
Az osztályokban, ahol együttesen tanulnak, kétféle fog-
lalkozási forma van:

▶ közvetlen foglalkozás, mely a nevelőnek a tanulókkal 
való együttes munkáját jelenti,

▶ önálló foglalkozás, melynek során a tanulók önállóan 
dolgoznak és oldják meg a didaktikai feladatok egy részét.

Számtalan előnyét is tapasztaltuk az összevont tanulócso-
portoknak, melyek közül néhányat kiemelnék:

▶ a tanulók közötti interakciók (a kölcsönös tanulási-
tanítási folyamatok) gyakoribbak,

▶ a tanulók egymástól is tanulhatnak, nem csak a fel-
nőttektől,

▶ a nyelvi fejlődés gyorsabb, hiszen a kisebbek számára 
a nagyobbak fejlettebb nyelvi kifejezőkészsége a példa,

▶ a kulturális örökséget (játékok, dalok, viselkedési sza-
bályok) hatékonyabban adják át egymásnak a gyerekek,

▶ a kisebbek világos perspektívát látnak maguk előtt, 
látják a szociális és érzelmi fejlődés kilátásait,

▶ di� erenciált és egyénre szabott lehet az oktatás.

A di� erenciálás alapja az összevont osztályokban a két-
féle tananyag is, melyhez nagy és lelkiismeretes felkészü-
lés kell. A felkészülést, illetve az órai munkát a megfelelő 
tankönyvek nagyban segítik. Ezért esett választásunk az 
Apáczai Kiadó tankönyveire.

Tartalmi megfelelés
– A tankönyvek témafeldolgozása, feladatrendszere le-

fedi az adott tantárgy tantervi anyagát. Az összevont osz-
tályokban az önálló és a közvetlen tanórák alatt sokszor 
egyedül dolgoznak a gyerekek, ezért az éves anyagot olyan 
formában kell, hogy megkapják, mely alkalmas az önálló 
feldolgozásra is. Tartalmuk nemcsak ismeretcentrikus, 
hanem lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre is. A felada-
tok változatosak tartalom, típus, nehézségi fok, funkció 
tekintetében, ezért jól lehet válogatni, di� erenciálni.

– Igényes szemléltetőanyagot tárnak a tanulók elé. 
– A tartalom szaktárgyi szempontból korrekt, tárgyi 

tévedéseket, félreérthető, félreértelmezhető tartalmi ele-
meket nem találunk.

– Figyelembe veszi az adott korosztály értelmi fejlődé-
sének, megismerő tevékenységének életkori jellemzőit, 

fejlődési, fejlesztési szükségleteit, hiszen az adott témák, 
feladatsorok a következő tanévben magasabb szinten visz-
szatérnek.

– A tankönyvek különféle „stratégiát” képviselnek, is-
mereteket közölnek, de egyben teret is adnak a közös és 
egyéni felfedezésnek. A feladatok többnyire nem mecha-
nikus, beszabályozó jellegűek, hanem lehetőséget adnak 
a széles körű tanulói tevékenységre, a kreatív megoldá-
sokra.

Formai megfelelés
– Az adott korosztály számára a tankönyvek nyelvi 

megformáltsága megfelelő, az utasítások megfogalma-
zása érthető, világos, a szövegek nyelvileg jól megformál-
tak, gondolati tartalmuk, irodalmi értékük igényes.

– Mivel az önálló órán egyedül dolgoznak a gyerekek, 
ezért örültem, hogy  az elsősöknek sem okozott gondot a 
tankönyvben, munkafüzetben tájékozódni, mivel a tan-
könyvek oldalai áttekinthetőek, már az elején könnyen 
eligazodtak a tankönyv szerkezetében, jelrendszerében.

– A betűforma, -méret, -távolság, illetve az egy oldalra 
kerülő szöveg- vagy feladatmennyiség megfelel a tanu-
lók érzékelő apparátusának, észlelési képességének.

– A tankönyvek ábrakészlete minden évfolyamon meg-
felelő, hiszen az adott korosztályt a neki megfelelő képi
és ábravilággal segíti a valóság megismerésében, a fel-
adatmegoldásban, illetve a belső kép megteremtésében.

