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Ajánló

Bizonyos értelemben ritka témájú könyvet tart kezében az olvasó. 
Mike Ollerton néhány praktikus feladatot tartalmazó, a matemati-
ka tanításával foglalkozó könyve után vállalkozott arra, hogy össze-
foglalja tapasztalatait. Gazdag életút áll mögötte, több mint 25 éve 
tanít gyerekeket és több mint 10 éve tanárokat is. Jelenleg szabad-
úszó oktatási tanácsadó Angliában.

Ilyen jellegű módszertani kiadvány, amely a praktikumot helyezi 
előtérbe, de ugyanakkor általános megállapításokat is tesz, hiány-
zott a magyar matematikatanárok könyvespolcáról. Tanítási elveit 
tekintve a legszebb magyar hagyományokat idézi, természetesen sajá-
tos angolszász beütéssel fűszerezve. Tanítási ötletei és a matematika 
tanítása iránti szenvedélye Varga Tamás szellemét idézi, ugyanakkor 
sokkal kevésbé matematikus és sokkal inkább tanár, illetve neve-
lő. Feltétlen és elkötelezett híve a felfedezés örömén alapuló ma-
tematikaoktatásnak, csakúgy mint számos magyarországi kollégája. 
Írás közben számos helyen előtör belőle a liverpooli lokálpatrióta, 
a futball szurkoló, a kisgyerek, illetve természetesen néhány helyen 
a tanár is. Ezek színesítik és gazdagabbá teszik a könyvet. Segítenek 
fenntartani az olvasás közben esetleg lanyhuló figyelmet, úgy érez-
zük belsőségesebb, személyesebb kapcsolatba kerülünk a szerzővel. 

Könyvét ugyan fejezetekre tagolja, és ezek valóban különálló egy-
ségeket képeznek, de néhol lazán, másutt szorosan, szinte minden 
fejezet kapcsolatban áll az összes többivel. A szerző szabadon ugrál 
feladat és megoldás, elmélet és gyakorlat között, nem ragaszkodik 
a germán stílusú szigorúan merev felépítéshez. Az egyik bekezdés-
ben leírt eljárás szerepelhetne akár egy másik részben is. Az egyes 
fejezetek formai felépítése ugyanakkor megfelel az „irodalmi” köve-
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telményeknek is. Egy-egy téma rövid ismertetése, bővebb kifejtése, 
majd a konklúziók összegzése minden fejezetben fellelhető. A végső 
megállapítások azonban soha nem Isteni kinyilatkoztatás formájá-
ban nyilvánulnak meg. Gyakran csak kérdéseket tesz fel, hiszen ha 
saját magunk eljutunk oda a munkánk során, hogy megfelelő kér-
déseket tudunk feltenni magunknak, akkor már félig-meddig siker-
rel is jártunk a probléma megértésében és megoldásában. Termé-
szetesen kapunk megszívlelendő tanácsokat, általános érvényű kö-
vetkeztetéseket. Ezek néha önkényesnek tűnnek, de gyakran „aha” 
élményben is részesülhetünk: igen, igen, ezzel én is találkoztam már 
a munkám során, én is így tudnám ezt a kérdést összefoglalni. Az 
is természe-tes, hogy egyes kérdésekben nem értünk száz százalékig 
egyet a szerzővel. Lefogadom, hogy másokban ugyanez az érzés más 
oldalak olvasásakor merül majd fel. Ugyanakkor ez a látszólagos 
rendezetlenség mégis néhány olyan tanácsot tartalmaz, amelyekre 
érdemes odafigyelni. Olyan értékeket helyez előtérbe, amelyeket 
minden tanárnak tiszteletben kellene tartania. Ilyen alapelvek pél-
dául a következők:

– Szeressük a gyerekeket, szeressünk foglalkozni velük.
– Célunk mindig az legyen, hogy a gyerekek a lehető legjobban 

és a lehető legtöbbet hasznosítsák a megtanulható dolgokból.
– Ne csak ismereteket adjunk át (noha természetesen arra is 

szükség van), hanem elsősorban gondolkodni tanítsuk meg 
a gyerekeket.

Mindegyik fejezet ezeken az alapelveken nyugszik, ezek állnak a kö-
zéppontban, de a fejezetek tartalma szerint más és más szem-pontok 
szerint járja körül a szerző az adott témakört.
A könyv másik erénye, hogy részletes és árnyalt képet fest Nagy-Bri-
tannia matematikaoktatási rendszeréről, különös tekintettel az ang-
liai rendszerre. Megismerhetünk az angolok által annyira szeretett 
3-4-5 betűs rövidítéseket, mint ATM, GCSE, stb., amelyek haszno-
sak lehetnek, ha idegen nyelvű szakirodalmat olvasunk. Részletes is-
mereteket szerezhetünk egy működő struktúráról, amely hasonlóan 
a magyarországi rendszerhez, állandóan változik, közös reményeink 
szerint a „jó” irányba.
Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok a matematikához és 
a tanításhoz.

Dr Wintsche Gergely



Köszönetnyilvánítás

Nem hittem volna, hogy maradt még mit megírnom, miután 
befejeztem a „Getting the Buggers to Add Up” („Hogyan tanít-
suk számolni a lurkókat”) című könyvemet. Christina Garbett 
a Continuum kiadóból rácáfolt erre, amiért hálás köszönettel tarto-
zom neki, amint azért is, hogy végigkísérte ezt a könyvet az ötlettől 
a születésig. Ha már itt tartunk, akinek még köszönettel tartozom, 
az Ali Cooper, kedves barátnőm. Ali elkapta a frakkom, és rávett, 
hogy 35 évesen elkezdjem a szabadegyetemet, ahol belefogtam az 
írásmesterség tanulásába – ezer csók és köszönet érte! Végül igazán 
szerencsés vagyok, hogy tucatnyi olyan emberrel találkozhattam és 
dolgozhattam együtt, akik sok töprengeni-, megválaszolni-, dicsérni- 
és megkérdőjeleznivalóval szolgáltak nekem a matematika tanulá-
sával és tanításával kapcsolatban – Ők, ha olvassák soraimat, ma-
gukra fognak ismerni –, köszönöm nekik!





Kezdtem magam kellemetlenül érezni, amiért P. úr ennyire lehordta 
Samet a viselkedése miatt; már-már meghurcolássá fajult a dolog, 
ez pedig egyáltalán nem vallott rám, az én tanári stílusomra. Sajnos 
azonban felkért tanúja voltam a feddésnek, így csak annyit tehet-
tem, hogy megvártam, amíg elvonul a vihar, miközben igyekeztem 
megőrizni a szakmai nézőpontomat. A szóözön egy pontján P. úr 
ezt mondta:
— És mit kell mondani J. úrnak, amiért ellógtad az óráját?
— Sajnálom, uram — mondta Sam.
És amikor azt hittem, végre befejeződött a szidalomáradat, Sam így 
szólt P. úrhoz:
— Beszélhetek J. úrral négyszemközt, még mielőtt a következő óra 
elkezdődne?
P. úr szinte kelletlenül beleegyezett, majd elment.
— Tényleg nagyon sajnálom, hogy elszalasztottam az óráját, J. úr.
Fellélegeztem, mert – úgy tűnt – kapcsolatom Sammel, amit jónak 
tartottam, láthatóan nem szenvedett csorbát.
— Tudja —, folytatta Sam  — azt hittem, az angolóráról lógok. 

Úgy döntöttem, hogy egy olyan történettel kezdem ezt a könyvet, 
amelyet egy három éve a pályán lévő fiatal tanártól hallottam. Azért 
adom tovább, mert azt hiszem, jól megfogja a tanítás és a tanulás 
lényegét, ami a kapcsolat. Az eset rávilágít a tanár-tanár és a tanár-
diák kapcsolat érzelmi és szakmai oldalára. Azért mondom el mind-
ezt, mert a tanárok és a diákok is különböző tudományágak értelmi 
(fogalmi) össszefüggéseivel foglalkoznak, amiről később még fogok 
beszélni a bevezetésben. A történet arról szól, hogy egy osztályfő-
nök (P. úr) leszid egy 10. évfolyamos diákot, Samet, aki J. tanárnak 
egy történelemórájáról hiányzott igazolatlanul. A történetet J. úr-tól 
hallottam.

Bevezetés
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Ebben a történetben több rétegét látjuk annak, hogy nagyjából 

miről szól a tanítás: egy tanár bosszúságát és csalódottságát, a ké-
nyes egyensúlyt, amivel a másik küzd, mert támogatásáról kell bizto-
sítania kollégáját, annak ellenére, hogy kínosan érzi magát amiatt, 
ahogyan a kolléga kezelte a helyzetet. Aztán persze ott van a diák vá-
ratlan válasza is, ami a bonyolult és kényes szituációt mulatságossá 
tette. Már a résztvevők életének ebben az aprócska eseményében 
megfigyelhetők a kapcsolatok: a két tanár között, valamint a diák 
és egy harmadik (az angol-) tanár között – akinek J. úr feltehetőleg 
nem fogja elmesélni a történteket… Jó pénzt fizetnének egy ilyen 
sztoriért a színházban vagy a tévében.

A kapcsolatok azonban, amelyek a kollégák, illetve kollégák és 
diákok között a sokszáz interakció során nap mint nap kialakulnak 
és lejátszódnak – amint azt korábban említettem – nemcsak érzelmi 
jellegűek. A kapcsolatok másik típusa értelmi jellegű. 

A tanárok megpróbálják felhasználni a tantárgyukkal, valamint 
a diákjaikkal való kapcsolatukat arra, hogy segítsenek a tanulóknak 
kialakítani a saját – a tanárok szándékai szerint pozitív – kapcsolatu-
kat a tantárggyal. A feladat bonyolultságát az adja, hogy a tanár nem 
kényszerítheti diákjait arra, hogy pozitívan álljanak hozzá a tantár-
gyához, ő csak felkínálni tudja ennek lehetőségét. Mindazonáltal 
a tanároknak nagy szerepük van abban, hogy tanulóik mely tárgya-
kat fogják szeretni, és magasabb szinten is űzni – ez a könyv éppen 
erről szól. Mielőtt ismertetném az egyes fejezeteket, szeretném ki-
fejteni a matematikával való értelmi kapcsolat fogalmát, valamint 
azt, hogy ebből mi következik a tanárok számára, akik igyekeznek 
diákjaikban pozitív hozzáállást kialakítani, a matematikával kapcso-
latban.

A matematika mulatság

Ezt a feliratot már sok tanterem falán láttam. De hogy mit jelent, 
vagy hogy mit kellene érteniük ezen a gyerekeknek, az rejtély. Az, 
hogy ki milyennek érzi a matematikát – például szépnek –, az illető-
től függ. A matematikát a több száz felnőtt  nagy része, akikkel erről 
beszélgettem, egyáltalán nem találja mulatságosnak; közülük sokan 
– aggasztó módon – gyakorló matematikatanárok. A matematika 
persze lehet szórakoztató, bár magam szívesebben használom rá az 
„élvezetes” kifejezést.
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Javaslom, gondolják végig, mitől válik valami élvezetessé. Esetleg 

lefirkanthatnak néhány választ, hogy elemezzék, miben áll a lényege 
annak, hogy valamit élveznek. Ha összeállítanának egy ilyen listát, 
talán volna kedvük elgondolkodni azon, hogy Önök szerint mi teszi 
élvezetessé a matematika tanulást.
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Rendben, elismerem: ez a fura dolog, hogy kimarad majdnem egy 
üres oldal, hogy az olvasó jegyzeteket írjon oda, nem az én ötletem. 
Postman és Weingartner Teaching as a Subversive Activity című köny-
vének 66. oldalán (megjelent 1969-ben) ugyanez az ötlet jelenik 
meg. (A remek kiadványból egyébként sokat tanulhatnának taná-
rok, tanácsadók és politikusok.)

Nos, szerintem általában az élvezet részben abból ered, hogy az 
ember egyre jártasabbá válik valamiben, vagy egyre felszabadultabb 
valakivel szemben. Élvezetet találhatunk egy másik emberrel vagy 
a természettel érzett harmóniában, talán a hegyekben barangolva 
vagy mellékutakon kerékpározva. Ugyanígy van ez a matematika-
órán is. A tanulók élvezik a matema ti ka ta nu lást, mert sikerélmé-
nyük van amiatt, hogy „képessé válnak” a matematikára. Minél 
magabiztosabb egy tanuló, annál jobban otthon van a matematiká-
ban. Az eredmény növeli a magabiztosságot, a magabiztosság a hoz-
záértést, a hozzáértés az élvezetet. Minél eredményesebb egy diák 
matematikából, annál jobban kellene élveznie a matematikát. Ezzel 
a könyvvel éppen az a cé lunk, hogy a hatékony matematika ta nu lást 
az eredményekre építsük. Problémafelvető és prob lé ma meg oldó ol-
dalról közelítjük meg a matematika tanítását és tanulását.

Minden fejezetben ötleteket adok a matematikaórákra. Ezzel az 
a célom, hogy a tantervnek megfelelő fejlesztés maradjon a legfon-
tosabb. Azon, hogy egy ötlet a) hogyan használható fel az órán és 
– ami fontosabb – b) milyen mögöttes okai és pedagógiai következ-
ményei vannak annak, ha egy feladatot felhasználunk a ta ní tá s ban, 
csak akkor tudunk elgondolkodni, ha azt ki is próbáljuk. Minden 
egyes ötletet ezen két ok valamelyike miatt írtam le. Példának vagy 
kez det nek a következő feladatot javaslom. A feladat KS2 szintű (3.-
6. osztály), de egy kis csavarással KS3 (7.-9. osztály) szintűvé tehető. 
Az alábbi táblázatot adjuk a gyerekek kezébe. (Én A4-es vagy A5-ös, 
élénk színű papíron szoktam.)

100 10 1
Sz T E
0 0 0
0 0 0

A diákok párokban dolgoznak. A táblázaton kívül két számkár-
tyát is adok nekik, például egy 2-est és egy 5-öst, amelyek éppen 
akkorák, mint a táblázat 0-t tartalmazó mezői. Az a feladat, hogy 
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helyezzék a két számkártyát két különbőző sorban két nullára, és 
aztán adják össze a két számot. A tanulópároknak azt kell meghatá-
rozniuk, hogy melyek a lehetséges előállítható összegek. Kezdetnek 
azért a 2-est és az 5-öst választom, hogy ne legyen tízesátlépés. Ezzel 
a feladattal egyszerre több pedagógiai célt közelítek meg:

 ● Azzal, hogy együtt dolgoznak, a tanulók szokják az együttműkö-
dést és egymás segítését.

 ● Olyan feladatot adtam, amelyre több megoldás létezik.
 ● Minimális tanári beavatkozással a lehető leghamarabb munkára 

fogtam az osztályt.
 ● Tanítási feladatomat részben letudtam a táblázatok elkészítésé-

vel, valamint a feladat megtervezésével.
 ● Azt akarom, hogy a tanulók olyan dologgal foglalkozzanak, amely 

a kezdetektől alapvető fontosságú, nevezetesen a helyi ér ték táb
lá zattal.

 ● A tanulók már ismert matematikát fognak használni és alkalmazni 
valami olyanhoz, amit még nem tudnak. Ez előrelépés.

Ezeket a pedagógiai szempontokat később megvizsgáljuk. A könyv-
ben minden ötlet, feladat és probléma alkalmazásáról és pedagógiai 
céljáról magyarázattal szolgálok. Bár ez a feladat messze nem nyílt-
végű (pontosan kilenc különböző megoldás van), nyitottá tehető az 
alábbi módon:

 ● Magyaráztassuk el a tanulókkal, miért gondolják, hogy minden le-
hetséges választ megtaláltak.

 ● Kérhetjük őket, hogy rendezzék a számokat nagyság szerint nö-
vekvő sorrendbe, majd határozzák meg az egymást követő szá-
mok különbségét.

 ● Mi történik, ha olyan számjegyeket kapnak, amelyekkel átlépnek 
egy tízest?

 ● Mi történik, ha a táblázatban háromnál több – vagy kevesebb – 
oszlop van?

 ● Mi történik, ha három számkártyával és olyan táblázattal dolgo-
zunk, amelyben három sor nulla szerepel?

További lényeges eleme lehet a feladatnak, hogy kerestessük meg, 
mely nullák nem ját sza nak szerepet – ezzel segítjük a helyiértékes 
rendszer megértését.

Az ötlet továbbfejlesztése lehet, ha olyan táblázatot használnak, 
amely ben bevezetjük a tized helyiértéket és elhelyezzük a tizedesvesz-
szőt:
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10 1 1/10
T E t
0 0 0
0 0 0

Nyilván minden, a korábbi feladatra adott válasznak van megfe-
lelője ebben a táblázatban.

A leglényegesebb különbség az, hogy az első feladat válaszai 
10-szeresei lesznek az erre a feladatra adott válaszoknak. Így ha 
mindkét kérdésre megkaptunk minden választ, akkor ezeket össze-
hasonlíthatjuk: az SzTE táblázat válaszai tízszeresei a TE,t táblázat 
válaszainak, illetve a TE,t táblázat válaszai tizedrészei az SzTE táblá-
zat válaszainak. 

Azért, hogy ez a probléma jobban illeszkedjék a KS3 (7.-9. osz-
tály) szinthez, készíthetünk négyoszlopos táblázatot, amelyben már 
két oszlop szerepel a tizedesvessző után. Ismét ugyanazt a feladatot 
adjuk a tanulóknak.

