
Miért választanám újra a vámosszabadi általános iskolát gyermekeim számára? 

 

„Itt van ez a kisiskola a falunkban, kedves tanítókkal és kis létszámú csoportokkal. A tanítónők ismerik a 

gyerekeket (szüleiket, családi hátterüket), és ez nagyon fontos, mert ha ismeri, akkor jobban tudja nevelni és 

oktatni is. A gyerekek korán megtanulják, mit jelent az önálló munka, a másik tanulócsoporthoz, más 

korcsoporthoz alkalmazkodás. Nagyon fontosnak tartom, hogy sok lehetőség adódik a szereplésre, erre mindig 

nagy lelkesedéssel készülnek gyerekek, tanítók egyaránt.  

A tanulók semmiben sem szenvednek hiányt. Sőt! Szeretetből biztosan többet kapnak. Több lehetőség jut az 

önálló és csoportos munkára, szereplésre, kreativitásra és egyéni fejlődésre, amik – meggyőződésem, hogy – a 

gyerekek érvényesülésének jövőbeni zálogát jelentik. 

Eleinte ellenérzéseim voltak az összevont oktatással szemben, de számomra szülőként (és tanárként) meggyőző 

volt, hogy aki ügyesebb a tananyagban, az „felfelé” hallgathat, aki pedig gyengébb, az óra közben „lefelé” 

figyelve ismételhet. Amikor Réka két osztálytársával együtt negyedik osztály után bekerült az egyik győri 

egyházi iskolába, a bemutató óra után ámulva nézték a tanárok a gyerekek gyönyörű füzetvezetését és 

felkészültségükről is áradoztak. Réka azóta 8. osztályos lett, jelenleg a Gárdonyiba jár, az osztálya egyik legjobb 

tanulója. Amikor a kisebbik gyerkőc, Katica is nagycsoportos lett, már nem volt kérdéses számunkra az 

iskolaválasztás. Idén már ő is utolsó évét tölti a vámosi iskolában és biztos vagyok benne, hogy az itt szerzett 

tudással meg fogja állni a helyét bármelyik győri iskolában is.  

Az idő bebizonyította, hogy az eredmény tekintetében nincs különbség a differenciált és az összevont óravezetés 

között. Mindkét változathoz alapos, lelkiismeretes felkészülés kell, aminek a vámosszabadi iskola tanítói 

véleményem szerint maximálisan eleget tesznek. „ 

 

Dr. Buruzs Adrienn (4. osztályos Katica és 8. osztályos Réka édesanyja) 

 

 

 

„A gyerekeink szerettek ide járni A három legfontosabb dolog szerintem: kis létszám, helyi barátok, iskolán 

kívüli élmények és emlékek. 

Kis létszámú, barátságos hangulatú iskolában mindenkire több figyelem jut, az egyéni erősségek könnyebben 

észrevehetők. Az összevont osztály? Akik nem ismerik, esetleg tartanak tőle, pedig állíthatom (én is ilyenbe 

jártam) hogy csak előnye van. Ez az osztályszervezés nagyon jól segíti az alsó tagozat egyik legfontosabb célját: 

megtanulni tanulni. Iskola után pedig könnyen tudnak találkozni a helybeli barátokkal, hiszen gyerekek és szülők 

is ismerik egymást. Ez hozzájárul az érzelmi biztonsághoz, az izgalmas és emlékezetes gyermekkorhoz. Ha a 

helyi iskolába járnak, akkor részei lesznek a falunak, és a falu is része lesz az ő életüknek. Ezt semelyik másik 

iskola nem tudja pótolni! 

Bíztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, mert állítom, hogy vámosszabadi kisgyermeknek a 

vámosszabadi iskolánál keresve sem találni jobbat. „ 

 

Pajor Károly (5. osztályos Aliz és 8. osztályos Ádám édesapja) 

 

 

 

„A kis létszám nyújt lehetőséget arra, hogy tanulóit jól megismerje, és hogy azok egyéni erősségeit és gyengébb 

oldalát is átlássa. Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a gyermekek évről évre kiemelkedő 

eredménnyel szerepelnek a városi-, megyei tanulmányi versenyeken. A sok közösségformáló program hozzájárul 

a boldog gyermekkorhoz, ezek az élmények maradnak meg igazán, erre emlékeznek vissza legszívesebben. (pl.: 

erdei tábor, rendezvényeken történő közös szereplések, kutatók éjszakája, szakkörök, stb.) Kislányom - aki már 

egy másik iskolában állja meg kitűnő eredménnyel a helyét - mondta, mikor megkérdeztem milyen az új iskola: 

„olyan jó sosem lesz, mint a vámosi iskolában volt”! Kisfiamnak – aki most elsős és a helyi oviból ment át a 

helyi suliba - nem volt olyan nagy váltás az első osztály, hiszen az általa jól ismert ovis társaival együtt jár 

suliba. Megnyugtató érzés látni, hogy reggelente derűsen indul iskolába, délutánonként pedig mosolygósan jön 

haza.” 

