
 

Kedves Szülők! 

 

 

Szeretném megismertetni Önöket a Vámosszabadi Tagiskola összevont tanulási formájával, mely hosszú évek 

óta nagy népszerűségnek örvend a minket választó szülők és gyermekek körében. 

 

Az összevont osztály húzóerő a kicsiknek – segíteni tudás a nagyoknak. 

 

Az évfolyamokon átívelő tanulás elméleti háttere szerint 

 minden gyermek már iskolakezdés előtt sok mindent sikeresen megtanult; 

 minden gyermek akar tanulni; 

 a gyermekek különbözőek; 

 a gyermekek aktívan szerzik meg tudásukat és képességeiket; 

 minden gyermek a tanulás folyamata során saját útját járja. 

 

A mi iskolánkban 1-2. és 3-4. összevonásban tanulnak a gyerekek, mely sikeresnek mondható a következő okok 

miatt: 

 diákok tanítanak diákot (a gyerekek nemcsak a pedagógustól, hanem az idősebb gyerektől is tanulnak); 

 nyelvi fejlődés miatt (a kisebbek számára a nagyobbak fejlettebb nyelvi kifejezőkészsége például 

szolgál); 

 a kulturális örökség átadása (gyermekjátékok, dalok, viselkedési szabályok hatékony továbbadása); 

 a szociális és érzelmi fejlődés kilátásai (a kisebbek világos perspektívát látnak maguk előtt); 

 differenciált és egyénre szabott oktatás. 

 

Tapasztalatok és szülői visszajelzések alapján a közösségfejlesztő munka itt a leghatékonyabb. Talán már Önök 

is hallottak a reformpedagógiai törekvésekről, az újonnan indult kísérleti- és magániskolákról, ahol pont ilyen 

„elavult módon” direkt szerveznek heterogén összetételű tanulócsoportokat. Ez a módszer a gyerekek számára 

cseppet sem megerőltető, pillanatok alatt megszokják; „csak” a pedagógustól kíván pluszmunkát, plusz 

felkészülést. Iskolánk diákjai ötödik osztályban – bármelyik iskolát is választják – az átlaghoz képest kiemelkedő 

kezdeményező és probléma megoldó képességgel rendelkeznek, önállóak, magabiztosak. 

 

Az igazi megerősítést mégiscsak a nyílt tanítási órák jelentik, hiszen   

addig szinte az összes szülő számára idegen volt ez a tanítási-tanulási forma; de miután megismerkedtek vele, 

beszéltek a pedagógusokkal, sokkal nyitottabban álltak az iskolaválasztás kérdéséhez. 

 

Várjuk Önöket is iskolánk nyílt tanítási óráira, hogy meggyőződhessenek minderről. Tekintsék meg az I. 

félévben versenyeken szerzett okleveleinket a faliújságon, melyek ismét csak azt bizonyítják, hogy tanulóink 

mindenhol megállják a helyüket, büszkék lehetünk rájuk! 

 

Szeretettel várjuk Önöket:                                

                 A tanító nénik nevében Kamocsai Antalné tagintézmény-vezető 