10 1 1/10 1/100
Tízes Egyes tized század

0 0 0 0
0 0 0 0

Ezt most nem folytatom, hanem inkább összegzem, hogy miről 
lesz szó a következő 10 fejezetben. Az első fejezet a tanárjelölteknek 
szól – gyakorlott tanárok átugorhatják. Azért vannak benne olyan 
ötletek, amelyek akármilyen matematikaórán használhatóak, akár 
kezdő, akár rutinos a tanár. Alapvetően arról szól, ami valószínűleg 
a kezdő tanárok legnagyobb félelme: egyedül menni be az első ön-
álló órára. Tanácsokat adok, hogyan lehet ezt az eseményt pozitívan 
és elégedetten megélni.

A második fejezet a tantermi kultúráról szól: arról elmélkedem, 
mit szeretnénk, milyen látvány, hangok, légkörvegye körül diákjain-
kat a tanteremben. Nemcsak azt vizsgálom, hogyan alakítja a tanár 
a tantermi kultúrát, hanem azt is, hogy annak mely elemei segíthe-
tik a lehető legjobban a diákok fejlődését a matematikában, azaz a 
tanulás kultúráját.

A harmadik fejezetben azt a kérdést vizsgálom, hogy „Azt tanít-
juk, amit hiszünk, de vajon hisszük-e, amit tanítunk?” Arra báto-
rítom az olvasót, hogy idézze fel saját élményeit, amelyeket a ma-

,
,
,
,

,
,
,
,
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te ma ti ka  ta nu lása során szerzett. Az a célom, hogy vizsgáljuk meg 
a matematikai tapasztalatainkat, és gondoljunk bele, ezek a tapasz-
talatok milyen hatással voltak a matematikatanításról alkotott el-
képzeléseinkre. Ha végiggondoljuk, hogy saját tanáraink hogyan 
tartották matematikaóráikat, mi működött, mi nem – könnyebben 
meg tudjuk fogalmazni, hogyan szeretnénk, ha a saját tanítványaink 
megélnék a matematikát.

A negyedik fejezet a „felfedeztető” matematikatanításról szól, és 
arról, hogyan bátorítsuk diákjainkat, hogy tekintsék magukat fel-
fedezőnek. A fejezet igazodik a Plowden-jelentésben (1967) leírt 
„felfedeztető tanulás” fogalmához. (Ez a jelentés egy igen értékes 
oktatási anyag a 60-as évekből.) A fejezetben említek néhány olyan 
helyzetet és ötletet, amelyek kutatása során a tanulók belemerülnek 
a matematikai gondolkodásba, s amelyek révén így értelmet nyer 
számukra a matematika. Megérteni csak maguk a tanulók tudják 
a tanultakat, mi, tanárok ezt nem tehetjük meg helyettük.

Az ötödik fejezetben a tanítás és a tanulás egyensúlyát keresem. 
Azt a kulcsfontosságú kérdést taglalom, hogy vajon ki végzi a mun-
kát és miként minimalizálható a tanár hagyományos információát-
adó, magyarázó szerepe. A tudásátadást szembe állítom a tanulók 
saját ma te ma ti kai gondolkodásmódjukért érzett felelősségének nö-
velésével. Olyan feladatokat adok közre ebben a fejezetben, amelyek 
több korosztálynak megfelelnek, amelyeken kö zö sen dolgozhatnak 
a tanulók és amelyek alapötletei akár a vizsgákra való felkészülésig 
továbbfejleszthetők.

A hatodik fejezet apropóját Alan Wigley nagyhatású cikke adta, 
amely az Association of Teachers of Mathematics (ATM, brit ma-
tematikatanárok szövetsége) gondozásában kiadott  Mathematics 
Teaching (MT141, 1992) folyóiratban jelent meg. A fejezet két el-
térő tanítási módszert vizsgál: az útegyengető és a kihívásokat adó 
modellt. Mindkettő kapcsán felidézek olyan helyzeteket, amelyek-
ben valamelyiket jónak találtam.

A hetedik fejezet az értékelésről szól, közelebbről arról, hogyan 
építsük be azt a normál órai tanításba-tanulásba. Ismertetek egy 
projektet, amely „A tanulók haladásának értékelése” nevet viseli és 
amelyet a Qualifications and Curriculum Authority (QCA, minő-
sítő és tantervi hatóság) dolgozott ki és irányít. Az APP (Advanced 
Personal Profile – magas intelligenciájú és tanulási nehézségekkel 
küzdő gyerekek oktatása) megközelítés hatékonyságáról, a tantervi 
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fejlesztésre gyakorolt hatásáról is szó lesz. Szintén ebben a fejezet-
ben mutatok be egy teljes mértékig tanárok fejlesztette GCSE- ter-
vet (GCSE, középiskolai végzettségről szóló általános bizonyítvány), 
amelynek kidolgozásában igazgatóként magam is részt vettem; kide-
rül, hogy milyen erős hatással volt ez a saját szakmai fejlődésemre 
és hogy a tanárokkal való szoros együttműködés során milyen hatal-
mas mennyiségű ötletet dolgoztunk ki.

A nyolcadik fejezetben a segítőtanárokkal (TA, teaching assistant) 
végzett munka összetettségét, a benne rejlő hatalmas lehetőségeket 
tekintem át. Jelenlegi tisztségemben – nagy örömömre – igen sok, 
alsó és felső tagozatról érkező segítőtanárral dolgozhattam mind 
iskolákban, mind tanártovábbképzések során. Olyan dolgokat vizs-
gáltam, amelyek jellemzőek a matematikórákon végzett munkájuk 
során. A problémákról ők maguk számoltak be írásban. Történe-
teik gazdag illusztrációját adták annak, hogy milyen sokféle módon 
használják adottságaikat a tanításban.

A kilencedik fejezet azzal foglalkozik, hogyan fejlődik a tanulók 
matematikatanulása. Abból a meggyőződésemből indulok ki, hogy 
a matematikatanulás nem lineáris folyamat. Nem egyforma mér-
tékben és mélységben értjük meg a matematikát. Ez vezet el oda, 
hogy az összekapcsolódásról tárgyaljak, azt vizsgáljam, hogyan lehet 
a tanulókkal összefüggéseket kerestetni a matematikában tanult fo-
galmak között. Vizsgálom a fejlődés és a differenciált tanítás közti 
kapcsolatot is. Ebben a fejezetben is javaslok alaposan kipróbált 
feladatokat.

A tizedik fejezet taneszközökről szól. Különböző rácsok és esz-
közök széles körét gyűjtöttem össze, hogy felhasználásra ajánljam. 
Ezeket közel negyven éves tanítási gyakorlatom során magam is al-
kalmaztam. Ennél a mondatnál megállt a toll a kezemben… tényleg 
ilyen régóta tanítanék?



1

Akár fiatalon, akár felnőttként kezdünk el valami új dologgal foglal-
kozni, az várakozással, reménnyel, aggodalommal, esetleg  izgalom-
mal tölt el bennünket. Felemelő érzés, amikor első tétova lépésein-
ket megtesszük egy új témában vagy egy új küzdőtéren, ugyanakkor 
bonyodalmakkal és kihívásokkal is szembe kell néznünk. Ahogy 
ezeket sorra leküzdjük, sokszor eluralkodnak rajtunk az érzelmek. 
A tanulás is kétségtelenül érzelemgazdag tevékenység. Tanárként 
hasznos, ha felismerjük azt a hatást, amit az érzelmek és az indula-
tok gyakorolnak a tanulás értelmi oldalára. A 9. fejezetben bőveb-
ben kifejtem a tanulás érzelmi és értelmi oldalának témakörét.

Emlékeznek még arra, amikor először próbáltak kerékpározni, 
vagy amikor  úszni tanultak? Esetleg amikor kissé idősebb korukban 
megpróbálkoztak a tájékozódási futással vagy az életükért kapasz-
kodtak az első sziklamászás alkalmával? Emlékeznek-e az ügyetlen-
ségre, egyszersmind örömre, amikor az első mondatot kidadogták 
idegen nyelven, talán épp amikor Francia- vagy Spanyolországban 
voltak nyaralni? Én emlékszem a korlátlan boldogságra, amikor fia-
tal gyerekként először kerékpároztam anélkül, hogy a legjobb bará-
tom tartotta volna a nyergem és futott volna mellettem. Még arra 
is emlékszem, hogy ez az esemény Burnley-ben, az Albion utcában 
történt. Emlékszem az első kirándulásomra tizenévesként az 1960-
as években Anfieldbe, amikor a Liverpool és a Burnley újrajátszotta 
az FA kupameccsét. Még arra is emlékszem, amikor Ronnie Moran 
a végén győztes gólt lőtt tizenegyesből, és a helyi rendőr a szurko-
lókkal együtt ünnepelt, és arra, ahogy elborított a szenvedély, a zaj 
és az izgalom (és ez az érzés időnként még ma is hatalmába kerít). 
Felnőttként különféle új élményeket szerzünk, különféle eseménye-
ket élünk át – például amikor állásinterjúra megyünk, vagy első 
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alkalommal meglátogatunk egy másik országot. Először tölteni egy 
órát egyedül egy osztállyal az osztályteremben azonban egyike a leg-
dermesztőbb, ugyanakkor potenciálisan a legfelemelőbb élmények-
nek, amikre vissza tudok emlékezni.

Mire az ember tanárként egyedül lép be egy osztályterembe, már 
voltak lehetőségei és némi osztálytermi tapasztalata is összegyűlt 
ahhoz, hogy fel tudjon készülni az első önálló tanítás élményére. 
Például – remélhetőleg – találkozott már az osztállyal és tud valamit 
néhány diákról. Lehet, hogy már dolgozott kisebb csoportjaikkal, 
és így valamifajta kapcsolata már kezdett kialakulni velük. Semmi 
sem készíti fel azonban teljesen arra az első élményre, amikor egy 
egész osztályt egy egész órán keresztül egyedül tanít. Az első önálló 
óra egy örökkévalóságnak tűnhet, pedig egy villanás, és már vége is!

Első óránk megtervezése

A kedves Olvasó már valószínűleg kapott egy csomó tanácsot a taní-
tással kapcsolatosan. Lehet, hogy némelyek ellentmondtak egymás-
nak. Némelyik tanács alapvetően fontos lesz, míg mások csak üres 
szavak, amelyek nem segítik a tanítását. Az órák megtervezése lénye-
ges része a tanításnak, mert ezáltal magabiztossá válunk a főbb lépé-
seket illetően. Fontos, hogy mit és miként tervezünk. Nagy vonalak-
ban, az a véleményem, legalább a következőket meg kell  ter vez nünk:

 ● egy sokrétű kezdő kérdés vagy feladat, amelyen a diákok dolgozni 
tudnak és amelynek kapcsán önálló felfedezéseket tehetnek,

 ● a feladat néhány továbbfejlesztése,
 ● a szükséges eszközök,
 ● az alkalmazható stratégiák.

A tervezéshez tudnunk kell bizonyos alapvető dolgokat, például: 
az óra hogyan illeszkedik a munka folyamatába vagy milyen előzetes 
ismereteik vannak a diákoknak arról, amit meg akarunk tanítani 
nekik. Amikor tervezünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen 
tudásszintet akarunk elérni. Ezt figyelembe véve kínálok fel itt egy 
kérdéssort. A kérdéssor – feltételezem – különbözik azoktól a min-
táktól, amelyekkel Ön is találkozott már tanulmányai során. Ennek 
a minimalista megközelítésnek az a célja, hogy maximalizáljuk ma-
gára a tanítás megtervezésére fordított időt. Példaképpen a tizedes 
törtek tanítására fokuszáltam, ezeket azonban bármilyen más foga-
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Mit jelent a tizedes tört?

Miért van szükségünk tizedes törtekre?

Írjon két olyan élethelyzetet, amelyben a diákok nagy valószínű-
séggel találkozhatnak tizedes törtekkel!

Milyen más fogalmak kapcsolódnak szorosan a tizedes törtekhez?

Mi az a legkisebb tudás, ami szükséges ahhoz, hogy egy gyerek 
elkezdhessen foglalkozni a tizedes törtekkel?

lommal lehet helyettesíteni. Célom, hogy tisztában legyen azzal, mit 
tud és mennyire érti a tizedes törtek alapjait – ezáltal ösztönözve 
Önt annak megfontolására, hogy milyen tevékenységeket tervezzen.

Kérem, szánjon rá néhány percet, és mérlegelje válaszait e kérdés-
sorra, mielőtt folytatná az olvasást!
Ha elgondolkodunk azon, mit is értünk tizedes törtön, lehet, hogy 
magunk határozzuk meg a fogalmat ahelyett, hogy egy tankönyv de-
finícióját vagy valamely közismert meghatározást használnánk. Ez 
azért fontos, mert nagyon gyakran hiszünk kritikátlanul a tanköny-
veknek. Ha magunk nem dolgozzuk ki egy gyakorló példa összes 
kérdését, akkor annak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy a 
diák esetleg hibás szöveggel találkozik, ami viszont téves fogalmakat 
építhet ki benne. Ha nem veszünk észre egy hibát, akaratlanul el-
mélyítjük a diákok rossz fogalomalkotását. Mindenképpen hasznos 
időtöltés, ha a fogalom alapjait magunk is átgondoljuk. A második 
kérdés – az, hogy miért van szükségünk tizedes törtekre – célja arra 
bátorítani az olvasót, hogy kristálytisztán lássa, mi támasztja alá a 
tizedes törtek fogalmát; hogy nélkülük csak egész számokkal vagy 
csak egyszerű törtmennyiségekkel tudnánk műveleteket végezni. 
A harmadik kérdés a valós élethelyzetről ugyanilyen fontos. Nagyon 
kell figyelnünk, hogy az tényleg valóságos legyen, ne csak ,,ál” való-
ságos. Ha az előbbit választjuk, akkor meg kell győ ződ nünk arról, 
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hogy az a diákok számára is valóságos, nem pedig valamilyen felnőtt 
környezet, ami a diákokat nem igazán érdekli. Ha az utóbbit vá-
lasztjuk, akkor körültekintően kell alkalmaznunk, nehogy csupán 
annak kényelmes igazolására használjuk, hogy tanítunk valamit. Ha 
meg vagyunk győződve arról, hogy a helyzet valós, akkor használ-
juk a tervezésünkben. Másrészt, ha nem találunk igazán életszerű 
környezetet, akkor adaptáljunk egy tisztán matematikai megköze-
lítést, tervezzünk problémamegoldó feladatot. Ilyenkor maga a 
problémamegoldás a környezet. A bevezetőben javasoltam egy ilyen 
feladatot, amelynek az a célja, hogy  a diákokkal a problémameg-
oldás oldaláról ismertesse meg a tizedes jelölést. Alapja egy olyan 
helyiértéktáblázat, amely a tizedes törtek oszlopait is magában fog-
lalja.

Az első önálló óra megkezdése és túlélése

Véleményem szerint az első teljesen egyedül megtartott óra meg-
tervezésében és megtartásában a fő célnak annak kell lennie, hogy 
viszonylag sértetlenül átvészeljük, és az az érzésünk maradjon utána, 
hogy jó tapasztalat volt. Amikor az első óránk tervét elkészítjük, 
mindenféle kérdést át kell gondolnunk, mint például:

 ● Hogy fogom átvészelni az órát?
 ● Mit mondjak az elején?
 ● Mire figyeljek, amikor a diákok belépnek az osztályterembe?
 ● Mit csináljak, ha az elején nem tudom őket lecsöndesíteni?
 ● Hogyan tartsam az órát az irányításom alatt?
 ● Hogyan tartsam fenn az osztály érdeklődését?

Ezekre a kérdésekre a válasz javarészt attól függ, hogy a diákok 
általában mit várnak egy matematikaórától. Ez az osztálykultúra 
kérdése, amit részletesebben kifejtek a következő fe je zet ben. Most 
ennek csak két olyan példáját említem, amelyek talán inkább a kö-
zépiskolában lehetnek érdekesek. Ezek: a) vajon a diákoknak az osz-
tálytermen kívül kell-e sorban állniuk, hogy a tanár beengedje őket 
b) ha már a teremben vannak, akkor a székük mögött kell-e állniuk. 
Ezzel a „várjuk-hogy-elkezdődjék-az-óra” dologgal szemben lehet, 
hogy a diákok ahhoz vannak szokva, hogy egyenesen bemennek az 
osztálytermükbe, és leülnek az asztalukhoz. Világos, hogy ez a „Ha 
Rómában vagy tégy úgy, mint a rómaiak” kérdése, amit az elején 
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kell tisztázni – különösen akkor, ha az ember egészen kezdő, vagy 
frissen minősített tanár (NQT, newly qualified teacher).

