákon a csoportbontás során lehetőség volt arra, hogy hétköznapi szituációkat 



 4 

gyerekenként modellezzék, egy-egy gyerekhez vagy csoporthoz többször 
odajussanak, azok többször megnyilvánuljanak, akár az eszközök használatát 
egyenként segítsék. Nagyon sok tanulást segítő eszközt vehettek a kezükbe a 
gyerekek, a kompetencia alapú oktatásnak köszönhetően. Újdonság volt a 
kooperatív technikák bevezetése.  Bár a differenciálás nem volt újdonság a tanulók 
számára, de a csoportban való munka igen. Jó pár hónap eltelt, mire sikerült a 
munkaformákat hatékonyan alkalmazni, kezdetben még a feladatok kiosztása sem 
volt egyszerű, nem mindenki tudott velük azonosulni, nem tudtak együttműködni a 
másikkal, megosztani a munkát. Volt, aki passzív maradt a feladatokban, 
megelégedett azzal, hogy mások dolgoznak helyette. Másik probléma az idővel való 
hatékony gazdálkodás volt.  Viszont nagyon sok lehetőség adódott az ellenőrzésre, 
ezeket is lépésről lépésre kellett megtanulni (csoport ellenőriz csoportot, plakát). A 
kooperatív technikák keretében lehetőség nyílt az információszerzés- és feldolgozás 
képességének fejlesztésére, előtérbe került a tapasztalás útján szerzett ismeret, 
ezáltal örömtelibbé vált a tanulás, könnyebb volt a gyerekeket motiválni is. Meg 
tanultak szelektálni, rendszerezni. Javult a kommunikációs képességük, a térbeli, 
időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásuk, a 
problémamegoldó képességük, valamint a szociális kompetenciák.  
A nem szakrendszerű oktatást a rajz órákon is bevezette az iskola. Itt a 
kommunikációs készséget fejlesztették, hisz ezáltal önmagát is könnyebben fejezheti 
ki a gyermek. Lehetőség volt a kéz és az agy összehangolt fejlesztésére is a 
különböző feladattípusokban. Sok pályázatra beneveztek, egy-egy pályamunkában 
pedig az elemzések, elvonatkoztatások, a fantázia kaphatott szerepet. Az egyes 
témakörök feldolgozásában itt is a kooperatív technikákat alkalmazták. (víz témakör, 
tavaszi növények, helyismereti témakör – összekapcsolva a művészetekkel, 
kutatómunkával, térbeli tájékozódással, térképismerettel stb). 

 
Összességében a nem szakrendszerű oktatás a Klauzál Gábor Általános Iskolában 
megerősítette azt a képességfejlesztést, differenciálást és felzárkóztatást amit eddig 
is alkalmaztak, csak korábban szakkör és felzárkóztató foglalkozások keretében, ill. a 
differenciálást minden tanórán. A HEFOP pályázat segítségével bevezették a 
kooperatív módszereket, valamint a hatékony tanulást segítő a csoportmunkák, 
páros munkák stb. alkalmazását. Negatívumként hozható fel, hogy ezek az új 
módszerek eljárások sokkal időigényesebbek a hagyományos eljárásoknál. A 
problémákkal küszködő gyerekek számára hatékonyabb lenne a kisebb 
csoportokban való, a tanulók egyéni képességeihez alkalmazkodó foglalkozások 
tartása, ahol kis lépésekkel lehetne egy-egy lépcsőfokkal magasabbra jutni velük. 
 
A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolában a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy oktatásban kiemelt feladatként kezelték a szövegértő és 
hangos olvasás további fejlesztését önálló, páros és csoportos munka keretében. Az 
elsajátított ismeretek alkalmazását, a kommunikációs készség fejlesztését szolgálták 
a dramatikus játékok, illusztrációk. Az 5. osztályos tananyag alkalmas arra, hogy a 
nem szakrendszerű oktatás keretei között dolgozzák fel a tanulókkal.  
A történelem tantárgynál a szövegértés fejlesztését a történelmi témájú kiegészítő 
szövegek feldolgozása segítette. 
Az idegen nyelvoktatás lényegesen nem változott, mivel az elsődleges cél az 
alapvető négy képesség fejlesztése volt: olvasás, írás, hallás, kommunikáció. Ezek 
fejlesztése elsősorban a nem szakrendszerű órákon valósult meg. Az interaktív tábla 
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és a digitális tananyag használata jó gyakorlási lehetőséget nyújtott a tanulóknak az 
idegen nyelvi órákon.   
 
