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Bevezetés 
 

  Az összevont osztályos tanulásszervezés a hazai oktatásügy rút kis-
kacsája. A közvetlen érintetteken kívül még tanügyi berkekben is csupán vélet-
lenszerűen kerül szóba. Amikor pedig szóba kerül, rendszerint az illető 
osztályokat irányító pedagógusok iránti együttérzés, illetve a szóban forgó 
pedagógusok munkájukkal kapcsolatos siralmai fogalmazódnak meg. Meg-
győződésünk, hogy ennek nem kell feltétlenül így lennie. Ahhoz, hogy a jelen-
leginél derűlátóbb képet fessünk az összevont osztályok működésének 
távlatairól, tekintsünk át néhány olyan kérdést, amely közelebb vihet a szimultán 
(összevont, osztatlan vagy részben osztott) szervezési forma mibenlétének, szükség-
szerűségének, választhatóságának, előnyeinek és hátrányainak megértéséhez. 
 
 

Az oktatás szervezeti keretei és formái 
 
  Az oktatás alapvető szerkezeti kerete Comenius óta az osztály. Az osz-
tály eredetileg (és a legtöbb esetben ma is) azonos életkorú, azonos tananyagot 
viszonylag azonos idő alatt elsajátító gyermekek csoportja. Az osztállyal való 
tanévenkénti továbblépés feltétele a közös, minimális követelmények teljesítése 
(M. Nádasi Mária: Az osztály szervezeti keretei. In Falus 1998, 346). 
  A Comenius előtti időkben, az iskolázás kezdetén a gyermekek be-
sorolása valamilyen szintbe, csoportba elsősorban tudásuktól függött, vagyis 
tudás szempontjából homogén, életkor szempontjából heterogén csoportokat 
szerveztek. A gyakorlat mégis az egyértelmű, könnyen kezelhető, de sokkalta 
merevebb megoldást honosította meg: az életkorilag is és képességbelileg is 
aránylag homogén osztályba sorolást. 
  A séma több oldalról is, elsősorban gyermeklélektani és nevelés-
szociológiai nézőpontból kikezdhető. Erre 1895-ben a mannheimi iskolastruk-
túra kezdeményezése kapcsán sor is került. A. Sickinger iskolatanácsos újító 
javaslata még nem szól ugyan gyökeres változtatásról, mindössze a különböző 
szintű teljesítményre képes azonos életkorú gyermekek egyazon osztályba 
sorolásának célszerűsége fölött tör pálcát. Úgy véli, hogy a nagyszámú elemi 

 



iskolai bukás a „differenciáltan egységes iskola” szervezésével fékezhető meg, vagyis 
úgy, hogy az iskola illeszkedjék a gyermekekhez. Ezért a különböző teljesítő-
képességű gyermekek számára párhuzamos osztályokat szervez. Hangsúlyozza, 
hogy a párhuzamos osztályok közötti átváltás mindkét irányban lehetséges. 
  A XX. század második felétől egyre világosabbá vált az életkorilag 
homogén osztályok célszerűtlensége, ezért az újító szellemű pedagógusok az 
alább felsorolt szempontok alapján kísérelték meg a szervezeti keret fellazítását: 

• Életkor és érdeklődési terület szerint összeállított osztályok. 
• Életkor és fontos tantárgyakban elért teljesítmények szerinti, osztálytól 

független „nívócsoportok” (setting). Ezek párhuzamos évfolya-
mokból összeállított csoportok. 

• Életkor és teljesítmény szerinti, osztályon belüli csoportok (osztály-
bontás). Nálunk gyakran használják ezt a szervezést az idegen nyel-
vek tanításában, de elvileg bármely tantárgyra érvényesíthető. 

• Életkor és IQ szerint (streaming). 
• Problémás gyermekek (képesség- és magatartásbeli problémákkal 

küszködő gyermekek begyűjtése egy osztályba). 
• Teamoktatás. Ez háromlépcsős tanulásszervezést jelent. 

a) frontális tananyag-ismertetés, egy szaktanár aktív, a többi 
megfigyelő; 

b) a megértés szintjének individuális nyomon követése; 
c) azonos/hasonló problémákba ütköző tanulók csoportokta-

tása egy-egy szaktanár irányításával. Ez a megoldás főleg a 
komplex műveltségterületekben gondolkodó iskolák számára 
javallott. 