Amikor ezeket az óra eleji eseményeket számba vesszük, akkor 
arra is gondolhatunk, hogy mi minden mást lehet még csinálni, 
amikor az osztály bejön a terembe. Hol álljunk? Szemébe nézzünk-e 
egy-egy diáknak, ahogy sorban belépnek a terembe? Mi módon üd-
vözöljük őket? Mit erősítsünk meg és mit utasítsunk el a diákok 
viselkedésében? Ezeken eltöprenghetünk, illetve gyakorolhatjuk 
őket. Aztán persze az, hogy mi történik a valóságban, rengeteg olyan 
dologtól függ, amelyeket nem lehet előre látni – és éppen ez az, 
ami a tanítást olyan fantasztikus élménnyé teszi. Nagyon fontos, 
hogy egyre jobban megtanuljunk együtt élni a váratlannal, hogy 
pedagógiai érzékünk és készségeink révén megtanuljuk kezelni az 
előre nem látható eseményeket. „Készüljünk fel a váratlanra” – úgy 
hangzik, mint valami reklámszöveg, de az biztos, hogy váratlan hely-
zetek a számtalan tanár-diák interakció során néhányszor minden 
órán előfordulnak. (Javaslom, hogy olvassák el az „Association 
of Teachers of Mathematics” honlapján a következő cikket: „An 
unexpected dream” (1995) a Mathematics Teaching, MTI 53-ból.) 

Színészkedjünk, vagy legyünk önmagunk

A tanárjelöltek túl gyakran érzik úgy, hogy színészi teljesítményt 
kell nyújtaniuk. Ilyenkor sajnos arra kerül a hangsúly, hogy a tanár 
előadó, nem pedig arra, hogy az ő feladata a tanulás megkönnyí-
tése. Ennek az lehet az oka, hogy mivel a tanárjelöltet megfigyelik, 
úgy érzi, valamit produkálnia kell. Hány olyan órát láttam, amelyen 
a tanárjelölt „túl keményen dolgozott”, a tanulók pedig kényelme-
sen hátradőltek, vagy előkelő utasként ringatóztak az óraterv hul-
lámain! Nagyon fontos megtalálnunk az egyensúlyt abban, hogy ki 
dolgozzon. A tanár nem tud a tanulók helyett tanulni, és azt sem té-
telezheti föl, hogy bárminek a megértésére rá tudja venni őket. (Ezt 
az egyensúly-kérdést bővebben kifejtem az 5. fejezetben). A diákok-
nak nyilvánvalóan felelősséget kell érezniük azért, hogy tanuljanak. 
A tanulásnak ezt az oldalát meg kell teremteni, meg kell beszélni, 
világossá kell tenni az első órától fogva.

A színészkedéssel szemben – szerintem – érdemes megfontolni, 
hogy magunkat adjuk. A tanítást túl gyakran fogják föl és jellemzik 
úgy, hogy az színészkedés. A probléma akkor kezdődik, ha az elő-
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adás nem elég jó, nem elég „szórakoztató” vagy ha nem vagyunk 
képesek szünet nélkül játszani. A tanulók azonnal észreveszik a ha-
misságot. Természetesen részt kell vennünk az osztály interakciói-
ban, pengeváltásaiban és „drámáiban” – és remélhetőleg élvezzük is 
azokat. Ha nem így tennénk, akkor valami hiányozna. Néha „sztár-
ként” kell viselkednünk, de fontos, hogy a tanulók érezzék: ez része 
a tanár egyéniségének. Ez nem ugyanaz, mint amikor valaki csak 
megjátssza magát.

Hogy el se kelljen kezdeni a színészkedést, érdemes előre elgon-
dolkodni azon, miként adjunk gyors kezdő lökést az osztálynak 
egy feladattal. Így megelőzhetjük, hogy a katedra színpaddá váljék. 
Ennek egy lehetséges eszköze, ha adunk az osztálynak egy látszólag 
egyszerű feladatot, olyat, amelynek különböző szintjei és folytatásai 
lehetnek. Fontos kritérium, hogy a feladat olyan legyen, amit köny-
nyű elkezdeni, bemutatni és elmagyarázni. (Még jobb, ha kihívunk 
néhány tanulót, hogy vegyenek részt a bemutatásban és a magyará-
zatban.) Azáltal, hogy az osztály a lehető leghamarabb, minimális 
tanári beavatkozás mellett elkezd dolgozni egy feladaton, a figyelem 
elterelődik a tanárról és a tanulás kerül a középpontba.

6. vagy 7. osztályosok számára jó ötlet a „téglalapba húzott átló” 
problémája (lásd Points of Departure 1, 57. ötlet – ez az ATM-nek 
egy kiváló kiadványa, amely sok értékes ötletet tar tal maz).

A probléma a következő:

 ● Rajzolj egy téglalapot olyan négyzethálós papíron, amelyen 
a négyzetek oldala 1 cm (még  jobb, ha 2 cm).

 ● Húzz egy átlót a bal alsó sarokból a jobb felső sarokba.
 ● Jegyezd föl, hogy az átló hány kis négyzeten halad át (például egy 

6 × 3as téglalapban az átló 6 négyzeten megy át).

A feladat ez után az, hogy rajzoljunk többféle téglalapot, és adjuk 
meg, hány négyzeten halad át az átlójuk. A végső cél pedig az, hogy 
az oldalak ismeretében találjunk egy általános képletet a négyzetek 
számának meghatározására. A példa szépsége, hogy könnyen neki 
lehet kezdeni és nem kíván sok tanári útmutatást.
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Egy ilyen „átló a téglalapban” típusú feladatnak sok hasznos tu-

lajdonsága van és a tervezési kritériumok egész sorát kielégíti:
 ● A probléma nagyszerű arra, hogy az osztály gyorsan elkezdjen 

dolgozni.
 ● Konkrét eseteket könnyen megtudnak vizsgálni a diákok, az azon-

ban matematikai kihívást jelent, hogy összefüggést keressenek 
a téglalap oldalhosszúságai és az átló által metszett négyzetek 
száma között.

 ● A feladat a tanításnak és a tanulásnak is a kreatív, problémameg-
oldó meg kö ze lí tését támogatja.

 ● Lehetőséget ad a differenciált tanulásra – az ötlet fejleszthető, va-
riálható.

 ● Kiválóan használható olyan osztályokban, ahol a diákok képessé-
gei nagyon eltérőek (például egy ún. vegyes tanulási képességű 
osztályban).

 ● Azáltal, hogy ezen a problémán dolgoznak a tanulók, integrálni 
tudják a „használni és alkalmazni” elvet a „szám és algebra” cél 
megközelítésével. Így az „átlóprobléma” ösztönzi a módszeres 
munkát, a megsejtést és az általánosítást. Az Ma2vel összhang-
ban a tanulók osztókkal és legnagyobb közös osztókkal, legkisebb 
közös több szö rö sök kel fognak dolgozni.1

 ● A probléma lehetőséget ad a tanárnak arra, hogy felmérje, egy
egy tanuló hogyan képes rend szerezni a munkáját.

 ● A problémán lehet először egyénileg dolgozni, később pedig a ta-
nulók párban vagy kiscsoportban összerakhatják az eredménye-
iket.

Összességében ez az egyszerűen elmagyarázható feladat egész sor 
óratervezési célt elégít ki, ugyanakkor nem igényel sok felkészülést. 
Megvizsgálhatjuk általa egyrészt azt a nagyon fontos kérdést, hogy 
a tanárjelölt mennyire áll készen a tanításra, másrészt hogy milyen 
szükséges előkészületeket kell tenni.

A tanítás tervezése

A tanítás tervezésének talán a legfontosabb aspektusa, hogy a tanár-
jelöltnek vagy kezdő tanárnak teljesen tisztában kell lennie a feladat 
(például az „átlóprobléma”) megoldásával és a hozzá kapcsolódó fo-
galmakkal is. A tervezés fontos szempontja, hogy világosan lássuk, 

1 „használni és alkalmazni” elv, „szám és algebra” cél, Ma2 – ezek a kategórák az 
angol tantervi ajánlásban szerepelnek. – A ford.
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hová vezet a feladat. Azt is tudnunk kell, hogy milyen kérdéseket 
tegyünk föl azoknak a gyerekeknek, akik elakadtak, vagy azoknak, 
akiknek hasznára válik, ha segítjük a gondolkodásukat egy-egy jó 
kérdéssel. Ha eljátszunk az ötletekkel, növekszik a magabiztossá-
gunk. Az ilyenfajta tervezés sokkal értékesebb kihasználása az idő-
nek, mintha beírnánk a rengeteg adatot valamely szabványosított 
főiskolai vagy iskolai óratervező nyomtatványba.

Minden tanárjelöltnek és kezdő matematikatanárnak ajánlom, 
hogy vásárolja meg az ATM-től (www.atm.org.uk) a körülbelül 20 
fontba kerülő Points of Departure (PoD 1, 2, 3, 4) című, általános 
iskolai tanárjelölteknek Primary Points of Departure című négy kiad-
ványt. Garantálom, hogy ez lesz a legjobban elköltött 20 fontjuk. 
Vegyék meg maguknak, és ne hagyják, hogy a kollégáik csak úgy 
elvegyék az asztalukról; tartsák őket az ágyuk mellett esti olvasásra, 
ismerjék meg őket kívül-belül – ezek a kiadványok fantasztikusak! 

Itt van a négy kiadványból 2-2 ötlet, amelyek kielégítik az előbb 
leírt tervezési kritériumokat.

1. palindromszámok, azaz tükörszámok – PoD 1, 34. ötlet (lásd 
alább).

2. korongok – PoD 1, 12. ötlet (lásd 8. fejezet).
3. számsejtek – PoD 2, 3. ötlet (lásd alább).
4. pöttyös alakzatok – PoD 2, 26. ötlet
5. ferde Pascal – PoD 3, 10. ötlet
6. 10 × 12 vagy 11 × 11? – PoD 3, 24. ötlet
7. köss össze négyet – PoD 4, 22. ötlet
8. ragadós háromszögek – PoD 4, 39. ötlet

Ezekből kettőt – a tükörszámokat és a számsejteket – továbbfej-
lesztettem azért, hogy megmutassam: egy egyszerű ötletből kiindulva 
milyen messzire lehet eljutni. Alább olvasható egy részlet a 100+ 
Ideas for Teaching Mathematics (Ollerton; 2007) című kiadványból:

Válassz egy kétjegyű számot, és írd le.
Például 39

Fordítsd meg a számjegyek sorrendjét 93
Add össze a két számot 132 (első lépés)
Cseréld fel a számjegyek sorrendjét 231
Add össze a két utóbbi számot 363 (második lépés)
Állj meg, mivel a válasz, 363, már palindrom.

http://www.atm.org.uk/
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A 39et „kétlépéses” számnak nevezzük.
Vajon hánylépéses palindromszámok léteznek?

Az a kihívás, hogy négy és hatlépéses számokat találjanak, renge-
teg munkát fog adni az osz tály nak. 

Ha a különböző lépésszámokhoz hozzárendelünk egyegy színt, 
akkor a diákok egy százas négyzetben minden számot beszínez-
hetnek aszerint, hogy hánylépéses. Lesz benne jó néhány nulla-
lépéses szám is, amelyek már eleve palindromok, például 11, 22, 
33 stb.

A tanulókat ösztönözhetjük, hogy fedezzék föl, az így nyert tükör-
számok miért a 11 többszörösei. Egyes diákoknak méltó kihívás, 
hogy megtalálják a magyarázatot.

Nehezebb probléma a palindromszorzat keresés, amikor két kétje-
gyű számot szorzunk össze, például 96 × 23 = 32 × 69.

Ha Ön ezt a feladatot szándékozik bemutatni, óva inteném attól, 
hogy a 89-cel kezdjen (ugyanígy nyilván a 98-tól is), mert az elég 
hosszadalmas lenne. (24 lépés után a 8 813 200 023 188 számra 
vezet – és ezzel megtakarítottam Önnek némi számolást...)

A palindromszorzatos feladat a diákoknak sok fejtörést fog 
okozni. Ha a jól ismert „rácsmódszer”-t használják a szorzásra, hogy 
lássák, miként illenek össze a szorzatrészek, amikor a 96 × 23 után 
kiszámolják a 32 × 69-et, elemezni tudják, mi történik, és miért úgy 
működik a rejtvény, ahogy működik.

A következő ötlet, a számsejteké, a tükörszámokhoz hasonlóan 
először csak egyszerű összeadást kíván, de megvan a lehetősége an-
nak is, hogy olyan feladatot fejlesszünk ki belőle, amelyben képle-
tet kell felírni. Kezdjünk bármilyen két számmal, ezek lesznek az 
ötszámos sejt első két száma. A következő három számot a sejtben 
Fibonacci-féle számolással kell meghatároznunk (vagyis 4 + 5 = 9, 
5 + 9 = 14, ...).

4 5 9 14 23
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Adjuk most meg a diákoknak a sejtben az első és az utolsó szá-

mot. A közbülső három számot nekik kell kiszámolniuk.

4 23

Miután megoldottak néhány, a tanár által adott feladatot, saját 
számsejtproblémákat kell kitalálniuk és meg kell kérniük valaki 
mást, hogy számolja ki a hiányzó számokat. Javasolhatjuk a tanu-
lóknak, hogy az első szám legyen nagyobb a másodiknál. Kipróbál-
hatják a negatív számokat és a törteket is – számtalan lehetőség van. 
További feladat lehet, hogy számolják ki az első számot megelőző 
öt értéket. Ez kiváló lehetőség arra, hogy negatív számokkal dolgoz-
zanak. Lehetnek diákok, akik „szabályokat” állítanak fel a „negatív 
szám kivonására”. Már ezen az algebrailag nem túl magas szinten is 
rengeteg dolgot meg lehet ragadni.

A diákok algebrával foglalkoznak, amikor felteszik a következő 
kérdést: „ha egy ötsejtes konfigurációban tudjuk az első értéket (e) 
és az utolsó értéket (u), hogyan lehet meghatározni a középső sejt 
(k) értékét?”

Adatokat kell gyűjteniük, hogy rájöjjenek, k az egyharmada e és u 
összegének, azaz k = 1/3(e + u). Felettébb érdekes eredményt ad az, 
hogy k hogyan viszonyul e-hez és u-hoz más páratlan sejthosszúságok 
esetén.

Amiben a tanulóknak kiválóvá kell válniuk az az, hogy megtanul-
ják, hogyan kell összegyűjteni az információt, hogyan kell kitartani 
a probléma mellett, hogyan kell a feladatot továbbfejleszteni, ho-
gyan kell önállóan (például tankönyv nélkül) dolgozni, hogyan kell 
rájönni egy ötletre, hogyan kell mintákat keresni, hogyan kell álta-
lánosítani és hogyan kell sejtést felállítani. Ennek a munkastílusnak 
(állhatatosan, fejlesztve, önállóan, mintát keresve, általánosítva és 
sejtést megfogalmazva) az elsajátítása egy az egyben formálja a gye-
rekek elképzeléseit arról, hogy mit jelent matematikát „csinálni”. 
Ezeket az elképzeléseket a másik oldalról az osztálykultúra határozza 
meg, amiről részletesebben beszélek a következő fejezetben.

E folyamatok megtanulását és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
készségek kifejlesztését  korán el kell kezdeni. Korlátozott tapasz-
talataim szerint az első-második (KS1) osztályban ez gyakran meg 
is történik. A tanárjelöltnek vagy a kezdő tanárnak az iskolában 
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nehézséget okozhat hozzászoktatni a diákokat, hogy értékeljék az 
olyanfajta feladat meg oldást és munkát, amilyet az előbb leírtam. Ez 
különösen akkor igaz, ha a diákoktól eddig nem várták el és így ők 
nem is szoktak hozzá ahhoz, hogy nyíltabb végű problémákkal dol-
gozzanak; vagy ha a ma te ma ti kai tapasztalatuk főleg abban merült 
ki, hogy feladatlapok vagy tankönyvek gyakorlatait oldották meg. 
Bármennyire tapasztalt legyen is a tanár, meg kell ismernie az ural-
kodó kultúrát, amelyben a tanulás és a tanítás adott esetben folyik. 
Csak ekkor tud változtatni azon, ahogyan a tanulók a matematiká-
val foglalkoznak. Fel kell ismernie, hogy az apró lépések fontosak. 
Persze tudom magamról, hogy türelmetlen bestia vagyok, és azt is, 
hogy ilyen tanácsot  nem könnyű megfogadni...

A fejezetben tárgyaltak kapcsán felmerül a „hatékonyság” kér-
dése is. Egy frissen végzett, vagy frissen minősített tanáré elkerül-
hetetlenül korlátozott. A hatékonysági növelése arról szól, hogy 
kifejlesztjük tanítási stílusunkat, tisztázzuk kialakulóban lévő peda-
gógiai elveinket és gazdagítjuk azon ötletek tárházát, amelyekkel az 
osztályterembe megyünk. Minél több ötletet viszünk az osztályba, 
annál több lehetőségünk van arra, hogy fejlesszük az önbizalmun-
kat – ez pedig nagy szó.
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Miféle tanulási kultúrát akarunk kialakítani matematikaóránkon? 
Mit szeretnénk, milyen látvány, hangok, légkör vegye körül diákja-
inkat a tanteremben?

Ebben a fejezetben megkísérlek a saját nézőpontomból vála-
szolni ezekre a kérdésekre, tekintetbe véve azt is, hogy a diákokat 
az osztálytermen kívül is rengeteg hatás éri. Ezért annak kézben tar-
tása, hogy mi történik egy tanteremben, alaposan próbára teheti 
bármelyik pedagógus képességeit.

A tantermi tanulás kultúráját részben az iskola szellemisége ha-
tározza meg. Számbaveszem a tantermi kultúra kérdéseit, és utalok 
olyan feladatokra, feladványokra és problémákra, amelyek vélemé-
nyem szerint támogatják a pozitív tanulási kultúra fejlődését. Úgy 
érzem azonban, először is fontos megnézni azt, hogy az iskola szelle-
misége hogyan hat az egyes osztályok kultúrájára.