A nem szakrendszerű matematika órák célja, hogy adott tananyagot gyakorlati 
oldaláról mutassa meg a diákoknak, a hagyományostól eltérő módon, 
tevékenységközpontúságra fektetve az egyik fő hangsúlyt. A tanári munka háttér 
munkává vált, a frontális óravezetésű órák helyett a tanulók önálló- vagy csoport 
tevékenységet végeztek. A diákok ezeken az órákon szívesebben vettek részt, 
jobban lekötötte őket az egyébként nehéz tantárgynak minősülő matematika. Ezeken 
az órákon lehetőség volt a tananyagbeli hiányosságok pótlására is. Ugyanakkor 
tapasztalat, hogy a nem szakrendszerű órák lelassítják a matematika tananyag 
feldolgozási folyamatát, amiből az következik, hogy az előírt tananyag mennyiség 
egy részét nem lehet teljesíteni az évfolyamon. A Helyi tanterv módosításával 
elérhető, hogy egyes tananyagelemeket átcsoportosítva későbbi évfolyamokon 
tanítsanak, de a 6. évfolyam végén kötelező országos kompetenciamérés nem teszi 
lehetővé a tananyag ide-oda „tologatását”. A 6. évfolyam végére matematikából az 
előírt tananyagot teljesíteni kell az eredményes mérés miatt is.  
Az 5. osztályos természetismeret tananyag témafeldolgozása jó lehetőséget 
biztosított a csoportfoglalkozások, kísérletek elvégzéséhez. A természeti, földrajzi 
témájú szövegek feldolgozása segítette a szövegértés fejlesztését. 
Az ének-zene tantárgy nem szakrendszerű óráin a hangszerjáték oktatás került 
előtérbe. A hangszer segítségével sajátították el a tanulók az ábácés hangokat és 
hangközöket.  
A nem szakrendszerű hon- és népismeret órákon a szövegértés és kommunikáció 
fejlesztése valósult meg, előtérbe került a szerepjáték. 
 
Összegezve a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének tapasztatait a 
következőket állapíthatjuk meg a Deák Ferenc Általános Iskolában:  

• A nem szakrendszerű oktatás bevezetésével új tanítási-tanulási módszerek 
kerültek előtérbe a tanítási órákon. 

• A diákok tanuláshoz való hozzáállása javult, a tanórai motiváció erősödött.  
• Megkönnyítette az 5. osztályba való átmenetet.  
• Lehetőséget adott az alapkészségek gyakorlására, begyakoroltatására, a 

lassabban haladók felzárkóztatására. 
• Jövőbeni feladatként meg kell találni a tananyagtartalom egyensúlyát a 

szakrendszerű és nem szakrendszerű tanítási órákon.  
 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában a nem szakrendszerű órák anyagaiban a 
készség és képességfejlesztés áll előtérben, mely elsősorban magyar és matematika 
órákon valósul meg. Az idegen nyelvi oktatás sikeressége és a kommunikációs 
képesség és készség kialakításon alapszik, az ének-zenéhez pedig alapvetően 
kapcsolhatók az alapkészségek fejlesztése. Az előzőekből következően egy nevelő 
végezte a szaktárgyi oktatást, és a nem szakrendszerű oktatást, a naplóban és a 
tanmenetben külön jelölve van a nem szakrendszerű oktatásra fordított időkeret. 
Rendszeresen értékelték a nem szakrendszerű képzésben résztvevő tanulókat, és 
az itt tapasztaltak alapján alakították a fejlesztés további irányát. A iskola 
nevelőtestületének véleménye szerint a nem szakrendszerű oktatás előnye a 
differenciálás lehetőségének a megvalósítása, az, hogy a gyermekek megtanulnak 
közösségben dolgozni, a pedagógusokat pedig módszertani megújulásra sarkalja. A 
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pedagógusok leggyakrabban azokat a munkaformákat használták, amelyek 
segítségével hatékonyabban valósítható meg a fejlesztés, ez a csoportmunka és a 
párosmunka. Fontos a nem szakrendszerű oktatásban a differenciált tanulás-
szervezés, mert ilyenkor a tanulók aszerint kapnak feladatokat, hogy az 
ismeretszerzés mely fokán állnak.  
 