• Feladatmegoldásra szerveződés életkortól függetlenül. A projektoktatás 
kedvelt és megszokott szervezeti kerete. Különböző osztályokból 
(lehet más-más évfolyam, azonos évfolyam párhuzamos osztályai, 
más-más tagozat, más-más iskola, vagy akár azonos osztályon belül) 
összeállított tanulócsoportok általuk választott komplex témát dol-
goznak fel, a pedagógus mint szupervizor és facilitátor indirekt irá-
nyítása alatt. Ez a variáció nagyszerű lehetőségként kínálkozik az 
összevont osztályok számára, amelyben természetszerűleg felol-
dódna a különböző évfolyamokkal váltakozva történő foglalkozás 
kivitelezésének kényszere. 

• A tanulók haladási tempója életkortól függetlenül. A tanuló bizo-
nyos tantárgyat (tantárgyakat) tanulhat magasabb vagy alacsonyabb 
évfolyamon, ha az illető tantárgyból számottevően gyorsabb vagy 



lassúbb az elsajátítás üteme, mint a vele egykorú társaié, ekképpen 
elkerülhető a bukás, mint mechanikus évfolyamismétlés a maga hát-
rányaival együtt. 

  Egy másik érdekes próbálkozás, amelynek a romániai magyar kisebbség 
szimultán oktatásgyakorlata szempontjából az azonosítható hasonlóságok, va-
lamint a megoldás átemelhetősége miatt jelentősége lehet, az a XVIII. szá-
zadban divatos Bell–Lancaster néven ismeretes módszer. Lényege, hogy egy 
időben hatalmas létszámú, akár több száz különböző életkorú tanulót foglal-
koztat. Az egy teremben összegyűjtött gyermekeket tudás (és nem életkor) sze-
rint kisebb csoportokra bontotta, az új tananyagot minden csoportnak a tanító 
adta elő (magyarázta, mutatta be, stb.), a tanulás további lépéseit (gyakorlás, 
ellenőrzés) az ún. „monitorok”, azaz idősebb, már képzettebb tanulók végezték. 
 
 

A reformpedagógiák szervezeti keretei 
 

  A XX. században szárnyra kapó reformpedagógia képviselői több-
ségükben ellenzik az életkor szerinti osztályba sorolást. 

John Dewey pedagógiája 
  Dewey a pragmatista filozófia és az abból kinövő pedagógia repre-
zentánsa. Felfogása szerint a kívánatos nevelés csak úgy valósítható meg, ha 
felszámolják a hagyományos „könyviskolát”, megszüntetik annak minden tra-
dicionális elemével együtt (Németh 1998, 32–34): hagyományos iskolaépület, 
tanár, tanterv, tanóra, osztály, tantárgy, tankönyv, feleltetés stb., és helyette 
olyan iskolát teremtenek, amely lehetőséget ad a gyermekek sokszínű, saját ta-
pasztalataikban gyökerező cselekvésére és a környezettel való szoros kapcsolatra. 

Maria Montessori pedagógiája  
  A hagyományos tanórák és évfolyamosztályok helyett a gyermekek 
életkori integráció alapján kialakított különböző életkori csoportokban (3–6, 6–9, 9–12) 
dolgoznak. A saját fejlődési ütem a meghatározó. A gyermekek az idő java-
részében önállóan dolgoznak, a kisebbek saját maguk összeállította napi terv, a 
nagyobbak heti terv alapján (Németh–Ehrenhard 1999, 109–128; Németh 1998, 
53–61). M. Montessori szerint a különböző életkorú gyermekcsoport formázza a 
leginkább a családot, a tanulás, nevelődés természetes közegét. Ez a felállítás a szimultán 
osztályokban eleve adott. 