Azt a középiskolát, amelyben volt szerencsém tanítani, gyakran 
úgy írták le a látogatói, hogy kellemes, vonzó légkörű. Olyan gyak-
ran hallottam efféle megjegyzéseket, hogy végül elkezdtem faggatni 
az embereket, próbálják meghatározni, pontosan mi az az iskolá-
ban, ami ilyen kijelentésekre késztette őket. Természetesen a vála-
szok ritkán jöttek könnyen, és általában széttárt karral kimondott 
félmondatokkal kezdődtek: ,,Hát, tudja…”. Mintha kocsonyát 
akart volna megmarkolni az ember. Nem könnyű meghatározni, mi 
hozza létre az előmozdító, támogató, befogadó légkört. A látoga-
tók mindenféle jelre, ingerre és viselkedésre próbáltak rámutatni. 
Nem lennék őszinte, ha azt állítanám, hogy az iskolában minden 
rózsaszínű felhőkben úszott. Jártak ránk nehéz idők és néhány diák 
súlyos problémákkal nézett szembe mind az iskolában, mind azon 
kívül. Mindazonáltal az iskola működését az idő többségében a ta-

Tantermi kultúra
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nárok és diákok közötti, illetve a tanári karon belüli pozitív kapcso-
lat határozta meg. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak ismerős az, 
amit most leírtam.

Voltam azonban olyan iskolákban is, ahol ellentéteket és ellen-
szenvet érzékeltem. Tudatában vagyok ezért annak, hogy az iskola 
szellemiségének mekkora hatása van az egyes tanárok által elérni 
vágyott tantermi kultúrára. Ha támogatni akarjuk a pedagógusokat 
abban, hogy egészséges, hatékony tanulási kultúrát alakítsanak ki 
az osztályukban, fel kell ismernünk az iskola légkörének hatásait.

Az iskola szellemisége, demokrácia, jelek és jelzések

Az iskola szellemiségének alakítása ,,fentről” indul, és átitatja az is-
kolai élet teljes szövedékét. A tanárokat mindennapi munkájukban 
világosan átgondolt stratégiai célok vezérlik. Az, hogy a tanárok egy 
iskolában miféle szellemiséget akarnak, azon múlik, hogy annak 
létrehozásába, formálásába van-e egyáltalán beleszólási lehetőségük. 
Ha a tanárok érzik a bátorítást arra, hogy demokratikus alapokon 
maguk hozzanak döntéseket, akkor ezt át fogják adni a diákjaik-
nak is. Érdekes gondolatot tartalmaz a következő idézet Shortól 
(1992 : 11): ,,Egy tanév, amely azzal kezdődik, hogy megkérdőjelez-
zük az iskolát, szerfölött demokratikus tapasztalat lehet a diákok-
nak.” Demokrácia – ez ám az érdekes fogalom!

Vannak nagy jelek és jelzések és vannak kicsik is. Látszólag ki-
csiny jel az, ha az iskolaigazgatónak külön megjelölt parkolóhelye 
van, rendszerint a bejárathoz közel. Vagy, hogy a tanárok fényképei 
a látogatók fogadására kijelölt területen ábécérendben vannak-e ki-
téve, vagy az iskola hatalmi struktúrájának, hierarchiájának megfe-
lelően.

Közép-Angliában van egy, a felügyelői jelentések alapján roppant 
sikeres gimnázium, amelyet sokszor meglátogattam. Ez az iskola ve-
gyesképesség-struktúrában működik. A fogadótérben minden kilen-
cedikes diáknak ott van a képe. Mindegyikük valami olyasmit visel, 
vagy olyan tárgyat tart a kezében, ami az erősségét mutatja. Nincs 
olyan látogató, aki ezt észre ne venné, és mindenkit megragad a diá-
kok érdeklődésének és tel je sít mé nyé nek ilyetén bemutatása.

A „nagy” jelekre avagy elvekre további példa az a derbyshire-i is-
kola, ahol magam láttam együtt a következőket:
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 ● mindenütt vegyes képességűek együtt,
 ● nincs iskolai egyenruha,
 ● nincs óra végi csengetés,
 ● tanárok és diákok keresztnevükön szólítják egymást.

Egyes tanárok szerint ez maga az anarchia, a tanárok legször-
nyűbb rémálma. Ezzel szemben a valóságban azt éreztem, hogy 
szívesen látnak, és a tanárok láthatólag kellemesen érezték magu-
kat ebben a szellemiségben. Az, hogy az iskola vegyes képességű 
oktatócsoportokban tanít, az egyenlőség világképét és azt a pozitív 
szándékát sugallja, hogy ne képességeik szerint címkézzük a diáko-
kat. Az egyenruha hiánya az egyén tiszteletének légkörét teremtette 
meg azzal, hogy mindenki maga döntötte el, hogyan öltözik. Csak 
két csöngetés volt naponta (a reggeli kezdésnél és ebéd után). Nem 
volt tehát óra végi csöngetés. Emögött az a felfogás rejlik, hogy a ta-
nárokra bízzuk, pontosan mikor fejezik be az órát. A diákok nem 
várták a kicsöngetést, a tanárok pedig bizonyos szabadságot élveztek 
abban, hogy néhány perccel előbb vagy később fejezzék be az óráju-
kat. Az pedig, hogy a tanárok és a diákok keresztnevükön szólítják 
egymást, egy izgalmas módja a kölcsönös és egyenlő tisztelet hagyo-
mányát támogató együttműködésnek.

Az iskolát átható szellemiség megteremtésében jelentős szerepük 
van a rangidős tanároknak. Hogy ezt miként érjük el, és hogy ho-
gyan vonjuk be a teljes iskolai közösséget a döntéshozásba és a szel-
lemiség alakításába, alapvetően fontos. Minél több felelősséget en-
gedünk át a tanároknak, annál jobban továbbviszik ezt a tanterem-
ben, és annál jobban felismerik az iskolai légkör támogató szerepét 
a tantermi kultúra kialakításában.

Tanulási kultúra

Ezt a szakaszt azzal kezdem, hogy gondoljuk át, milyen fajta tanu-
lási kultúrát szeretnénk megteremteni az osztályban. Ez olyan, mint 
a mesebeli három kívánság, csakhogy én nem vagyok „jó tündér”, 
és nem tudom teljesíteni őket. Mégis hasznosnak tartom, ha sorba 
vesszük, mit szeretnénk, hogyan tanulják a diákjaink az osztályban 
a matematikát. Talán volna kedve összeállítani egy rövid listát, és 
összevetni az enyémmel:
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Összegek

Van négy számjegyünk: 1 , 2 , 3  és 4 , valamint egy-egy 

összeadás és egyenlőségjelünk: + , = .
Adjuk meg az összes lehetséges összeget, amit a számkártyákból 
kirakott két kétjegyű szám összeadásával kaphatunk. Például:

2  4  +  1  3  =

 ● A diákok tanulják meg, hogyan kérdezzenek egy feladattal vagy 
problémával kapcsolatban.

 ● A diákok azért akarjanak megoldani egy feladatot, mert érdekli 
őket.

 ● A diákok válasszák ki, hogy melyik munkamódszer a legjobb ne-
kik.

 ● A diákok tanulják meg, hogy egy új probléma megoldásában ke-
resni kell a korábban tanultak alkalmazásának lehetőségét.

 ● Tudatosodjon a diákokban a matematika ereje.
 ● A diákok lássák a matematika tanulásának értelmét.

A diákok tanulják meg, hogyan kérdezzenek egy feladattal 
vagy problémával kapcsolatban

Ahhoz, hogy előmozdítsuk a kérdezés kultúráját, a diákoknak tud-
niuk kell, hogy mi ezt értékesnek tartjuk, tehát kifejezetten bátoríta-
nunk kell őket. Egy módszerem erre, hogy létrehozok egy szituációt, 
majd megkérem a diákokat, akik mondjuk párban dolgoznak, hogy 
kérdezzenek róla vagy az előzményekről. Erre egy konkrét példa az 
alábbi:

Ennek a feladatnak az értéke abban rejlik, hogy bár könnyű 
megfogalmazni, meglepő mélységei vannak (fogalmilag a helyiérték 
és a sorbarendezés témakörökhöz sorolható). Miután felvetettem 
a problémát, megkérem a diákokat, gondolják át, milyen kérdése-
ket tehetnek fel ezzel kapcsolatban. Persze a diákok „kérdeztetése” 
maga is tanulható . Egy lehetséges stratégia az, hogy kettes vagy hár-
mas csoportokban, legföljebb 2-3 perc alatt szedjék össze a kérdése-
iket. Ha korábban már többször alkalmaztam ezt a stratégiát, akkor 
hozzászoknak ahhoz, hogy ez is a matematikatanulás része – a kér-
dezéses megközelítést fokozatosan beépítem a tanulásukba.
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A gyakorlott kérdezőknél előjövő kérdések:

 ● Hány darab különböző összeg lehet?
 ● Melyik a legnagyobb összeg?
 ● Melyik a legkisebb összeg?
 ● Be tudome bizonyítani, hogy mindegyik összeget megtaláltam?
 ● Felfedezhetőe valamilyen minta az összegekben?
 ● Mi van, ha más számokat használunk?
 ● Mi történik, ha összeadás helyett szorzást használunk?

Matematikailag azt akarom elérni, hogy a diákok próbálják meg-
találni mindegyik összeget, próbálják bebizonyítani, hogy mindegyi-
ket meg is találták, és a számjegyek lehetséges sorrendjeit felhasz-
nálva próbálják általánosan megfogalmazni, hogy ha a, b, c, d szám-
jegyeink vannak, ahol a < b < c < d, akkor mi lehet a legnagyobb és 
a legkisebb összeg (vagy szorzat). Az is hasznos ebben a példában, 
hogy észre tudjuk vetetni a diákokkal, hogy amikor kétjegyű számo-
kat ( ab ) képzünk, ez tulajdonképpen 10 · a + b, itt tehát felbukkan 
a helyiérték fogalma.

A diákok azért akarjanak kidolgozni egy feladatot, mert 
érdekli őket

„Senkit nem tudunk arra kényszeríteni, hogy valami érdekelje.” 
A legtöbb szülő megismeri ezen állítás igazságát a gyerekeivel kap-
csolatban. Megpróbálhatunk azonban olyan légkört teremteni, 
amely legalább nem unalmas. Az érdekesség részben pedig abban 
áll, hogy a matematikát elérhetővé tesszük, részben abban, hogy 
mit tekintünk értékesnek. Ha azt mutatjuk értékesnek, hogy ki az 
első, aki megválaszol egy kérdést, vagy befejez egy gyakorlatot vagy 
feladatlapot, akkor azt a diákok is értékesnek és fontosnak fogják 
látni. Ha azonban a „jó” kérdéseket, az érdekes válaszokat, az erő-
feszítést és az állhatatosságot is értékként láttatjuk, a diákok is álta-
lában ezeket akarják felmutatni. Az érdeklődésen alapuló kultúra 
megteremtéséhez létre kell hozni azokat a feladatokat és problémá-
kat, amelyeknek a megoldását érdekesnek találja a diák.

A brit matematikatanárok szövetségének (ATM) egyik húsvéti 
konferenciáján ott voltam egy Anne Watson által vezetett ülésen, 
ahol a fokozatos befogadás, az érdeklődés és az ennek létrehozá-
sához szükséges idő témáját meglepő módon értették meg velem. 
Anne napirendje élén matematikai „meglepetések”szerepeltek, és 
az általa keltett érdeklődés tapintható volt.  Íme egy példa az Anne 
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által kínált feladatok közül. Mindössze az alábbi, néhány adattal ki-
töltött papírdarabot osztotta ki, majd megkérte a résztvevőket, hogy 
töltsék ki az üres helyeket.

 0 0 1 0

 16 0,5

 13 0,5

 12 1 0

 23

 56 0,5 −0,5

 0 0 −1

Az ATM hagyományainak megfelelően nem fogom megadni 
a választ, de mindenki, aki ezt a könyvet olvassa, találkozott már 
ilyesmivel matematikai tanulmányai során.

Az után a húsz perc után, amíg ilyen, meglepetésekkel teli prob-
lémákat kaptunk, meg voltunk győződve arról, hogy mindig keres-
nünk kel valami mélyebbet, mint ami kézenfekvőnek tűnik. Így 
aztán, amikor Anne egy olyan problémát adott a résztvevőknek, 
amiben semmilyen meglepetés sem bújt meg, a teremben mindenki 
kereste a „kelepcét”, a meglepetést, s az „egyenes problémára” ki-
ki különböző mértékű „egészséges” gyanakvással nézett. Tehát ez 
a felnőtt közönség pillanatok alatt hozzászokott a matematikának 
egy olyan megközelítéséhez, hogy az információt tüzetesen meg kell 
vizsgálni, és nem merte javasolni a kézenfekvő megoldást.

Nyilvánvalóan fontos az olyan osztálykultúra kifejlesztése, amely-
ben kombinálják a különféle probléma meg ol dá si módszereket. 
Még fontosabb, hogy a mindenki által ismert matematikai struktú-
rákat hogyan lehet újszerű megközelítésű feladatokkal érdekessé és 
a kíváncsiság tárgyaivá tenni.

A diákok válasszák ki, hogy melyik munkamódszer a legjobb 
nekik

Az eszközválasztás kultúrájának megteremtésében az egyik legnehe-
zebb mozzanat az, hogy mitévők legyünk, ha valamelyik diák esetleg 
nem megfelelően választ; meddig engedje a tanár, hogy folytassa 
útját a láthatólag terméketlen irányban, mielőtt úgy dönt, hogy köz-
beavatkozik. A választási lehetőségek fölkínálása ugyan kockázatos, 
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de hogyan tanuljanak meg a atalok bármit is, ha semmi mást nem 
kell csinálniuk, mint követni a tanár módszereit, algoritmusait és 
csak zártvégű kérdésekre kell választ találniuk? 

Lehetőséget adunk a választásra azzal, ha a diákoknak több olyan, 
nyíltvégű kérdést teszünk föl, amelyeket vagy többféleképpen lehet 
megoldani, vagy több válasz is adható rájuk. Példa erre az a prob-
léma, amikor téglalapokból összetett alakzatokat készítünk. Először 
rajzolunk két egybevágó téglalapot egy olyan négyzethálós papíron, 
amelyen a négyzetek oldala 1 cm hosszú. Az első feladat az, hogy 
mindkét téglalapot hajtsuk ketté, az egyiket a függőleges, a másikat 
a vízszintes szimmetriatengelye mentén az ábra szerint.

Ha az eredeti téglalapok 6-szor 10 centiméteresek, akkor a félbe-
hajtott alakzatok 3-szor 10, illetve 6-szor 5 centiméteresek lesznek.

A diákok mindkét téglalapnak kiszámíthatják a K kerületét és T 
területét. Ennek – a számítási feladaton kívül – az is célja, hogy a di-
ákok rájöjjenek: „általában” a kerületnek és a területnek nincs köze 
egymáshoz. Már csak azért sem, mert különböznek a mértékegysé-
geik. Míg szabályos sokszögek esetén K és T mérőszámát összekap-
csolhatjuk képlettel, általánosságban nem. Így bár a két összehajtott 
téglalap területe ugyanakkora (30 cm2), a kerületük már különbözik 
(26 cm, illetve 22 cm).

A folytatásban az a feladat, hogy a diákok az így nyert kétfajta kis 
téglalapot különféleképpen összeillesszék, és nézzék meg, hogy a ka-
pott alakzatoknak mekkora lehet a kerülete. Ha például az alábbi 
alakzat kerületét az oldalhosszak összeadásával határozzuk meg a bal 
alsó sarokból kiindulva az óramutató járásával ellentétes irányban,  
10 + 3 + (10 − 5) + 6 + 5 + 6 + 3, azaz 38 cm-hez jutunk.
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Ebben a problémában a diákok választhatnak, hogy milyen össze-
tett alakzatokat alkotnak. Azt is eldönthetik, hogy miként számol-
ják ki a kerületeket: körbehaladva leszámolják az új alakzatok kerü-
letét, vagy a kis téglalapok kerületének összegéből kivonják a közös 
élszakasz hosszának kétszeresét.

Nehéz lesz bizonyítani, hogy minden lehetséges kerületet megta-
láltak. Egy nagyobb kihívás pedig az, hogy kifejezzék képlettel a kü-
lönböző kerületeket az eredeti téglalap szélességét (s) és hosszúságát 
(h) használva. A feladatot tovább lehet fejleszteni például úgy, hogy 
az egyik fajta téglalapból most kettőt használhatnak, míg a másikból 
egyet és így tovább.

Amikor a fenti példát feladtam egy tanári munkaközösség tag-
jainak, volt, aki olyan eseteket is vizsgált, amikor a két téglalap (bi-
zonyos szabályok mellett) át is fedte egymást. Ha ezt megengedjük, 
akkor a terület alakulását is vizsgálhatjuk.

Érdekes itt a választás kérdése. Ha azt mondanám a diákoknak, 
hogy egy összeillesztési mód nem felel meg az én „szabályaimnak”, 
akkor valójában nem adnék nekik választási lehetőséget.