A Koszta József Általános Iskolában: a nem szakrendszerű oktatás törvényi 
előkészítettsége országos szinten a tanév kezdetén nem volt kellően leszabályozva 
azzal a céllal, hogy minden iskola sajátosan dönthessen a megvalósításról. Az 
intézmény a nem szakrendszerű oktatást tantárgyakra való lebontással valósítja 
meg, tanmenetekben kidolgozva; fejlesztési céllal és területekkel, feladatokkal, 
módszerekkel megtervezve. Pedagógiai programjukban szabályozottak voltak év 
elején a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos általános célok, elvárások, 
feladatok, a tantárgyak viszonylatában lebontott éves óraszámok, a megvalósulás 
formái azonban még nem. Mivel kiforratlan, ki nem próbált gyakorlatról volt szó a 
konkrét, nagyon részletes gyakorlati megvalósulás leszabályozása, módszertani 
kínálata éves munkatervükben történt meg. Ez alapján készültek a tantárgyi 
tanmenetek is, illetve a gyakorlati munka is e szerint folyt. Az igazgatónő és a 
nevelőtestület véleménye szerint az elmúlt tanév tapasztalata kellett ahhoz, hogy egy 
meghatározó dokumentumban valóban megalapozott szabályozást hagyjanak jóvá. 
Pedagógiai programjukban az értékelés osztályozó jeggyel meghatározott. Ezt 
alkalmazzák a  nem szakrendszerű foglalkozásokon nyújtott teljesítmény értékelése 
esetén is, melyet  más színnel jelölnek, s része a fél évi és év végi záró-jegyeknek.  
A naplókban kiemelővel jelölten válik nyilvánvalóvá ezen órák anyaga, a feladatra 
fordított idővallum, mely mindenkinél megegyezik a sajátos tanmenettel. Gyakorlatuk 
ezen a téren nem újszerű, hiszen a TIOK kompetenciafejlesztő programban 4 
tantárgyi területen is részt vettek, több éve alkalmazzák a projektmódszereket, s a 
képességre épített oktatásuk eredményeiből, a differenciálásban szerzett 
tapasztalataikból merített módszereket itt is kamatoztatják.  
 
A tanév tapasztalataira építve éves munkatervük és a gyakorlatban való alkalmazás 
–beválás egyeztetése után az iskola nevelőtestülete a Pedagógiai program 
módosításáról döntött, a 2009/2010-es tanévtől való alkalmazás tekintetében.  
 
Ennek megfelelően a Koszta József Általános Iskola Pedagógiai program Helyi 
tanterv 8. fejezetének helyébe a következő szabályozás lép: 

 
„8. A nem szakrendszerű oktatás szervezése iskolánkban az 5-6. évfolyamokon 
 
Cél:  
A tanulók egyéni képességeihez igazodó, azok esélyegyenlőségét megteremtő, 
fejlődését eredményező tanulásszervezési módszerek alkalmazása az 
alapkompetenciák kialakítása során.  
 