 

Kollerné Gróf Zsanett (5. osztályos Kamilla és 1. osztályos Ádám édesanyja) 

 



 

„Nyitottság, odafordulás, bizalom, kooperáció. Ezzel jellemezhető a pedagógusok kapcsolata mind a diákok, 

mind a szülők felé. Alaposság, a tudásszint megkövetelése, motiváció. Ezek az itt zajló oktatás alapkövei. A 

gyerekek ugyanakkor teret kapnak saját ötletek megvalósításához. Bátran megnyilvánulnak és magabiztosságra 

tesznek szert. A tanárok megszólíthatók, bármilyen felmerülő kérdés esetén konstruktív a hozzáállásuk. A 

viszonylag kis létszámnak köszönhetően pedig családias a hangulat, jó a közösség.” 

 

Vörös Erzsébet (2. osztályos Soma édesanyja) 

 

 

„Sem anyaként, sem tanárként nem bántam meg, hogy a gyermekeimet a Vámosszabadi Tagiskolába írattam. 

Nem okozott nekik törést az iskolakezdés, mert ismerős környezetben és az ovis társaikkal kezdték meg a 

tanévet. Az alacsony osztálylétszámnak köszönhetően gyorsan összebarátkoztak a tanító nénikkel. Pedagógus 

szemmel az iskola legnagyobb előnye, hogy kimagaslóan sok idő jut az egyes tanulókra a tanítók figyelméből. 

Az átadott ismeretanyag a vegyes osztályokra jellemző folyamatos ismétlésből fakadóan alaposan rögzül. Ez az 

írás-olvasás és a számolás elsajátításában különösen fontos. Summa summarum: a gyerekek megtanulják amit 

kell - távol a tömegoktatástól, egy számukra ismerős és biztonságot nyújtó környezetben.” 

 

Böröczki-Rózsa Mariann (3. osztályos Blanka és 1. osztályos Örs édesanyja) 

 

 

 

„Számunkra nagyon fontos, hogy gyermekünket biztonságban tudhatjuk az óvodában már megismert gyerekek 

között. Ismerjük a szülőket és a tanító nénikkel napi szinten személyes kapcsolatunk van, ők nagyon rugalmasak, 

bármilyen kérésről vagy problémáról van szó. Itt működik, hogy a szülők a tanítókkal együtt nevelik 

gyermekeiket. Rengeteg szeretetet és figyelmet kapnak a gyerekek az órákon és azon kívül is, itt tényleg ők 

vannak az első helyen, pl. a tanító néni tízórai szünetben mesét olvas nekik. Sok kritikát kap a jelenlegi oktatási 

rendszer ma Magyarországon. Ezeket a hibákat és gyengeségeket a vámosi iskolában a tanító nénik nagyon jól 

kompenzálják, hogy a gyerekek a lehető legkevesebbet érezzenek belőlük. Dóri minden reggel szívesen kel fel és 

megy iskolába, így biztosak vagyunk benne, hogy a lehető legjobb helyen van. „ 

 

Gyenese Tímea (2. osztályos Dóra édesanyja) 

 

 

 

„Nagyobbik gyermekünk egy győri iskolában 26 fős osztályban kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 

Laurát már a vámosszabadi iskolába írattuk, mely már elsős korában előnyösnek bizonyult. Laura úgy kezdte az 

első osztályt, hogy a betűket egyáltalán nem ismerte. December közepére már készség szinten jól olvasott, egész 

oldalas meséket, jobban, mint testvére az adott időpontban. Ugyanez elmondható az írásra és a többi tantárgyra 

is, melyben véleményünk szerint az is segítette, hogy a másodikasokkal párhuzamosan folyó tanórák alatt 

megismerhette a következő év anyagát. Például a „J” és az „LY” megkülönböztetése, mire ők tanulták már 

akarva, akaratlanul tudta, hisz az előző évben „elleste” a másodikasoktól. Ez visszafele is érvényes a gyakorlás 

és a megszerzett tudás átismétlése terén.  

A tanítási módszereken felül, az iskola családias hangulata is segíti az elsősöket a beilleszkedésben, a 

nagyobbakat pedig a mindennapi tevékenységükben, nem úgy, mint egy nagy létszámú, futószalag szerűen 

működő városi oktatási intézményben. A kisebb létszám előnye még az is, hogy a tanároknak több ideje jut egy-

egy gyerekre, a tananyagot részletesebben, ha kell, többször átismételve tudják oktatni.  

Összegezve az alapok megszerzése, amire az egész tanulás épül, a vámosszabadi iskolában történő oktatási 

formában sajátítható el a legeredményesebben.” 

 

Pető Katalin (6. osztályos Kata és a 2. osztályos Laura édesanyja) 

 