Gondolhatom azt, hogy az új szabály zsákutcába vezet, én pedig 
meg akarom előzni, hogy a diák elvesztegesse az idejét. Előfordulhat 
azonban, hogy az további vizsgálatra érdemes gazdag telérhez vezet – 
de az is lehet, hogy éppen ekkor tévedek...

A diákok tanulják meg, hogy egy új probléma megoldásában 
keresni kell a korábban tanultak alkalmazásának lehetőségét
Ez egyáltalán nem magától értetődő. A diákok nem kifejezetten 
gondolnak bele abba, hogy „Mit tudok, ami segíthet megoldani 
a problémát?”. Azt sem feltétlenül tudják, hogy milyen használható 
matematikai eszközök (fogalmak) vannak az eszköztárukban. Tehát:

 ● Segítsük a diákokat azzal, hogy tudatosítjuk bennük, mit tanultak 
eddig matematikából.
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 ● Tegyük képessé őket arra, hogy adott esetben bizonyos korábban 

megismert fogalmakat fennakadás nélkül használjanak a régebbin 
túlmutató értelmezésben.

A tanításnak ezen megközelítése ellentétes azzal, hogy az óra ele-
jén célokat tűzzünk ki –  amivel nekem amúgyis alapvető gondom 
van. Sokkal jobban érdekel, hogy a diákok tudják, mit tanultak ed-
dig, mint hogy megmondjam, mit szándékozom nekik megtanítani. 
Ez részben azért van így, mert egy osztályban annyi meg ér tési szint 
létezik, ahány diák. Haszna annak van, ha egy-egy tanulási egység 
végén arra kérem őket, gondolják át, mit értek el, mit értettek meg, 
és mindez hogyan kapcsolódik a korábban tanultakhoz.

A kultúrának egy másik érdekes kérdése: miként ösztönözzük 
a diákokat, hogy a tanultakat tudatosítsák magukban. Ha például 
a diákok elfogadják, hogy a matematikáról írni a matematikata-
nulás természetes része, használjuk azt ki. Persze néhány diáknak 
az írás nehezebb lesz, mint maga a matematika, ezért fontos, hogy 
a maguk módján jegyezhessék fel, mit tanultak. Tudásukat kifejez-
hetik jegyzeteléssel, ábra rajzolásával, nagy és kis poszterek készíté-
sével vagy részletesen kidolgozott leírással. Vegyük például az „1, 
2, 3, 4, +, =” példát. Erről a diákok posztert készíthetnek, amelyen 
megmutatják, hogyan oldották meg a feladatot és milyen felfedezé-
seket tettek. A 9. fejezetben részletesen szólok arról, hogy mennyire 
hasznos, ha a tanultakról „térképeket” készíttetünk velük.

Tudatosodjon a diákokban a matematikai gondolkodásmód 
ereje 
Sokkal inkább tudatosul a tanulókban a matematikai gondolko-
dásmód ereje, ha a saját tanáraik is hitelesen és nyíltan hisznek 
benne. Nem azt ajánlom, hogy szakbarbárnak mutatkozzunk, de 
aközben, hogy – feltételezem – élvezzük a diákokkal való interak-
ciót, megmutathatjuk, mekkora értéket tulajdonítunk a tudomány-
águnknak. Ahhoz, hogy egyre jártasabbak legyenek a matematika 
használatában és alkalmazásaiban, a diákoknak egyre többet kell 
gyakorolniuk a mentális képalkotás művészetét. Ez azért van így, 
mert a matematika mindenekelőtt az elme tudománya. Miközben 
a tanulók konkrét manipuláció révén jegyzik le matematikai gon-
dolataikat, az ezeket előidéző gondolati folyamatok absztraktak. 
A szám fogalma például a mennyiségek általánosított megértése; 
ugyanaz a szám esetleg különféle elrendeződésű zikai objektumok 
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sokaságát jelentheti: időt, távolságot, tömeget, területet, pénzt, tér-
fogatot, játék vagy számítás eredményét. Agyunkban el kell helyez-
nünk a számok különféle ábrázolását és a különféle környezeteket, 
amelyekben ezek a számok megjelennek – el kell jutnunk odáig, 
hogy folyékonyan tudjunk beszélni a számok nyelvén.

A matematika ereje abban rejlik, hogy felismerjük, hogyan lehet 
ügyesen bánni ezekkel a ábrázolásokkal, hogyan lehet manipulálni, 
szétszedni és összerakni, nagyobbítani és kicsinyíteni őket, hogyan 
működnek a helyiérték- vagy a koordináta-rendszerben, hogyan 
öltenek különböző formákat, például törzstényezős alakot. Segíte-
nünk kell tehát a diákokat, hogy tudatára ébredjenek: a különféle 
ábrázolások, a sajátságos szóhasználat, a környezet váltásával járó 
értelemváltozások megtanulása jelentős teljesítmény – amit egyéb-
ként mi az ő kontójukra természetesnek tekintünk. Hasonló felso-
rolásokat tehetnék az algebra és a geometria területén is.

A matematika tanulás ereje tehát abban mutatkozik, hogy a diá-
kok számokat, szimbólumokat, képleteket, tulajdonságokat tudnak 
használni, látják, az egyik ábrázolás mikor hasznosabb vagy megfele-
lőbb, mint egy másik. Ez kapcsolódik azokhoz a döntésekhez, ame-
lyeket a diákok a feladott problémák megoldása során hoznak, és 
ahhoz a jártassághoz is, amelyet egy sajátos ismeret vagy eljárás hasz-
nálata közben mutatnak. Döntésre és jártasságra példát adhatnak 
a diákok a következő kérdés megválaszolásában: „Hány különböző 
háromszög létezhet egy 4-szer 4-es pontrácsban?” (Ennek a problé-
mának az előkészítése lehet ugyanez a kérdés 3-szor 3-as pontrácson. 
Ha ez után a rács méretét 4-szer 4-re növeljük, csak azt kell megnéz-
nünk, milyen új háromszögek keletkezhetnek.)

A

B

C

A fenti példában a három távolság, AB, BC és AC rendre 5,  

10  és 13.  A tanulók választhatnak, milyen sorrendben, milyen 
rendszer szerint keresik meg a háromszögeket. Például dönthetnek 
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úgy, hogy két pontot rögzítenek, és a harmadik pont lehetséges he-
lyeit keresik meg. Ha a jártasságot vesszük alapul, a tanulók gyelme 
a négyzetgyök, esetleg a vektorok felé fordulhat. Az a kérdés, hogy 
matematikai eszköztárukat önállóan alkalmazzák, vagy mi ajánljuk 
nekik, hogy rögzítsenek két pontot vagy hogy használjanak gyökje-
leket vagy vektorokat. (A példát továbbfejleszthetjük azzal, hogy ki-
számíttatjuk a háromszögek lehetséges szögeit, ami viszont a diákok 
trigonometriai ismereteinek bevetését igényli.) Világos, hogy minél 
több választási lehetőségük van a diákoknak, annál többet gondol-
kodnak rajta, dolgoznak és foglalkoznak vele, és annál inkább „ér-
zik” a matematikai gondolkodásmód erejét.

A diákok lássák a matematikatanulás értelmét

Azt hiszem, az a kérdés, ami egy tanárt a legjobban szíven üt, ez 
lehet: „Ezt meg minek megtanulni?” A tanár számára ez egyszerre 
három probléma. Először is: valószínűleg nem tud ésszerű magyará-
zatot adni, mivel a diákot valószínűleg nem is nagyon érdekli a vá-
lasz. Másodszor: lehet, hogy a diák, aki mestere a tanárpukkasztás-
nak, csak fel akarja húzni őt. Harmadszor: lehet, hogy valójában 
nem is ezt akarta kérdezni, hanem például ezt: „Miért unatkozom 
ennyire?” Persze lehet ez egy teljesen őszinte, elemző és emiatt dicsé-
rendő kérdés is – ez azonban általában nem valószínű. Nem fogom 
megsérteni az olvasót most azzal, hogy megpróbálok valamilyen 
„hasznos” riposztot kínálni, mivel minden a helyzettől, valamint 
a tanár és a diák kapcsolatától függ. Ha viszont a fenti kérdést meg-
előzve mi kérdezzük meg a diákokat, hogy mi a matematikatanulás 
értelme, akkor lehet, hogy őszinte és nyílt párbeszédet kezdhetünk 
arról, hogy miért tanulunk matematikát.

Azt hiszem, két fontos okunk van a matematikatanulásra. 
Az egyik, amit „matematikai működés”-nek hívok, a világ „tiszta”, 
problémamegoldó szemlélete, az, hogy látjuk, hogyan kapcsolód-
nak össze az elvont fogalmak; hogy kifejlődik a rendszerezésben, 
általánosításban, megsejtésben és bizonyításban való jártasságunk. 
A másik ok, amire mint „működő matematikára” gondolok, az az, 
hogy mindenféle társadalmi és gazdasági összefüggésben használjuk 
és alkalmazzuk. A „való világ matematikájának” fogalma azonban 
vitatható. Ami valóságos egy felnőttnek – egy munkáltatónak, egy 
vizsgakérdés vagy egy matematikakönyv írójának, az nem mindig – 
vagy sohasem – valóságos kamaszoknak vagy kisebb gyerekeknek. 
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A diákok ritkán törik a fejüket azon, hogy mennyi egy árucikkből 
az ÁFA értéke, vagy hogy mennyibe kerülne a hálószobájuk kifes-
tése vagy kitapétáztatása. Sok tekintetben ezek álhelyzetek, rosszabb 
esetben  „szélhámos” helyzetek1. A matematikatanár számára bo-
nyolult feladat megfelelő módokat találni a diákok motiválására, 
olyan módszereket, amelyek révén a diákok belefeledkeznek a ma-
tematikába.

Miközben keressük a diákok számára valóságos helyzeteket, fon-
tos, hogy használjuk azokat is, amelyek túlmutatnak mindennapi 
életükön. Így képesek lesznek felismerni azokat a célokat, amelyeket 
a matematika mind az ő életükben, mind azon kívül szolgál.

A matematikatanulás ezen funkcionális szempontja a modellezés 
fogalmához köthető – a matematikának a modellalkotásra és a valós 
problémák megértésére irányuló alkalmazása a matematikatanulás 
problémamegoldó aspektusának kulcsa.

Az, hogy a tanár képes-e működő, valós példákkal motiválni di-
ákjait a matematika tanulására, az alábbiakon múlhat:

 ● az osztályhoz való viszonya,
 ● önbizalma ahhoz, hogy a valódi életből vett ösztönzőket használ-

jon a tanításban,
 ● hozzáférése olyan anyagokhoz, amelyeket felhasználhat, és ame-

lyek az adott környezetben megfelelőek,
 ● olyan helyzetek alkalmazása, amelyek a diákok életében felmerül-

hetnek, illetve olyanoké is, amelyek nem,
 ● annak tisztán látása, hogy egy bizonyos inger révén a diákokat 

milyen matematikai ismeretek megszerzésére akarja ösztönözni.

Tantermi kultúra és légkör

E fejezet végén a kultúra és a légkör közötti különbséggel foglal-
kozom röviden. Nem könnyű eldöntenie a pedagógusnak, hogy 
milyen légkört szeressen. Egy osztály légkörére annyi különböző té-
nyező hat, hogy nem is tudom, hol kellene kezdeni ahhoz, hogy ép-
kézláb denícióhoz jussunk. Az viszont teljesen biztos, hogy minden 
tanár osztályának van légköre, és a diákok felmérték, vagy éppen 
most mérik fel, hogy mit jelent az, ha X tanárnő matematikaórá-
jára, ha Y tanár úr angolórájára vagy ha Z tanárnő technikaórájára 
lépnek be.

1 szójáték: context mint helyzet és „con” mint szélhámos – a nyelvi lektor
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A fejezet zárásaként, valamint a kultúra és a légkör végső összeha-
sonlításához megvizsgálom, mi az „elvárás” a következőkkel kapcso-
latban:

 ● a tantermi légkör
 ● a matematika művelésének kultúrája

A tantermi légkör

A diákok valamennyire ismerik minden egyes tanár elvárásait, 
a kimondott és kimondatlan szabályokat, amelyekhez idomulniuk 
kellene az osztályban. A tanár elvárásainak felfedezése valószínűleg 
az első dolog, amit a diákok megtesznek, akár tu da to san, akár ön-
tudatlanul. Megismerik, hogy a tanár hogyan jár, beszél, gesztiku-
lál, áll, guggol és hogy a testbeszédnek ez a skálája milyen implicit 
üzeneteket fejez ki. Közben a tanár is egyre jobban tudatosítja test-
beszédének hatását, és azt, hogy az órán mikor milyen elvárásokat 
szándékozik kifejezni. Persze ezeket az implicit üzeneteket és elvá-
rásokat úgy közvetíti, hogy közben más is történik, például éppen 
tanít, éppen arra vár, hogy az osztály lenyugodjék vagy éppen az 
egész osztályhoz, egy kis csoporthoz, vagy egyetlen diákhoz beszél. 
Üzeneteket még akkor is kifejez a tanár, amikor éppen senkivel sem 
beszél, esetleg éppen a terem végében ül vagy áll, esetleg még akkor 
is, amikor nincs is a teremben. Ez utóbbi helyzet olybá tűnhet, mint 
az anarchia vagy a zendülés kezdete. Azonban sok tanár tudja, bíz-
hat-e az osztályban még akkor is, amikor nincsen velük a teremben. 
Ezzel szemben áll az, ha folyton ott kell lennie, hogy rendet tartson. 
Valójában a tanár elvárásainak egyik legfontosabb mértéke, ha any-
nyira megbízhat az osztályban, hogy a gyerekeknek nincs szükségük 
az ő állandó felügyeletére ahhoz, hogy folytassák a munkájukat.

A matematika művelésének kultúrája

Összegezzük, miről szól a matematika tanítása és tanulása:
 ● minták észrevétetéséről és észrevevéséről, majd általánosítások 

kereséséről,
 ● problémamegoldó megközelítések használatáról,
 ● a „csak kezdd el” kultúra kifejlesztéséről a diákokban,
 ● olyan kérdések feltevéséről, mint „Mindegyik lehetséges megol-

dást megtaláltad?”, „Honnan tudod?”, „El tudod magyarázni, hogy 
honnan tudod?”

 ● tankönyv és ismétlő feladatlapok nélküli életről, amelyben a gya-
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korlás és megerősítés az általunk kínált problémákból nő ki,

 ● a matematika közvetlen érzékelésen alapuló megközelítéséről, 
hogy a diákok tapinthassák és első kézből kapják, amellett, hogy 
a tanárok magyarázataira vagy az interaktív táblákon látható be-
mutatóira is támaszkodhatnak,

 ● a „vissza az alapokhoz” gondolatáról, amely segíti a diákokat, 
hogy megértsék az alapvető elveket és visszatérhessenek hoz-
zájuk,

 ● az összefüggésekben való tanításról, hogy a készségeket ne el-
szigetelve fejlesszük,

 ● a fogalmak mélységeinek feltárásáról, nem felületes átfutásukról,
 ● a diákok megragadásáról a matematika szépsége által, valamint 

a kreativitás bátorításáról.

A tanár szerepe egy ilyen kultúra megteremtésében az, hogy csak 
stratégiailag avatkozik be, és kérdéseket tesz fel ahelyett, hogy foly-
ton részletesen elmagyarázná, hogyan kell valamit megcsinálni.



3

Azt tanítjuk, amiben hiszünk, de hiszünk-e abban, amit tanítunk? 
Ebben a fejezetben arra kérem az olvasót, hogy töprengjen el azon, 
milyen módszerekkel tanították neki a matematikát. Mi volt benne 
a legjobb, mi a legrosszabb? Volt-e olyan, amikor érdekesnek találta 
a matematikát? Volt-e olyan, amikor halálra unta magát? Volt-e 
olyan, hogy nagyon keményen kellett gondolkodnia matematika-
órán, vagy emlékszik-e a tankönyvekre és a végtelen sok gyakorló 
feladatra, amit meg kellett oldania? Talán viszonylag semleges él-
ménye volt a matematikáról – bár csodálkoznék, ha a többség így 
lenne vele.

Én úgy gondolom, hogy ha tudatosan akarunk foglalkozni az-
zal, milyen módon tanítsuk a matematikát, érdemes visszatérni 
a gyökereinkhez – legyen ez örömteli vagy kínos, megerősítő vagy 
ellentmondásos élmény. Számunkra, matematikatanárok számára 
az egyik nehézség az, hogy megpróbáljuk kideríteni, mit jelent 
a hatékony tanítás – hiszen általában mi vagyunk annak az iskolai 
matematikatanítási rendszernek a „sikerei”, amely oly sok iskolatár-
sunknál kudarcot vallott. Nekünk matematikatanulóként túlnyo-
mórészt „magas szintű”, gyakorláson alapuló képességfejlesztésben 
volt részünk, ami (úgy látszik) nálunk „működött”. Nehéz azonban 
kitalálni, hogy azok az iskolatársaink, akik számára a matematika 
nagyjából egyenértékű volt a kudarccal és az értelmetlenséggel, ho-
gyan fogadták ezt a matematikai nevelést. Ha visszatérünk a gyer-
mekkorunkba, megkísérelhetjük mostani növendékeink helyébe 
képzelni magunkat azért, hogy meglássuk, milyennek tűnhet nekik 
a matematika tanulása; megpróbálhatunk közel kerülni a növen-
dékeink érzéseihez, ahhoz, hogy mi lehet nekik „jó” és mi „rossz”, 
amikor éppen matematikát tanulnak.