Feladat:  
Iskolánkban a nívócsoportos oktatás eredményeképp a tanulók differenciálása 
részben megoldott a csoportszervezéseknél a képesség szerinti tanításban 
érvényesülve.  
A nem szakrendszerű oktatás az egyéni fejlesztés, tehetséggondozás jelentős 
eleme; az alapkompetenciák képességének magasabb szintre emelését kell, 
hogy szolgálja egy-egy tanuló esetében.  
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Fontos  fejlesztési területek: 
 

 az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása,  
 az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, 

rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének 
fejlesztése,  

 a kommunikációs képességek (magyar és idegen-nyelvi), (pl.:beszélgetési 
technikák, az írott kommunikáció nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása 
hétköznapi helyzetekben, műfajok ismerete, értése, internet,stb.) erősítése,  

 a szociális és életpálya építési kompetenciák fejlesztése,  
 a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás. 

Gyakorlati megvalósítása: 

A nem szakrendszerű oktatást minden esetben meghatározza a mindenkori belépő 
ötödikesek alapkészségekben mutatkozó egyénenkénti elmaradása (a tanulói 
teljesítmények szintje), a kompetencia fejlesztésének iskolai szintű feladata. Ezek 
részletes szabályozása az éves munkaterv eleme. Az alapozó funkciók között 
elsődlegesen az önálló tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket tartjuk 
számon. Az országos diagnosztikus méréssel már tájékozódhatunk a gyerekek  
képességi szintjéről. Szükséges, hogy a pedagógiai döntések, beavatkozás, 
fejlesztés előtt a pedagógusok részletes információt szerezzenek arról, hogy a 
tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát, melyek azok a 
területek, ahol lemaradtak, mely területeken kiemelkedők. Fontos a tanulók 
tudásának feltárása azért, hogy láthatóvá váljon, mire építhetünk, mennyire 
rendelkeznek a tanulók azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, 
amelyekre az adott tantárgy tanév eleji tanításának megkezdésekor vagy egy tantervi 
tematikus egység előtt támaszkodhatunk. 
A nem szakrendszerű oktatás egyik fontos feladata, hogy kezelni tudja az eltérő 
tanulói fejlettségi szintet, és megadja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanuló beérje 
társait, felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott időn belül elérje a helyi tanterv elvárt 
követelményszintjét. Ugyanakkor fontos, hogy azonos idősávban tehetségnevelést is 
végezzünk. 
 
Ez előzőekből kiinduló feladataink: 

 Előtérben a hátrányos helyzetűek és az alulteljesítők felzárkóztatása, ill. 
a tehetséggondozás. 

 Tanórán: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni 
fejlesztés. 

 Az időkeretek lehetőségek szerinti tömbösítése (tanév eleji ismétlés, 
félévi értékelés után, tanév végi ismétlési szakasz, helyi tanterv 
témaköreinek vége utáni összefoglalás), kompetencia alapú 
tanóraszervezés és nívócsoportok szervezése kombinációjával. 

 Ha szükséges, az 5-6. évfolyamon a helyi tanterv tananyagának 
felülvizsgálata, a nem szakrendszerű órák anyagának összhangja a 
tanmenetekben, az adott tantárgyakra, tanulócsoportokra 
vonatkoztatva.  

 Tanórán kívül: kiscsoportos, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás. 
 A megvalósítás a mindenkori- nem szakrendszerű órák kiemelésével 

jelölt - tantárgyi tanmenetek alapján megtartott, a nem szakrendszerű 
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oktatás anyagának, céljának, időtartamának kiemelésével tervezett, 
ezzel összhangban lévő gyakorlat. 

 
A nem szakrendszerű oktatás  dokumentálása: 
 

 Osztálynaplóban: kompetencia- fejlesztési feladat megjelölése, időmennyiség 
percben megadva – aláírás kiemelése zöld színnel. 

 Tanmenetekben – bejegyzés a kompetencia terület és feladat megjelölésével. 
 

A tanulók értékelése: 
 A nem szakrendszerű tanórákon nyújtott teljesítményt is zölddel kiemelt jeggyel 
értékeljük, mely beszámít a tanulók félévi és év végi osztályzatába. 
 