A Dalton-terv alapján létesült iskola 
  Miként szervezheti meg a tanító/tanár a tanulási folyamatot úgy, hogy 
az megfeleljen a tanulók egyéni elvárásainak? – teszi fel a kérdést Helen 
Parkhurst, a Dalton-terv alapján létesült iskola megalapítója. Fejtegetéseiben 



megfogalmazza és indokolja ellenvetéseit a hagyományos iskola osztálykeretes 
szerveződésével kapcsolatban. Az egyéni fejlődés lehetőségeinek biztosítása 
érdekében Parkhurst bevezette a tanító/tanár által szervezett, szabadon választ-
ható tanulási fázisokat, az ún. „penzumokat” (Németh–Ehrenhard 1999, 155–174; 
Németh 1998, 92–93). Ennek keretében a tanulók osztályukban a nap egy meg-
határozott részében vagy egész héten át az általuk választott sorrendben, saját 
fejlődési ütemüknek megfelelően kialakított munkát végeztek, a tanító/tanár 
közvetett irányításával. A tanulásnak ezen „kötött szakaszaiban” a tanulók kö-
zötti együttműködés ajánlott, sőt elvárt. Szükségesnek látszott a tanulás hely-
színének olyan jellegű átalakítása, amely biztosítja a tantárgyak tanulásához a 
segédeszközök gazdag választékát, valamint a különböző „funkcionális tevé-
kenységi tereket” (subject corner). Az említett változtatásokat Helen Parkhurst 
még pályafutása kezdetén vidéki osztatlan iskola tanítójaként vezette be és 
alkalmazta sikerrel. 1904-ben Waterville-be, egy 40 tanulóból álló osztatlan 
iskolába került. „Első tanítási tapasztalataimat egy vidéki iskolában szereztem, 
ahol 40 gyermek 8 osztályba tartozott. 7 osztály számára kellett elfoglaltságot 
biztosítanom, míg a 8-al szóbeli foglalkozást tartottam. A nehéz helyzet 
áthidalására azt találtam a legjobb megoldásnak, hogy minden gyermeket 
valamivel foglalkoztattam, addig is, amíg nem tudtam az ő munkájára figyelni. 
Hogy ez a szervezési forma eredményes legyen, a nagyobb gyermekekre 
rábíztam a kicsiket. Ők, s különösen a nagyobb fiúk, igen segítőkésznek 
bizonyultak. Segítségükkel egy raktárt átalakítottam tanteremmé, ahol minden 
sarokban más tantárggyal (subject vagy téma) foglalkoztak.” 
  Akárcsak a többi reformpedagógus rendszerében, Parkhurst koncep-
ciójában is eltér a hagyományostól a tanító/tanár szerepleírása. Ezek szerint a 
tanító feladata az ösztönző körülményekről gondoskodni, a tanulásra szolgáló 
terem berendezésétől kezdve a taneszközök előkészítéséig és a didaktikai me-
netrend kidolgozásáig. Ilyen körülmények között megváltozik a tanító-tanulók 
kapcsolata is: a pedagógus az osztály előtt álló tanítóból a rábízott gyermekek ta-
nulásának kísérőjévé – segítőjévé válik. 
  Hollandiában a Dalton-tervet kiterjeszteték az óvodai szintre és az alap-
fokú oktatásra (a 4. életévtől), és felhasználják a tanárképzésben is. 
 

 

A Jéna-terv szerint létesült Petersen-féle alapiskola 
  Legszembetűnőbb sajátossága pontosan az azonos életkorú gyermeke-
ket összefogó évfolyamosztály heterogén tanulócsoporttá történő átalakítása 
(Németh–Ehrenhard 1999, 175–199; Németh 1998, 97–99). Az irányzat a hagyo-
mányos „tanulóiskola” vagy „oktatóiskola” olyan irányú megújítására töreke-



dett, amelyben az egyén szabad kibontakozása és felelősségteljes közösségi 
együttműködése egyaránt szerephez jut.  
  Anélkül, hogy kitérnénk a Jéna-terv szellemi atyja – Peter Petersen – 
neveléssel kapcsolatos összes értékes, mély és időtálló gondolatára (antropoló-
giai alapok, művelődési alapformák, tanterv és gyermeki tanulás, a tanító/tanár 
feladatai), vegyük szemügyre egyelőre csak a szimultán tanulásszervezés szem-
pontjából rendkívül érdekesnek mutatkozó Jenaterv-iskola gyakorlatot. 
  A hagyományos évfolyamosztályokat olyan alapcsoportok (Stammgruppe) 
váltják fel, amelyekben különböző életkorú (általában 2–3 évfolyamhoz tartozó) gyermekek 
tanulnak, élnek együtt. Ez a jénai egyetem gyakorlóiskolájában a következő négy 
csoportban valósul meg: 

– alsósok csoportja: 1–3. iskolaév; 
– középső csoport: 4–6. iskolaév; 
– felsősök csoportja: 7–8. iskolaév; 
– ifjúsági csoport: 9–10. iskolaév. 