Azt tanítjuk, amiben hiszünk
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Ilyen gondolkodásmóddal felnyílhat a szemünk és tudatosíthat-

juk magunkban, hogy miért tanítunk úgy, ahogyan tanítunk. Azt, 
hogy újabb és újabb történeteket mesélek és elemzek, azért teszem, 
hogy ezzel megerősítsem, vagy megkérdőjelezzem a matematikata-
nításhoz való viszonyunkat. Ha ez utóbbi történik, azaz a viszony 
megfontolandóvá válik, az fölkeltheti bennünk az igényt némelyik 
tanítási módszerünk megváltoztatására és fejlesztésére.

Példaképpen két történetet hozok fel saját iskoláskoromból: az 
egyik a matematikatanuláshoz, a másik pedig a középiskolai to-
vábbtanulásomat eldöntő, 11–12 évesen átélt „eleven-plus” vizsgá-
hoz kapcsolódik. Az első abból az időből való, amikor Burnleyben, 
a Rosehill Primary Schoolban voltam diák a ötvenes évek végén, 
amikor Bill Haley és a Comets rockoltak három műszakban (Rock 
around the clock) és a Wolverhampton Wanderers volt az a csapat, 
akit nagy dolog volt megverni a futballbajnokság első osztályában.

A történet a kivonásról szól. Vegyük például a következő számí-
tást: 953 – 687. A módszert, amelyre engem megtanítottak, úgy 
lehet leírni, hogy „vegyél kölcsön a tetőről, és fizesd vissza a küszö-
bön”. E módszer szerint ezt írtam volna le a gyakorlófüzetembe:

Sz T E

 9 15 13

 −16 18 7

 2 6 6

Ezt próbáljuk meg kibogozni!
Nem érthető? Nos, akkor leírom, hogyan működött ez a módszer. 

Arra tanítottak minket, hogy az egyesek oszlopától kezdve azt 
mondjuk:
1. lépés:  „3ból 7 – ezt nem lehet” (matematikailag ez teljesen ha-

mis kijelentés, ezzel később foglalkozom).
2. lépés:  „vegyél kölcsön egyet (1) a tetőről…” (Ez azt jelentette, 

hogy kölcsönvettünk egy tízest a T oszlopból, kölcsönad-
tuk az E oszlopban lévő 3nak, és így a 3ból 13at csi-
náltunk.

3. lépés:  „... és fizesd vissza a küszöbön” (ez azt jelentette, hogy 
írjunk egy kis 1est az alsó sorba, a T oszlopban lévő 8as 
szám mellé.
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Még mindig össze van zavarodva a kedves Olvasó? Nem vagyok 
meglepve. Gyerekkoromban el tudtam végezni a kivonást ezzel 
a módszerrel, de soha nem értettem, hogy hogyan vehetünk köl-
csön az egyik helyen, majd hogyan tudjuk visszafizetni a másikon. 
Képzeljük el, mi lett volna, ha kölcsönvettem volna egy hatpennys 
(6d-s, avagy félschillinges) pénzdarabot a nővéremtől, és a bátyám-
nak fizettem volna vissza. Valahogy kétségeim voltak!

Felnőttként ki tudom elemezni, hogy mi történt itt, és megpró-
bálhatom kitalálni, hogy a tanítónőm miért ezt a kivonási módszert 
tanította nekünk. Talán neki is így tanították a kivonást, talán a leg-
több kortársamnak így tanították a kivonást. Mindenesetre a sa-
ját, gyerekként átélt zavarodottságom felnőttkori felismerése segít 
abban, hogy átérezzem, mennyire össze lehetnek zavarodva a mai 
gyerekek. Lehet, hogy „helyes” eredményt ad egy módszer vagy al-
goritmus, amit megtanítunk, de igen kevéssé segíti a gyerekeket ab-
ban, hogy rájöjjenek, mi történik tulajdonképpen. Alapvetően mi 
az a matematika, amellyel egy gyerek dolgozik? Mi a legalapvetőbb 
dolog, amit meg kell értenie?

A matematika nyelvén elmondva a fent leírt módszer a szétbon-
tásos (dekompozíciós) módszer egy változata volt, de ahelyett, hogy 
a papíron áthúztunk volna dolgokat (mert a tanárunk nem tűrt 
volna el a munkában efféle slamposságot), egy kompenzációs mód-
szert alkalmaztunk. Szóval, amikor az 1-et a „tetőről” kölcsönvet-
tem, és azt mint 10-et kölcsönadtam a jobbra lévő oszlopnak, akkor 
az 1-et az eredeti oszlopban alul lévő számnak fizettem vissza.

4. lépés:  „13ból 7... (most az ujjainkon számoltunk 8, 9, 10, 11, 
12, 13-at), az 6”. 

5. lépés:  (most a tízes oszlopban dolgozunk): „adj hozzá 1-et 
(ugyanazt az 1est, amit előzőleg a T oszlop küszöbén 
már visszafizettünk) a 8hoz, hogy 9 legyen”. 

6. lépés:  „5ből 9 – ezt nem lehet, tehát vegyél kölcsön egyet (1) 
a tetőről...” (vagyis vegyünk kölcsön az Sz oszlopban 
a 9ből és így csináljunk a T oszlopban lévő 5ből 15öt). 

7. lépés:  „… és fizesd vissza a küszöbön” (és így egy kis 1est 
írunk az Sz oszlopban lévő 6os mellé). 

8. lépés:  (és most a százas oszlopban dolgozunk): „add az 1-et 
a 6hoz, hogy 7 legyen, és 9ből 7, az 2”.

Könnyű volt, a válasz 266, micsoda győzelem!
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Valójában ez ekvivalens a mérlegelvvel, amelyet gyakran haszná-

lunk egyszerű lineáris egyenletek megoldásánál. Sajnos úgy tűnik, 
hogy a dolgok nem túl sokat javultak azóta. Még ma is egy megala-
pozatlan, ún. dekompozíciós algoritmust tanítunk a gyerekeknek, 
akiktől elvárjuk, hogy értsék meg, közben pedig ideiglenesen dob-
ják sutba a meglévő matematikai képzeteiket azért, hogy ezt a mód-
szert beillesszék és be is olvasszák a matematikai világképükbe.

Ugyanaz a kivonás a jelenlegi alapelv szerint a következőképpen 
működik:

Sz T E Az átalakítással Sz T E
98 514 13 8 14 13

−6 8 7 −6 8 7

2 6 6 2 6 6

Ez a dekompozíciós módszer alapvetően félrevezető, két mate-
matikai okból is. Az első okra az imént már utaltam: azt mond-
juk a gyerekeknek, hogy 3-ból 7-et nem vonhatnak ki (az egyesek 
oszlopában) – ez hamis állítás, a nulla alatti élet tagadása. Persze, 
hogy ki tudunk vonni 7-et 3-ból, a válasz mínusz 4. Másrészt, ha 
a dekompozíciós módszert használjuk, akkor gyakran olyan meny-
nyiségekhez jutunk, amelyek nem létezhetnek – már ha meg akar-
juk tartani a helyiértékes rendszer integritását. Ez azért van, mert 
a helyiértékes rendszer (vagy ahogy én szívesebben jellemzem: a hely 
értékének a rendszere) úgy van kitalálva, hogy csak egy számjegyet 
(0-tól 9-ig) teszünk minden oszlopba. Tehát ha azt mondjuk, hogy 
kétjegyű számot is írhatunk egy oszlopba, magát a helyiértékes rend-
szert rúgjuk föl.

Megismétlem, a helyiértékes rendszerben minden oszlopba csak 
egyetlen számjegyet szabad írni. Nem kezdhetünk el két számjegyet 
rakni egyetlen oszlopba, mert ezzel aláássuk azt, amit a gyerekek 
éppenhogy megtanultak: azt, hogy hogyan lesz egyjegyűből kétjegyű 
a szám, amikor 9-ről 10-re nő. Így aztán másodszor is félrevezetjük 
őket. Egyrészt megtanítjuk nekik, hogyan működik a helyiértékes 
rendszer: amikor 9-ről 10-re lépünk, egy 1-es számjegyet kell írni 
az új, „tízesek” nevű oszlopba; ez nyilvánvalóan ugyanígy történik, 
amikor a 99-ről a 100-ra lépünk. Másrészt arra kérjük a gyerekeket, 
hogy hagyják figyelmen kívül a helyiértékes rendszer mögött lévő 
struktúrát, és fogadják el, hogy bármelyik oszlopba mégiscsak rak-
hatunk 9-nél nagyobb számot. Zavaros? Nem csoda.
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A számlálás bombabiztos módszerétől eltekintve, amelyhez eset-

leg használhatunk számegyenest, az egyetlen algoritmus, ami sze-
rintem megőrzi a matematika sértetlenségét, annak az elfogadásán 
alapul, hogy van élet a nulla alatt. Ez pedig megköveteli a diákoktól, 
hogy megértsék, a nullától visszafelé számolva a −1, −2, −3 stb. ér-
tékeket nyerjük.

Tekintsük ismét az előző számolást. Mindegy, hogy balról jobbra, 
vagy jobbról balra dolgozunk. Balról jobbra dolgozva a százas osz-
lopban 9-ből 6, az 3, a tízes oszlopban viszont 5-ből 8, az −3 és az 
egyesek oszlopában 3-ból 7, az −4, amint az alábbi ábra mutatja.

Sz T E
9 5 3

−6 8 7
3 −3 −4 Ez a sor azt jelenti, hogy 300ból 30ból 4.
2 6 6 Ez az eredménye a 300 − 30 − 4-nek.

Ennek a megközelítésnek az a szépsége, hogy nemcsak megtartja 
a matematika egységét, hanem arra is lehetőséget nyújt a tanulók-
nak, hogy gyakorolják a fejben számolást. Vagyis a 3 a százas oszlop-
ban 300-at ér, a −3 pedig a tízes oszlopban −30-at. 300 és −30 az 
270. Végül 270 és (az egyesek oszlopából) −4 adja a helyes választ, 
a 266-ot.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Ha a diákoknak adunk egy olyan egyszerű segédeszközt, mint az 
ábrán látható számegyenes, amelyen a számok −9-től +9-ig látsza-
nak, minden lehetséges értéket ki tudnak számolni. Ha arra kérjük 
a diákokat, hogy vonjanak ki 3-ból 7-et, akkor a számegyenesen a 
+3-tól 7-et balra lépve a −4-be jutnak.

Ezt a kivonási algoritmust nem magam találtam ki. Először 20 
évvel ezelőtt láttam az ATM Mathematics Teaching c. folyóiratának 
egyik kötetében. Az a kérdés, hogy ha egyszer az iskolai matematika 
területén létezik egy ilyen jól működő módszer, miért csak elvétve 
használják az órákon? Vajon megkérdőjelezhetetlen az a hagyomány, 
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hogy kivonásra a dekompozíciós algoritmust kell használni? Nem 
lehetséges, hogy néha – csak néha! – a ragaszkodás a megszokotthoz 
esetleg helytelen? Nem lehet, hogy emiatt meg kell kérdőjelezni, és 
ha úgy látjuk, hogy csak akadályoz (és esetünkben ráadásul matema-
tikailag következetlen is), meg kell változtatni?

A hagyományok megkérdőjelezése

A mostanában tanított matematikából még mit kell megkérdő-
jelezni? Nos, mi a véleményünk a szorzásról? Például a következő 
kérdés kapcsán: „hány almánk van 3 zacskóban, ha mindegyik zacs-
kóban 5 alma van?” Ez most a 3 × 5-nek, vagy az 5 × 3-nak a kiszá-
mítása – és egyáltalán lényeges a sorrend?

Ábrán a fenti példa így néz ki:

Lényegtelen, hogy ezt a három darab ötpöttyös halmazt vízszin-
tesen, függőlegesen vagy vé let len sze rű en rajzoljuk le. A lényeg az, 
hogy ebben a szorzásban a sorrend 3 × 5. Ez azért van így, mert az 
5 tárgyon a (3 ×) függvény operál ismételten, így 3-szor 5-öt számo-
lunk.

Itt az a kérdés, hogy vajon van-e különbség, ha 5×3-at, vagy 3×5-
öt írunk. Matematikailag, mivel a szorzás kommutatív, azaz 5×3 
ugyanazt az eredményt adja, mint 3×5, úgy tűnik, nem számít a 
sorrend. A kommutativitás olyan ismeret, amelyet nyugodtan hasz-
nál egy felnőtt vagy egy idősebb diák. Ha viszont kisgyerekeknek 
tanítjuk a szorzást, két ok miatt is életbevágóan fontosnak tartom, 
hogy ne építsünk arra, hogy a gyerekek automatikusan megértik 
a felcserélhetőséget. Az első ok: a matematika tanulásának fontos 
mozzanata, hogy a diákok képeket alkotnak a fejükben. Ezekkel a fi-
zikai képekkel dolgoznak, hogy megértsék az elvont fogalmakat. A 
matematika olyasvalami, ami főleg az agyunkban megy végbe, és 
amit aztán képekké és szimbólumokká fordítunk le. A képalkotásra 
mint hathatós eszközre szükségünk van a megértéshez. Ebben az 
összefüggésben szerintem fontos, hogy a gyerekeket képessé tegyük 
olyan képek alkotására, amelyek pontos értelmet adnak a matemati-
kai műveleteknek. Az alternatív kép az lenne, ha öt zacskónk lenne 
mindegyikben három tárggyal, ami 5×3. A másik ok: mi, felnőt-
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tek elfogadjuk, hogy 5×3 ugyanazt az eredményt adja, mint 3×5. 
Ha elvárjuk a gyerekektől, hogy ezt gondolkodás nélkül fogadják 
el, annak az a veszélye, hogy a gyerekek olyan téveszméket alakíta-
nak ki, mint például ha 5×3 ugyanaz, mint 3×5, akkor talán 5:3 is 
ugyanaz, mint 3:5 – ami persze nem így van. A kérdés az, hogy mit 
tekintsünk természetesnek és mit ne, mit lehet és mit nem lehet 
általánosítani?

A felcserélhetőség mindazonáltal a matematika egyik „nagy esz-
méje”. Tanítását és tanulását értékessé tehetjük azáltal, ha lehető-
ségeket teremtünk a diákoknak, hogy felfedezzék, mely műveletek 
felcserélhetőek és melyek nem. A következő gondolatot 3. vagy 4. 
osztályban használhatjuk: a szorzás a téglalap területének köntösé-
ben jelenik meg. Első látásra számolási feladatnak tűnik, később 
azonban lehetőséget ad a tanulóknak az általánosításra, mivel a tég-
lalap területe a szorzás függvényeként is felfogható.

Szorzás mint számolás és mint területszámítási feladat

Rajzoljunk téglalapokat egy négyzethálós papírra (mondjuk mind-
egyik férjen bele egy 10 × 10-es keretbe) úgy, hogy a bal alsó sarkuk 
mindig ugyanott legyen (lásd az ábrát). Aztán számoljuk meg, hány 
1 × 1-es négyzet van bennük, és írjuk az eredményt (azaz a terüle-
tüket) a téglalapok jobb felső sarkába. Például, ha egy 6-szor 3-as, 
majd egy 2-szer 5-ös téglalapot rajzolunk, a következő ábrát kapjuk:

18

10

Rögzített pont

A gyerekek mindig rájönnek, hogy nem kell minden egyes négy-
zetet megszámolniuk minden téglalapban, hanem szorzással is ki 
tudják számítani az eredményt. Így lehetőség adódik arra is, hogy 
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felmérjük, vajon a diák gyorsabban tudja-e kiszámolni a téglalap 
területét ezzel a módszerrel, mint a kis négyzetek megszámlálásával.

Ahogy egyre több téglalapnak számítják ki a területét, több szö-
rö sök listái jelennek meg, és a diákok egy rendes „szorzótáblát” 
hoznak össze. Tanárként felmérhetjük, hogy a diák milyen gyorsan 
lép át a számlálásról az általános megoldásra. A mintakeresés a be-
fejezett táblázatban már egy későbbi lépcsőfok. Például egy 6 × 3-as 
téglalapnak ugyanakkora a területe, mint egy 3 × 6-osnak (ami az 
általános m × n = n × m összefüggésre vezet). A kisgyerekek nyilván 
nem írnak le ilyen általánosságot, de nem is ez a fontos, hanem az, 
hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben ilyen minták megjelen-
hetnek, és tegyük lehetővé a kisdiákoknak, hogy megfogalmazzák, 
amit észrevesznek.