Tantárgyi területei  évfolyami szinten: 
                                   Magyar nyelv és irodalom            3,5 óra/hét 
                                   Tánc és dráma                             0,5 óra/hét 
                                   Informatika                                   3     óra/hét 

 
                                   Matematika                                  3      óra/ hét 
                                   Idegen nyelv                                4     óra / hét 
                                   Történelem, természetismeret        1,5- óra/ hét 
                                   Technika                                        3     óra/ hét 
                                   Osztályfőnöki óra                          1    óra/ hét 
 
Időtartama:  
A kötelező és a nem kötelező órakeret legalább 25 %- ában tervezve, az 5-6. 
évfolyamon szervezett osztályok átlagában meghatározva, helyi tantervünk szerint. 
Órakerete: Helyi tantervünkben meghatározott tantárgyi és heti bontásban. 
 
A részt vevő pedagógusok: rendelkezniük kell a törvényi előírásokban szereplő 
képesítéssel, feltételekkel (120 órás tanfolyam, vagy 5 éves alsós gyakorlat, 
szakkollégium). Építünk a kompetenciaalapú oktatás kísérleti programjában 
résztvevő pedagógusok képesítésére, gyakorlati tapasztalataira (17 fő).” 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
 
 
……/2009.(VI.26.) Kt. 
 
Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő 
bevezetésének tapasztalatai, eredményei, az ezek alapján szükséges intézkedések 
megtétele 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nem 
szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének 
tapasztalatai, eredményei, az ezek alapján szükséges intézkedések megtétele tárgyú 
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
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1./ A Képviselő-testület elfogadja a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének 
tapasztalatairól szóló beszámolót. 
 
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Koszta József Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának Helyi tantervének 2009/2010. tanévtől alkalmazandó módosítását – 
mely költségvetési többlettel nem jár - az alábbiak szerint: 
- A pedagógiai Program Helyi Tantervének 8. fejezetének helyébe az alábbi 
szabályozás lép: 
„8. A nem szakrendszerű oktatás szervezése iskolánkban az 5-6. évfolyamokon 
 
Cél:  
A tanulók egyéni képességeihez igazodó, azok esélyegyenlőségét megteremtő, 
fejlődését eredményező tanulásszervezési módszerek alkalmazása az 
alapkompetenciák kialakítása során.  
 
Feladat:  
Iskolánkban a nívócsoportos oktatás eredményeképp a tanulók differenciálása 
részben megoldott a csoportszervezéseknél a képesség szerinti tanításban 
érvényesülve.  
A nem szakrendszerű oktatás az egyéni fejlesztés, tehetséggondozás jelentős 
eleme; az alapkompetenciák képességének magasabb szintre emelését kell, 
hogy szolgálja egy-egy tanuló esetében.  
 
Fontos  fejlesztési területek: 
 

 az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása,  
 az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, 

rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének 
fejlesztése,  

 a kommunikációs képességek (magyar és idegen-nyelvi), (pl.:beszélgetési 
technikák, az írott kommunikáció nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása 
hétköznapi helyzetekben, műfajok ismerete, értése, internet,stb.) erősítése,  

 a szociális és életpálya építési kompetenciák fejlesztése,  
 a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás. 

Gyakorlati megvalósítása: 

A nem szakrendszerű oktatást minden esetben meghatározza a mindenkori belépő 
ötödikesek alapkészségekben mutatkozó egyénenkénti elmaradása (a tanulói 
teljesítmények szintje), a kompetencia fejlesztésének iskolai szintű feladata. Ezek 
részletes szabályozása az éves munkaterv eleme. Az alapozó funkciók között 
elsődlegesen az önálló tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket tartjuk 
számon. Az országos diagnosztikus méréssel már tájékozódhatunk a gyerekek 
képességi szintjéről. Szükséges, hogy a pedagógiai döntések, beavatkozás, 
fejlesztés előtt a pedagógusok részletes információt szerezzenek arról, hogy a 
tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát, melyek azok a 
területek, ahol lemaradtak, mely területeken kiemelkedők. Fontos a tanulók 
tudásának feltárása azért, hogy láthatóvá váljon, mire építhetünk, mennyire 