  Petersen az új szervezeti keretet a közösségi élet gazdagabbá válásával 
indokolja. A gyermekek alapcsoporton belüli státusának évről évre bekövet-
kező változásai megakadályozzák a tartósan érvényesülő szélsőséges közösségi 
pozíciók állandósulását (pl. osztályelső, leggyengébb tanuló stb). A hármas év-
folyamtagolást nem szükségszerű betartani, a lényeg a vegyes életkori csoportokon van 
(vö. összevont osztályok eleve adott, életkorilag heterogén összetételével). Így 
Németországban a Jéna-terv szerinti iskolák 1-2., 3-4. csoportszerkezettel mű-
ködnek, Kölnben pedig 1-2., 2-3., 3-4., 4-1. csoportokat hoznak létre. Ugyanitt 
olyan Petersen-féle iskola is működik, amelynek minden alapcsoportja 4 évfo-
lyamhoz tartozó gyermekekből áll. 

A koncepcióhoz nyilván hozzátartozik a hagyományos osztályterem át-
alakítása is: „bárhova megyünk is Európában (...) az elfecsérelt szellemi erő 
siralmas látványát nyújtja minden osztály.” A Jéna-terv alapján működő iskola 
„iskolai lakószobája” Petersen szerint „az erkölcsi és közösségi nevelés nagy-
szerű eszköze”, ahol természetszerűen megvalósulhat a felelősségteljes együtt-
lét, a közös munka és a kölcsönös segítségnyújtás. 

 
 

A Freinet-féle modern iskola 
  A két világháborút megélt, az elsőben súlyos sérülést szenvedett francia 
parasztcsaládból származó Célestin Freinet népiskolai tanítóként az eredmény-
telennek mutatkozó, amúgy „békés rutinmunka” megújítása végett olyan iskolát 
hozott létre, ahol a tradicionális iskolától eltérően, a tanulók egyéni és társa-
dalmi életére alapozódó személyes tapasztalatát helyezte előtérbe. A nevelés 



nem lehet más, mint maga a segítségnyújtás, az ehhez szükséges szociális tér, 
szervezeti keretek és technikai eszközök kialakítása, amelynek segítségével ta-
nító és tanuló egyaránt eljuthat a „szabad önkifejezéshez”. (Németh–Ehrenhard 
1999, 201; Freinet 1982) Milyenek is a Freinet-osztályok? „A Freinet-osztályok 
mind hasonlítanak egymáshoz alapjaikban, általános jellegükben és szellemük-
ben. De minthogy a gyermeknek a környezetében folytatott életén alapulnak, ezek az 
osztályok szükségszerűen különbözőek is a környezetek és a gyermekek szerint. Külön-
böznek ezen túl a koruk, az évszakok, a vidék, a kultúra és a munka szerint, 
egyszerre öltve fel azt az egyéni és egyetemes jelleget, amelynek napjainkban a 
kultúrát és a civilizációt kellene jellemeznie.” (Freinet 1982, 34) A Freinet-
iskolák elemi osztályaiban, a helyi sajátosságokból építkező specifikus tan-
anyagnak, a munkamódszereknek és a tipikus Freinet-féle eszköztárnak, tér-
kihasználásnak betudhatóan lényegtelen az évfolyamokra tagolódás. Sőt mi 
több, a rendszer részletes leírásában (Freinet 1982, 68) azt olvashatjuk, hogy a 
Freinet-technika a legnagyobb teljesítményt egy falusi, részben osztott iskolá-
ban érte el, „természetes környezetben, ahol az évszakok váltakozása szerint 
gazdag tevékenység folyik.” 
 