Osztás – egyenlő részekre osztás, vagy bennfoglalás

Továbbhaladva az osztásra, felmerül egy másik fogalom, amely szin-
tén bonyodalmakat okoz. Mit jelent egészen pontosan 15 : 3? Ha 
ez azt jelenti, hogy a 15-öt három egyenlő csoportba osztjuk, akkor 
olyan rajzot kapunk, mint korábban:

1. csoport 2. csoport 3. csoport

A válasz az egyforma csoportokban látható pöttyök száma. 
Ha viszont a 15 : 3-at úgy értelmezzük, hogy a 15-öt három pöty-

työt tartalmazó csoportokra osztjuk, akkor egy másik ábrát kapunk:

A második ábra a bennfoglalás alapja, ahol a kezdő 15-ből 3-as 
csoportokat veszünk el addig, amíg a nullát el nem érjük. Matema-
tikailag a 15 : 3 egy tört, amelyet 15/3-nak írhatunk, és ez a követ-
kező kérdést veti fel: „hány hármas csoport van a 15-ben”? Tehát 
„valamivel elosztani” nem ugyanaz, mint „egyenlő részekre szétosz-
tani”. Ismét következetlenséggel találkozunk, most annak az ábrázo-
lásában, hogy mit jelent az osztás művelete. Megismétlem, nagyon 
fontos, hogy a gyerekek ábrákat lássanak vagy rajzoljanak, amelyek 
„megjelenítik” a matematikát. A gyerekek rajzainak, az agyukban 
megjelenő képeknek és a mögöttük álló matematikának tehát össz-
hangban kell lenniük.
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Most visszatérek arra a korábbi feltételezésemre, hogy történetek 

mesélése és elemzése arról, hogyan tanítottak bennünket, módot 
ad matematikai világképünk felfedezésére, valamint arra, hogy kita-
láljuk, hogyan taníthatunk leghatékonyabban. A tanítás megterve-
zésének és magának a tanításnak is döntő szempontja, hogy gondo-
san megfontoljuk, mit mondunk a diákoknak. Tudatában kell len-
nünk annak a veszélynek, hogy ha gyors válaszok érdekében olcsó 
megoldásokat kínálunk nekik, téveszmék alakulhatnak ki bennük.

Az „eleven-plus” vizsga és más butaságok

A második történetem nem annyira a matematika tanításáról szól, 
hanem inkább arról, hogy mennyire rossz módszerekkel mérjük föl 
a növendékek előrehaladását. Ezúttal visszatérek a saját „eleven-
plus” vizsgámra 1960-ba, abba az évbe, amikor a Burnleyt koronáz-
ták a futball bajnokává, miután a Manchester Cityt 2 : 1-re meg-
verte idegenben, a Maine Roadon.

Emlékszem, ahogy rémülten ülök a vizsgateremben arra gondolva, 
hogy megbukom, és akkor az egyik „secondary modern school”-ba 
megyek, ahol – tudomásom szerint – mindenféle borzalmas dolgok 
történnek. Sok barátomnak megígérték, hogy új biciklit kap, ha át-
megy a vizsgán, és már a bátyám is „grammar school”-ba járt.

Emlékszem, hogy nem mertem nézni se jobbra, se balra. A leg-
élénkebben az él az emlékezetemben, amint egy óriás azt mondja 
az összegyűlt vizsgázóknak, hogy semmilyen körülmények között 
sem szabad lapozniuk, amíg ő nem mondja. Én vártam, hogy mikor 
adják az utasítást. Nem voltam lomha agyú, az első két oldalt köny-
nyedén befejeztem. Ez után csak vártam és vártam, de senki sem 
mondta nekem, hogy lapozhatok a következő oldalra. Már csak né-
hány perc volt hátra a vizsgából, amikor az oldal legalján észrevet-
tem az utasítást, ami így szólt: 

Lapozzon a következő oldalra

Így hát, minden várakozás ellenére nem jutottam be a „grammar 
school”ba. A teljes lecsúszástól az mentett meg, hogy a szöveg-
értés vizsgán eleget teljesítettem ahhoz, hogy bejussak a Burnley 
Technical High Schoolba.

1960. szeptemberében világoskék egyenruhába öltözve készen 
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Itt bukkan föl a félelem: attól, hogy átmegyünk-e, vagy megbu-
kunk egy buta teszten, attól, hogy nyomás alatt nyilvánvaló hibákat 
ejtünk. Megbocsáthatatlan volt és mindig az is, ha figyelmen kívül 
hagyjuk hogy milyen hatásuk lehet az ilyen hibáknak az egyének 
jövőjére. Az a fajta tanítási rendszer, aminek az az alapja, hogy egy 
gyerek 11 éves korában milyen eredményt ér el egy teszten, hogy 
ezzel próbálják lemérni a gyerek képességeit, s hogy ez dönti el, mi-
lyen középiskolába mehet, iszonyatos. Azon, hogy ez a rendszer még 
mindig létezik – igaz ugyan, hogy most „országos vizsga” a neve –, 
a legmagasabb kormányzati szinten kellene eltöprengeni.

Felvilágosító és fejlesztő pedagógia

A teszttől való félelmem és iszonyodásom, valamint az, hogy utána 
a rossz képességűek szintjére kerültem, nagy hatást gyakorolt tanári 
fejlődésemre. 1986 és 1995 között, amikor a matematikai mun ka-
kö zös ség vezetője voltam, kollégáimmal olyan felmérések kifejlesz-
tésén dolgoztam, amelyek nem teszteken alapulnak, s amelyek nem 

álltam, hogy elkezdjem tanulmányaimat a Burnley Technical High 
Schoolban. Úgy gondolom, hogy az „eleven-plus” vizsgán muta-
tott „erősségem” alapján helyeztek az 1Dbe, vagyis mindennek 
az aljára. Tudtam, hogy nem vagyok „sötét”, de lassan elfogadtam 
ennek a szintnek a mentalitását. Gyakran találtak rám, amint a leg-
vagányabb negyedikes fiúkkal dohányoztam a kazánház mögött; 
elvégre valahonnan hírnevet kellett szereznem.

Az órákon erősen igyekeztem mutatni, hogy nem vagyok buta, 
és úgy tűnt, hogy a teszteken közel jutottam az elsőséghez. De 
emlékszem, arra gondoltam, még ha első lennék is az osztályban, 
és nem harmadik vagy negyedik, akkor is csak a C szintre kerülnék, 
míg az igazán okos gyerekek feljebb, az A vagy a B szinten voltak. 
Minden reményem, hogy a D osztályból, amelybe beskatulyáztak, 
följebb kerülhetek, meddőnek és hiábavalónak tűnt. Hiába voltam 
az egyik legerősebb növendék az általános iskolában, a közép-
iskolában három évig a legalsó szinten maradtam. Az iskolai élet 
legfontosabb része az volt, hogy körbeadtuk a focicsapat-listákat 
a nagyszünet előtti órán, mivel nem akartunk időt veszíteni azzal, 
hogy a saját időnkben választjuk ki a csapatokat. Amint csöngettek, 
rohantunk ki, levetkőztünk, a csapatok felálltak, kirúgás, mennyei 
gyönyör.
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követelik meg, hogy a diákokat az úgynevezett képességeik szerint 
csoportosítsuk. Szerencsére volt egy csodálatos igazgatóm, Peter 
Hampson, aki maradéktalanul támogatta azt a vágyamat, hogy 
vegyes képességű csoportokkal dolgozzam. Abban azonban nem 
volt partner, hogy a diákok matematikaoktatását szociálpolitikai 
és szociálpedagógiai elveimre alapozzam. Azt is világossá tette szá-
momra, hogy csak akkor engedi meg, hogy vegyes csoportokban 
tanítsak, ha ez javítani fogja a matematika tanítását és meglátszik 
a GCSE-eredményeken (GCSE: középiskolai végzettségről szóló 
általános bizonyítvány). Az előző fejezetben írtam arról, mennyire 
fontos, hogy milyen természetű támogatást nyújtanak a rangidős 
vezetők a többi tanárnak, és mennyire fontos az iskola szellemisége, 
amit ők hoznak létre. Úgy éreztem, az igazgató azért támogat, mert 
javítani akar a matematikatanítás korábbi módszerein, és azt sze-
retné, ha a diákok pozitívabban viszonyulnának a matematikához.

Annak következményeként, hogy annak idején megbuktam 
a rendszerben, azt kerestem, hogy a diákokkal való interakció révén 
hogyan lehet erősíteni az önbizalmukat, hogyan lehet olyan környe-
zetet teremteni, amelyben a tanulás öröm és hogyan csökkentsem 
a diákok félelmét a matematikatanulástól. Az „eleven-plus” vizsga 
ugyan az ország legnagyobb részében már nem létezik, helyette-
sítették azonban a Key Stage 2 (6. osztályos) országos teszttel, és 
csakúgy, mint 50 éve, a teszt eredményét gyakran arra használják, 
hogy a gyerekeket szintekbe és csoportokba sorolják. Így a mostani 
gyereknemzedékek továbbtanulását is az a veszély fenyegeti, hogy 
minden eldől azon a néhány teszten, amit 11 éves korukban, má-
jusban tesznek, amikor pedig sokkal fontosabb dolgok léteznek az 
életükben – például kint játszani a szabadban...

Csoda-e ezután, ha némelyik szülő, aki jól megfontolja, hogy 
mire költse a jövedelmét, évről évre beszáll abba a játékba, hogy 
korrepetítorokat találjon a gyerekei mellé – mert növelni akarja 
a gyerekek esélyeit arra, hogy jól teljesítenek az országos teszteken, 
ezáltal növelve lehetőségeiket az életben? Semmiképp sem akarok 
kritikus lenni az ilyen szülőkkel szemben, hiszen magam is korrepe-
táltam. A szülőknek alapvető joguk, hogy kiválasszák, mi a legalkal-
masabb a gyerekük oktatására, s eldöntsék, hogyan használják fel 
a lehető legjobban az elkölthető jövedelmüket. Végtére is ők csak 
arra a kormánypolitikára válaszolnak ezzel, amely oktatáspolitikájá-
nak erősségeként oly nagyra tartja a tesztelést, meg a gyerekek ké-
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pességek szerinti csoportokba sorolását. Kritikával illetem azonban 
a kormányokat, amelyek gyerekek millióinak az oktatását a „szabvá-
nyok”-ra hivatkozva erre a mélységesen hibás politikára alapozzák.

Ennek a fejezetnek a központi témája az volt, hogy visszagondol-
tam a saját tanulási tapasztalataimra azért, hogy elemezzem a taní-
tás mai felfogását. Tanárként megérzem, hogy mikor mennek a dol-
gok jól az osztályteremben; ugyanilyen jól megérzem azt is, amikor 
nem mennek olyan jól a dolgok és változtatnom kell. Ha egy órára 
visszagondolva ki tudom elemezni, hogy az mitől volt sikeres, akkor 
azt a jövőbeli óráimon fel tudom használni. Ugyanígy ki tudom 
elemezni azt, hogy mitől éreztem magam rosszul egy órán (vagy fel-
nőtt-továbbképzésen). A legfontosabb jel az odaadó figyelem. Bár 
mindig lesznek olyanok, akik hajlamosak erre, valamiért mindig 
lesznek olyanok is, akik csak ritkán. Így a diákok és a résztvevők 
kritikus tömegétől érkező jelzéseket figyelem. Ha ettől a kritikus 
tömegtől azt az üzenetet kapom, hogy a dolgok jól mennek, pláne, 
ha el vannak merülve abban, amit csinálnak, mert annyira érdekli 
őket, akkor az jelentős bátorítás.

Az átgondolás és elemzés olyan készségek, amelyek jól szolgálják 
szakmai fejlődésünket. Segítenek abban, hogy tudatosan gondol-
juk át a matematikatanítási módszereinket, a használt eszközöket és 
a megteremteni kívánt osztálykultúrát.
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Felfedezőnek lenni bármiben, bármilyen szinten lényegében azt je-
lenti, hogy válaszokat keresünk, késztetést érzünk arra, hogy értel-
mezzük társadalmi és fizikai környezetünket. Ilyen értelemben vala-
mennyire mindenki felfedező. Az a véleményem, hogy a felfedezés 
vágya olyan közös és erős emberi jellemző, amely összeköt és vezérel 
bennünket. Mivel motiváló erő, a józan ész azt diktálja, hogy a ma-
tematika tanításában és tanulásában is használnunk kell.

Kutatások révén nemcsak meglévő kérdéseinkre kapunk vá-
laszt, hanem olyanokra is, amelyeket még meg sem fogalmaztunk. 
Korunk néhány nagy felfedezése „véletlenül” történt (Fleming és 
a penicillin, Röntgen és a röntgensugár). A tanulás részint felfede-
zés kicsiben. A matematikatanárok számára nagy kihívás az, hogy 
diákjaikat felfedezőkké és problémamegoldókká neveljék. A mate-
matikának az a lényege, hogy egy sor problémát nem nyilvánvaló 
vagy nem ismert kontextusban megoldjunk, amint azt Cockcroft 
írja (1982, 231. bekezdés):

„Figyelemre méltó viták folytak az elmúlt években a matematikai 
megértés természetéről. Az az általános nézet alakult ki, hogy 
a matematikában a megértés annak a képességét jelenti, hogy 
a matematika fogalmait különböző, esetenként nem azonnal isme-
rős környezetben felismerjük és használjuk.”

Kutatónak lenni a matematikában – ez az elképzelés közel áll 
a „felfedeztető” tanulás fogalmához, amelyet a Plowden-jelentés 
(1967) tárgyalt. A következő idézet (549. bekezdés) találóan összegzi 
a felfedeztető tanulás és a kutatás kérdéseit:

„A személyes felfedezés érzése befolyásolja a gyerek élményei-
nek intenzitását, memóriájának élénkségét és a hatékony tanulás 
esélyét. Ugyanakkor nyilvánvaló gondolatokat és gazdaságtalan 

Matematikatanulás 
felfedezések révén
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módszereket is fel lehet „fedezni”. Ráadásul az idő nem engedi 
meg a gyermekeknek, hogy mindig felfedezzék azt, amit meg kell 
tanulniuk. Ezen a téren is, mint az oktatásban általában, a tanár 
felelőssége, hogy bátorítsa a gyerekeket, ha olyasmi iránt tuda-
kozódnak, ami felfedezéshez vezet, és hogy irányító kérdéseket 
tegyen föl.”

Tehát ez a fejezet arról szól, hogyan vegyük rá a diákokat a mate-
matika tanulására azáltal, hogy segítjük őket felfedezni a matemati-
kát. Néhány kezdő kérdés:

 ● Miért akarjuk, hogy a gyerekek a matematika felfedezői legyenek?
 ● Mivel tudjuk rávenni a gyerekeket, hogy a matematika felfedezői 

legyenek?
 ● Hogyan tudnánk bátorítani a diákokat, hogy keményen dolgozza-

nak egy olyan problémán, amelynek nem látszik egyszerű vagy 
gyors megoldása?

 ● Hogyan ösztönözhetnénk a diákokat arra, hogy mély és minőségi 
megértésre törekedjenek ahelyett, hogy a matematikát verseny-
nek vagy egy rakás összeadási feladatnak tekintsék?

Mindegyik kérdés mögött az az elképzelés rejlik, hogy miközben 
tartalmi ismereteket tanítunk a diákoknak matematikából, fejlőd-
jenek azon készségeik, amelyek segítségével feldolgozzák ezeket az 
ismereteket.

A tartalom feldolgozása

1989-től kezdve a Nemzeti Tanterv első három változatában a fel-
dolgozási készség külön célként szerepelt. Annak érdekében, hogy 
felbecsüljék a diákok Ma11-típusú teljesítményének a szintjét, az 
Ma1-et gyakran külön tanították olyan órákon, ahol a diákoknak 
mindenfajta „vizsgálnivalókat” adtak – szemben a szokásos mate-
matikaórákkal. Ezzel a meg kö ze lí tés sel az a probléma, hogy az Ma1 
eljárásokat foglal magában. Erőltetett dolog a diákok Ma1 típusú 
készségeit önmagukban, a tartalomra fókuszáló összefüggésrendsze-
ren kívül tanítani és értékelni – a matematikai eljárás önmagában 
nem matematikai tartalom. A matematikai tartalmat fel kell dol-
gozni ahhoz, hogy a tanuló értelmet találjon benne.

1 Az Ma1 a tanterv első pontja, amely a matematika alkalmazását tűzi ki célul. 
Alapvetően nem különálló téma, hanem végigvonul a matematikatanításon. 
A szerző szerint tévesen különálló témaként kezelték. A ford.
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Vegyünk egy egyszerű analógiát: tekintsünk egy konzervdoboznyi 

vagy zacskónyi fagyasztott vagy szárított borsót. A borsó a tartalom, 
a feldolgozás pedig az a mód, ahogyan a borsót tartósították azért, 
hogy hónapokkal a betakarítás után is fogyasztható legyen. A folya-
mat hatékonyságát annak alapján lehet értékelni, hogy néhány hét-
tel vagy hónappal később tényleg meg lehet-e enni a borsót. Ezért 
egyébként Napóleont vagy talán Nicolas Appert-t illeti a köszönet! 
A történet úgy szól, hogy amikor Napóleon hadserege többet szen-
vedett az éhezéstől, mint az orosz muskéták golyóitól, Napóleon 
12 000 frank jutalmat kínált annak, aki módot talál az élel mi szerek 
tartósítására. A díjat Nicolas Appert kapta meg. Az volt az ötlete, 
hogy az élelmiszereket légmentes tárolóedénybe teszi, és megfele-
lően felmelegíti. Így találta fel a konzerválás és sterilizálás eljárását.

Ahogy a borsó az a tartalom, aminek feldolgozva nagyobb haszna 
van (hacsak frissen meg nem esszük...), úgy Pitagorasz tételének, 
a trigonometriának, a transzformációknak és valójában az összes 
matematikai fogalomnak több értelme van, ha a diákoknak lehe-
tőséget adunk arra, hogy azokat maguk fedezzék és dolgozzák föl.