 10 

rendelkeznek a tanulók azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, 
amelyekre az adott tantárgy tanév eleji tanításának megkezdésekor vagy egy tantervi 
tematikus egység előtt támaszkodhatunk. 
A nem szakrendszerű oktatás egyik fontos feladata, hogy kezelni tudja az eltérő 
tanulói fejlettségi szintet, és megadja a lehetőséget ahhoz, hogy a tanuló beérje 
társait, felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott időn belül elérje a helyi tanterv elvárt 
követelményszintjét. Ugyanakkor fontos, hogy azonos idősávban tehetségnevelést is 
végezzünk. 
 
Ez előzőekből kiinduló feladataink: 

 Előtérben a hátrányos helyzetűek és az alulteljesítők felzárkóztatása, ill. 
a tehetséggondozás. 

 Tanórán: differenciálás, csoportbontás, kooperatív foglalkozás, egyéni 
fejlesztés. 

 Az időkeretek lehetőségek szerinti tömbösítése (tanév eleji ismétlés, 
félévi értékelés után, tanév végi ismétlési szakasz, helyi tanterv 
témaköreinek vége utáni összefoglalás), kompetencia alapú 
tanóraszervezés és nívócsoportok szervezése kombinációjával. 

 Ha szükséges, az 5-6. évfolyamon a helyi tanterv tananyagának 
felülvizsgálata, a nem szakrendszerű órák anyagának összhangja a 
tanmenetekben, az adott tantárgyakra, tanulócsoportokra 
vonatkoztatva.  

 Tanórán kívül: kiscsoportos, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás. 
 A megvalósítás a mindenkori- nem szakrendszerű órák kiemelésével 

jelölt - tantárgyi tanmenetek alapján megtartott, a nem szakrendszerű 
oktatás anyagának, céljának, időtartamának kiemelésével tervezett, 
ezzel összhangban lévő gyakorlat. 

 
A nem szakrendszerű oktatás  dokumentálása: 
 

 Osztálynaplóban: kompetencia- fejlesztési feladat megjelölése, időmennyiség 
percben megadva – aláírás kiemelése zöld színnel. 

 Tanmenetekben – bejegyzés a kompetencia terület és feladat megjelölésével. 
 

A tanulók értékelése: 
 A nem szakrendszerű tanórákon nyújtott teljesítményt is zölddel kiemelt jeggyel 
értékeljük, mely beszámít a tanulók félévi és év végi osztályzatába. 
 
Tantárgyi területei  évfolyami szinten: 
                                   Magyar nyelv és irodalom            3,5 óra/hét 
                                   Tánc és dráma                             0,5 óra/hét 
                                   Informatika                                   3     óra/hét 

 
                                   Matematika                                  3      óra/ hét 
                                   Idegen nyelv                                4     óra / hét 
                                   Történelem, természetismeret        1,5  óra/ hét 
                                   Technika                                        3     óra/ hét 
                                   Osztályfőnöki óra                          1    óra/ hét 
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Időtartama:  
A kötelező és a nem kötelező órakeret legalább 25 %- ában tervezve, az 5-6. 
évfolyamon szervezett osztályok átlagában meghatározva, helyi tantervünk szerint. 
Órakerete: Helyi tantervünkben meghatározott tantárgyi és heti bontásban. 
 
A részt vevő pedagógusok: rendelkezniük kell a törvényi előírásokban szereplő 
képesítéssel, feltételekkel (120 órás tanfolyam, vagy 5 éves alsós gyakorlat, 
szakkollégium). Építünk a kompetenciaalapú oktatás kísérleti programjában 
résztvevő pedagógusok képesítésére, gyakorlati tapasztalataira (17 fő).” 
 
Határidő: 2009/2010. tanévtől folyamatos 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 

   Intézményvezető 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5./ Általános iskolák igazgatói 
 
 
Szentes, 2009. június 8.     
 
 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 

 