– A tankönyvek mérete, súlya, kötése, strapabírása szin-
tén az életkornak megfelelő.
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ÍGY DOLGOZTAM AZ APÁCZAI KIADÓ 
TANKÖNYVEIVEL ÖSSZEVONT OSZTÁLYBAN
A Héhalmi Általános Iskola Egyházasdengelegi Tagiskolájának taní-
tója vagyok. 26 éve dolgozom pedagógusként, és az első pillanat-
tól kezdve ismerem és használom az Apáczai Kiadó tankönyveit. 
Az iskolában jelenleg 17 gyermek tanul összevont osztályokban. 
Egy nevelő vezetésével különböző korosztályú tanulók tanulnak 
egy tanteremben, két osztály dolgozik egy tanulócsoportban. ZSUZSA JÁNOSNÉ



Egyéb szempontok 
– A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy 

helyi tantervébe foglaltak tanítását, nincs szükség kiegé-
szítő taneszközökre.

– A tankönyvek minden tantárgyból nemcsak egy évfo-
lyamra szólnak, hanem egy több évfolyamra kidolgozott 
taneszközrendszer elemei, melyben a tananyag koncent-
rikusan épül egymásra.

– Az alsó tagozatban használt tankönyvek folytatását 
a felső tagozatban is megtaláljuk, így nem ismeretlenek 
a tanulók számára a felsőbb évfolyamos könyvek.

– A napi teljes tankönyvszükséglet cipelése nem okoz 
 zikai megterhelést a gyermeknek.

– A tankönyvek megvásárlása nem ró kimagasló anyagi 
terhet a családra.

A 2011–2012-es tanévben összevont első és harmadik osz-
tályos tanulókat kaptam. Az első osztályosok olvasás- és 
írástanítása már önmagában is nehéz, ám egyben nagyon 
szép feladat is. Az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanul-
tunk, melyek nagy segítséget jelentettek a napi munkám-
ban. A tanév elején több törődést, foglalkozást igényeltek 
az elsősök, hiszen nekik minden iskolai dolog újdonság 
volt, minden megoldandó feladatot pontosan el kellett 
magyarázni. Addig a harmadikosoknak, akik már járta-
sak voltak a Kiadó könyveinek jelrendszerében, feladattí-
pusaiban, bátran adhattam több önállóan feldolgozandó 
feladatot. Később, ahogy a kisebbek kiismerték magukat a 
tankönyvek, feladatok világában, fokozatosan egyre több, 
di� erenciáltabb feladatot tudtak önállóan, illetve csopor-
tokban megoldani. A feladatok egyaránt alkalmasak vol-
tak egyéni fejlesztésre, di� erenciálásra, csoportmunkára. 
A könyvek színvilága, ábrái, rajzai közel álltak a tanulók-
hoz. Mivel szinte minden tantárgyhoz készült tankönyv, 
ezért az éves munka során rendszerben látták a gyerekek 
az évfolyam anyagát, követelményeit. Örömmel üdvözöl-
ték a már megismert � gurákat, jelrendszert, ezek köszön-
tek vissza a különböző tankönyvek lapjairól.

Magyarórákon szép és igényes irodalmi alkotásokból vá-
logathattunk a tanév során, a feladatok mellett jutott idő 
a kiegészítő gyakorlatokra, a megszilárdításra, rögzítésre 
is. Az írás, fogalmazás, szövegértés munkafüzetek felada-

tai az olvasókönyv olvasmányaira épülnek, ezáltal több 
oldalról segítve az új ismeretek feldolgozását, tanulását. 
Mivel a tankönyv szinte azonos fejezetekből épül fel, ezért 
a két osztállyal is tudtam közösen dolgozni. Ez jellemző 
volt a többi tantárgyra is, hiszen a tananyaguk, ismeret-
anyaguk koncentrikusan bővül.

Az ének-zene tantárgyat az alsó tagozat négy osztályának 
tanítottam közösen, ebben nagy segítségemre voltak a 
munkafüzet feladatai, melyek közül bátran válogathat-
tam. A feladatok érthetőek, játékosak, segítik a tananyag 
megszilárdítását. Amíg egy-egy osztállyal közösen éne-
keltünk, addig a többi osztály sok érdekes feladatot talált 
a munkafüzetben.

Összegzés
Az Apáczai Kiadó tankönyveit nagyon jól tudtam hasz-
nosítani az oktató-nevelő munkám során az összevont 
osztályokban is. A tankönyvek formai, tartalmi felépítése 
kiválóan alkalmas az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatás-
ra, di� erenciálásra. Minden tanuló talált olyan feladatot, 
amely megfelelt egyéni képességeinek, fejlesztette azo-
kat, sikerélményt jelentett számára. Csoportmunkára és  
önálló munkára egyaránt alkalmasak a gyakorlatok.
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