 

Összevont tanulásszervezés a kistelepülések iskoláiban 
 

  A tanulók csoportba szervezésének bemutatott színes palettáján a felso-
roltak mellett megtaláljuk a mi tájainkon ismeretes összevont osztályokat. M. 
Nádasi Mária a következőképpen tesz említést ezekről (Falus 1998, 354):  
  „A kisebb településeken a gyereklétszámot követve kialakultak az osztat-
lan és a részben osztott iskolák. Az osztatlan iskolákban együtt tanult valamennyi 
tanuló, a különböző életkorú gyerekekből álló osztályok ültek egymás mellett, s 
míg a tanuló az egyik osztállyal foglalkozott, addig a többi osztály a tanító által 
számára meghatározott önálló feladaton dolgozott. A részben osztott iskolák 
esetén egynél több életkori osztály együttes tanítására került sor, az osztatlan 
iskolákhoz hasonló rendszerben. Azokban az országokban (pl. Románia, 
Ausztria), amelyekre jellemző a szétszórt településszerkezet (kis falvak, tanya-
világ, hegyi települések), az osztatlan és részben osztott iskolák működése ma is 
természetes.” 
  Magyarországon sem idegen a szimultán tanulásszervezés, különösen a 
következő három megyében: Baranya, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén. 
Az egyik legszembetűnőbb különbség a magyarországi és romániai összevont 
oktatásgyakorlat között az, hogy Magyarországon külön tanterv alapján dol-
goznak. Pl.: „Osztatlan Elemi Iskolai Tanterv Bács-Kiskun megye”, „Osztatlan elemi 
iskolák teljes tanterve 1–4. – Kisiskolák Szövetsége”, „Vasi Osztatlan Elemi Iskolai 



Tanterv 1–4.”, „Osztatlan kisiskolai tanterv 1–4. – Országos Közoktatási Intézet”.(11, 
12, 13.). A tanterv szerzőinek megjegyzése: „Az összevont osztályú tanulócso-
portok részére ajánlott tanterv választása az egymáshoz közeli évfolyamok összevoná-
sát igényli, így az 1–2., és a 3–4. osztályok dolgoznak együtt (nálunk hagyományosan 
az 1–3., 2–4. kombináció használatos). Az együtt tanuló csoportok fejlesztési 
szakaszokat is jelentenek, ezáltal lehetőségünk nyílik az összevonásra általáno-
san jellemző közvetlen – önálló órák rendszerének megszüntetésére, az egyéni 
fejlődési ütemek fokozott figyelembevételére. A párhuzamos óravezetés révén 
biztosítjuk a lassabban haladó és/vagy gyengébb képességű tanulók közvetlen 
foglalkoztatását, illetve a tehetséges tanulók egyéni érdeklődésnek megfelelő 
fejlesztését. [...] A tanterv a NAT követelményei közül az 1–4. évfolyam köve-
telményeit teljesíti.” 
  Mindenik tanterv műveltségterületek szerint (Anyanyelv és irodalom, 
Társadalmi ismeretek, Matematika, Ember és természet, Művészetek, Testnevelés 
és sport, Egészség és életvitel, Idegen nyelv) témaszintig kidolgozott. Módszertani 
ajánlásukban a következőket olvashatjuk:  
  „Ajánlott módszerei a gyermekek aktuális fejlettségét, fejlődési ütemük eltéréseit 
veszik figyelembe. Ennek megfelelően a differenciált egyéni és csoportmunkára, az egyénre 
szabott ellenőrzésre és értékelésre, illetve a tanuló önellenőrzésére épít. A párhuzamos órave-
zetést ajánlja, melynek értelmében a tanulók nem osztály, hanem fejlettségi szint szerinti 
haladási csoportokban dolgoznak.” 
  Az említett tantervek különböző életkori kombinációs tanulócsopor-
tokra érvényesíthetők, továbbá szavatolják az összevont csoportba tartozó 
gyermekek felzárkóztatását az első – megalapozó – ciklus végére (4. osztály) az 
osztott osztályokban tanuló gyermekek szintjéhez. 

 

(Folytatjuk) 
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