Szerencsére a Nemzeti Tanterv negyedik változatában az Ma1-et 
beépítették a többi célba (Ma2, Ma3 és Ma4). Így a tanterv legújabb 
változatában a tanárok határozott bátorítást kaptak arra, hogy 
a problémamegoldást, a kommunikációt és az érvelést beleszőjék 
a tanításba. Ez a megközelítés segíti, hogy nyíltabb végű feladato-
kat találjanak ki és használjanak. Az ilyen feladatok pedig ösztönzik 
a tanítás azon módszereit, amelyek révén a diákok a matematikai 
tartalmat is megtanulják és a prob lé ma meg oldó készségük is fej-
lődik. 

Hogy illusztráljam a tartalom feldolgozásának kérdését, közre-
adok három feladatot. Az első egy olyan prob léma, amely általá-
ban 9–12 éves diákoknak felel meg, a második 12–15 éveseknek, 
a harmadik 15–18 éveseknek. Ezeket ugyan most korosztályokhoz 
rendeltem, általában azonban óvatos vagyok a problémák korosz-
tály szerinti besorolásával. Amikor tanítunk, folyton döntéseket 
kell hoznunk, hogy az egyes feladatokat melyik korosztályban tud-
juk legkorábban felhasználni. Ezt a három példát a Key Stage 2/
korai Key Stage 3 (3-6. és 7. osztály), Key Stage 3/korai Key Stage 4 
(7-9. és 10. osztály), Key Stage 4/korai Key Stage 5 (10-11. osztály) 
kategóriába sorolnám. Természetesen az olyan tartalmas feladatok, 
mint amilyeneket most bemutatok, ilyen vagy olyan formában több 
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korosztálynál is alkalmazhatók „felfedeztetésre”. A szakmai döntés-
hozatal fontos oldala annak eldöntése, hogy mikor és milyen formá-
ban használunk föl egyes feladatokat az egyes osztályokban.

Az első egy jól ismert probléma, amit gyakran a biliárdgolyó 
problémájának hívnak. Minden bizonnyal már régóta közkézen fo-
rog, ezért kissé meg voltam lepve, amikor nyolc matematikatanár-
ból, akiknek nemrégiben bemutattam, csak kettő ismerte.

Kiindulásként téglalapot rajzolunk egy négyzethálós lapra. Egy 
„matematikai” bili árd golyó elindul az A sarokból, és az oldallal 
45 fokot bezáró (átlós) úton halad, amíg vagy egy oldalba ütközik, 
vagy egy másik sarokhoz ér. Ha oldalba ütközik, akkor derékszög-
ben visszapattan. Ez az eljárás addig tart, amíg a golyó a négy sarok 
valamelyikén el nem hagyja a pályát.

Az alábbi példában 5 × 3-as téglalapunk van, az útvonal pedig 
a C sarokban ér véget.

A B

CD

Ezt a problémát például úgy használtam, hogy megkérdeztem az 
osztályt, hogy azon kívül, hogy melyik sarokban végződik az út, még 
milyen információt tudnak leolvasni az ábrából. Néhány javaslat 
következik:

 ● Hány visszapattanás van az ábrán?
 ● Milyen hosszú az út (a kis négyzetek átlói számában mérve)?
 ● Hogyan tudnánk leírni az utat?
 ● Milyen különböző alakzatokat kapunk az ábrában és mennyi ezek 

területe?
Az 5 × 3-as téglalapban a válaszok a következők:

 ● 6 visszapattanás
 ● 15 átlónyi hosszú az út
 ● 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3
 ● Négy darab 2 területű négyzetet, hat darab 1 területű háromszö-

get és két darab 1/2 területű háromszöget.
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A diákok most nekiláthatnak feltárni ezt a problémát úgy, hogy 

különböző téglalapok kapcsán összegyűjtik az adatokat.
Az a tanár, aki ezt a példát választja, felteheti magának a kérdést: 

„Milyen tartalmat dolgozunk fel, amikor a diákoknak kiadjuk ezt 
a problémát?” A fenti helyzetben, amikor a dimenziók relatív prí-
mek (azaz legnagyobb közös osztójuk az 1), az út hossza 15 = 5 × 3 
kis átlónyi.

Az alakzatok területeit könnyű kiszámítani, az összegük pedig 15 
kell, hogy legyen. Ebben az esetben (4 db-szor 2) + (6 db-szor 1) + 
+ (2 db-szor 1/2) éppen 15. A méretek ismerete eszerint hasznos 
ellenőrzési módszert nyújt a területek összegének kiszámításához.

Az útvonal leírása szimmetrikus a hét részből álló út (3, 2, 1, 3, 
1, 2, 3) középső értékére, a 3-ra. A matematikában mindig jelentő-
sége van annak, ha szimmetria mutatkozik egy numerikus összefüg-
gésben.

Végül az út lépéseit leírhatjuk vektorok segítségével. Példánkban 

az első lépésnek a  vektor felel meg. Ha minden lépést felírtunk 

így, összeadhatjuk a vektorokat. Eredményül az 
5

3







  vektort kell 

kapnunk, amelynek a koordinátái éppen a téglalap méreteivel 
egyenlőek, azaz ez a kezdőpontból a végpontba mutató vektor.

Az ilyen típusú problémák előnye, hogy a matematika több te-
rületét összekapcsolják és minden területen valódi problémameg-
oldást igényelnek. Így mindaz a tartalmi tudás és készség, amit 
használni és alkalmazni (végső soron feldolgozni) kell, határozott 
célra irányul. Véleményem szerint az oktatás legfontosabb feladata 
az, hogy kifejlesszük a diákok problémamegoldó készségét. Itt felso-
rolom azokat a matematikai fogalmakat, amelyekkel a diákok talál-
koznak, amikor a fenti problémát vizsgálják:

 ● osztók és legnagyobb közös osztó
 ● terület
 ● szimmetria
 ● vektorok.

A második feladattal az a célunk, hogy a diákokat megismertes-
sük a szög és a forgás középpont fogalmával. A feladathoz (lehetőleg 
2 cm oldalú) négyzetrácsos papírra és átütőpapírra (átlátszó papírra 
vagy fóliára) van szükség. Használjuk az alábbi ábrát kiindulásként. 
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Az a feladat, hogy keressünk olyan rácspontokat, amelyek körül el-
forgatva az A négyzetet az a B négyzetre kerül.

Ez nyilván zárt végű feladat. Pontosan 3 forgásközéppont van, 
amelyeket a diákok valószínűleg próbálkozással megtalálnak. A ku-
tatás tárgya majd az lesz, hogy továbbfejlesztjük ezt a feladatot: kü-
lönböző helyekre tesszük az A és B négyzeteket, és azt keressük, hogy 
általában hogyan  határozza meg a két négyzet helyzete a 3 forgás-
középpontot.

A

B

Az így megszerezhető matematikai ismeretek a következők:

 ● A három forgásközéppont egy egyenesbe esik.
 ● A forgásközéppontok egyenese a két négyzet középpontját össze-

kötő egyenes szakaszfelező merőlegese.
 ● A négyzetek középpontjai és a két „külső” forgásközéppont egy 

újabb négyzetet alkotnak.
 ● Ha ezt a négy pontot koordinátáikkal írjuk le, akkor további kuta-

tási feladat lehet, hogy a két külső forgásközéppont koordinátái 
hogyan viszonyulnak az A és B négyzetek középpontjainak koor-
dinátáihoz.

Végül – akár az előző feladatban – az újabb négyzet oldalait leír-
hat juk vektorokkal. Így ismét van egy problémamegoldó feladatunk, 
ami diákjaink tudásának gyarapítására, valamint a vektorok alkal-
mazására is megfelelő. A feladatnak egy változata megtalálható a 
100+ Ideas for Teaching Mathematics (Ollerton 2007) című könyvben.

A harmadik feladat célja, hogy a diákok felfedezhessék a trigono-
metria alapgondolatát. Szerintem ennek a bonyolult fogalomnak 
a megértéséhez hatékony segítség ez a feladat. Az alábbi magyarázat 
messze nem nyílt végű feladatot ír le, de nem is ez a célja. Azt szeret-
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ném, hogy a diákok fedezzék fel a dolgot, és fejlesszék tovább a fel-
fedezésüket egy sor irányított kérdésen keresztül. Mindegyik kérdés-
nek az a célja, hogy maguk fedezzenek föl matematikai igazságokat, 
ne nekem, a tanárnak kelljen megmondanom, mit kell tudniuk 
a fogalom megértése érdekében. A tanulóknak sok a felfedezniva-
lójuk és sokféleképpen értelmezhetik az összegyűjtött információt. 

Kétféleképpen kezdhetünk a feladathoz. Az egyik esetben a diá-
kok készítik el a saját forgókaros rácsukat karton, négyzetrácsos pa-
pír, némi ragasztó, szögmérő és egy sasszeg segítségével. A második-
ban adunk nekik egy papírlapot, amin az alábbi ábrához hasonló 
rajz látható. A második módszer lehetővé teszi a diákoknak, hogy 
gyorsabban jussanak eredményre, de az a hátránya, hogy így kevésbé 
érzik magukénak azt, mivel nem maguk csinálták meg a forgóka-
rukat. A lap egy koordináta-rendszer mindkét tengelyen 0-tól 1-ig 
tizedes beosztással, rajta egy szögmérő rajza úgy, hogy a 0° és a 180° 
az x tengelyre, a 90° pedig az y tengelyre illeszkedik.
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A következő „mini” kutatást végezzük el:
Rajzolok egy egységnyi (vagy 15 cm) hosszúságú szakaszt, amely 

a vízszintessel 20°-os szöget zár be. Ezt később forgókarnak fogom 
nevezni. Megkérem a diákokat, hogy becsüljék meg a forgókar vég-
pontjának koordinátáit. 20° esetén az abszcissza kb. 0,94, az ordi-
náta kb. 0,34. Most az a diákok feladata, hogy 0-tól 90°-ig, a szöggel 
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10°-onként haladva, minden szög esetében becsüljék meg az x és y 
koordinátákat.

Miután (nyilván különböző tempóban) befejezték ezt a feladatot, 
egy sor további kérdést vetek föl:

 ● Nézd meg az eredményeidet, és írd le, ha fölfedezel valami sza-
bályosságot!

 ● Mikor lesznek a vízszintes (x) és függőleges (y) koordináták 
ugyan azok?

 ● Mivel indokolod ezt?
 ● Két tizedesjegyre becsüld meg az eredményeket a következő 

szögpárokra:
a) 27° és 63°
b) 35° és 55°
c) 42° és 48°.

 ● Hasonlítsd össze eredményeidet másokéival, és beszéljétek meg 
a tapasztalaitokat!

 ● Nézz az eredményeidre, és írd le, hogy mit veszel észre!

A kutatás e szakaszában a diákok a koszinusz és szinusz trigo-
nometrikus függvények táblázatait készítik el 0 és 90° között 
10°-onként. Ennek a megközelítésnek az a lényege, hogy az értékek 
a diákok saját méréseiből származnak, ezért sajátjuknak érzik őket. 
Ez sokkal mélyebben hat a tanulásra, mint amit én tapasztaltam 
kisdiákként, amikor elémrakták a kész táblázatokat, és a leghalvá-
nyabb fogalmam sem volt arról, honnan jöttek a számok és mit 
je len tenek.

Néhány diák számára továbbfejleszthetjük a kérdést:
 ● Becsüljük meg a koordinátákat a 110, 150, 200, 250, 290, 330, 

360°-os szögekre anélkül, hogy további vonalakat (forgókarokat) 
húznánk.

Miközben keresik a választ, a diákok negatív koordinátákkal és 
különböző sík ne gye dek be eső szögekkel is találkoznak.

A következő kérdésekkel az a célunk, hogy diákjaink összekap-
csolják az általuk összegyűjtött adatokat a számológépekből nyer-
tekkel:

 ● Készíts egy másik szögtáblázatot 0tól 90°-ig, és nyomd le számí-
tógéped cos és sin gombjait minden szögnél (10°-onként).

 ● A válaszokat kerekítsd két tizedesjegyre.
 ● Hasonlítsd össze a két táblázatot, és írd le, mit tapasztalsz.
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Az a célom, hogy a diákok maguk vegyék észre, hogy a számo-

lógépeik által kiadott számok ugyan azok, vagy nagyon hasonlóak 
azokhoz, amelyeket a forgókar segítségével összegyűjtöttek.

Ha a forgókar hossza nem 1, akkor további kérdéseket tehetünk fel.
Ha a hossz

 ● 2 egység, akkor mi történik az abszcisszával és ordinátával?
 ● 3 egység, akkor mi történik az abszcisszával és ordinátával?
 ● 2,5 egység, akkor mi történik az abszcisszával és ordinátával?
 ● 3,7 egység, akkor mi történik az abszcisszával és ordinátával?
 ● 20 egység, akkor mi történik az abszcisszával és ordinátával?

Még jó néhány olyan feladatsor létezik, amelyek segítségével a di-
ákok saját kutatómunkájuk révén érthetik meg a GCSE tanterv 
egyik leg nehezebb fogalmát. Néhány közülük:

 ● A gyerekek rajzoljanak derékszögű háromszögeket a fenti példák-
hoz.

 ● A tanár vezesse be a szög melletti befogó, a szöggel szemközti 
befogó, illetve az átfogó fogalmát. Ezeket a fogalmakat alaposan 
magyarázzuk el, különösen a „szög melletti” és a „szöggel szem-
közti” kifejezéseket. Tegyük világossá, hogy ugyanaz a befogó 
lehet szög melletti és szöggel szemközti is, attól függően, hogy 
melyik hegyesszöget választottuk. 

 ● Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek saját feladatot a rácsu-
kon, és a válaszaikat ellenőrizzék méréssel.

 ● Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek saját feladatot sima pa-
píron, és ellenőrizzék a válaszaikat méréssel.

A diákok elkezdhetnek dolgozni a szinusz- és koszinuszfüggvény gra-
fikonján is, például:

 ● Számológép nélkül határozzák meg a forgókar végpontjának ko-
ordinátáit 100tól 360°-ig (10°-onként).

Rajzoljanak grafikont:

 ● Mérjék föl az abszcisszákat a szögek függvényében (a cos függ-
vény grafikonja), és az ordinátákat szintén a szögek függvényé-
ben (a sin függvény grafikonja) 0°-tól 360°-ig.

 ● Rajzolják meg a két függvényt ugyanabban a koordináta-rend-
szerben.

 ● Írjanak a grafikonok „alakjáról”.
 ● Találják meg azokat a helyeket, ahol a grafikonok metszik egy-

mást.
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Minden lépéssel mélyebbre ássák magukat a trigonometria fogal-
mába, pedig szándékosan nem segítek, hogy összefüggést találjanak 
a szinusz, koszinusz és tangens között. Terveimben ez később szere-
pel.

A fejezet zárásaként összefoglalom a gondolataimat a fejezet ele-
jén feltett kérdésekről.

Miért szeretnénk, hogy a diákok a matematika 
felfedezői legyenek?

Hiszem, hogy mindnyájan sokféle értelemben véve felfedezők va-
gyunk, mert alapvetően mindannyian érdeklődő lények vagyunk. 
Kérdésekre válaszokat, problémákra megoldásokat keresünk. Az 
élet problémák láncolata, amelyeket sorban megpróbálunk megol-
dani. Így van ez a társadalmi érintkezéseinkben, így, amikor szak-
emberként vagy amatőrként tevékenykedünk, vagy amikor szóra-
kozunk. Ha a kíváncsiságunk nem volna olyan erős, akkor nem 
fedeztük volna föl a kereket, a Google pedig csak néhány eretnek 
fantazmagóriája maradt volna. Ezért ha – bármilyen nehézségű – 
kutatni való fejtörőt, problémát adunk a diákoknak, a természetes 
hajlamaikat, visel ke dés min táikat követjük. Vagyis annak leghatéko-
nyabb módja, hogy támogassuk a gyerekek matematikatanulását, 
az, ha kihasználjuk eredendő késztetésüket a nyomozásra. Ezt a má-
sodik fejezetben már kifejtettem.

Hogyan szeretnénk elérni, hogy diákjaink 
matematikai felfedezők legyenek?

A diákok bátorítása a körülmények feltárására, kérdések alkotására 
és feltevésére, valamint a rejtvényekre és problémákra adható vála-
szok keresésére a tanár által meghozott, tisztán pedagógiai döntés. 
Ezzel teremtjük meg a kérdező, érdeklődésen alapuló kultúrát. An-
nak érdekében, hogy az osztályban kifejlődjön az érdeklődés kultú-
rája, az első órától kezdve bevezettem az óráimon ezt a stílust.

E kultúra kialakításának érdekében fontosnak tartottam, hogy 
amint a diákjaim bejönnek a terembe, azonnal kapjanak egy prob-
lémát. Ahelyett, hogy megpróbálnám elmagyarázni, mik az elvá-
rásaim, hogyan szeretném, hogy dolgozzanak vagy milyen célokat 
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szeretnék elérni, sokkal értékesebb, ha rögtön feladatot adok nekik, 
amely automatikusan a problémamegoldás matematikai világába 
vonja be őket, és megmutatja nekik, mit jelent az én osztályomban 
matematikát tanulni. Semmi szükség nincs arra, hogy elmagyaráz-
zam a céljaimat, mert azok maguktól értetődőek. És mivel az ilyen 
problémák tárháza kimeríthetetlen, könnyű olyan feladatokat ter-
vezni, amelyek illeszkednek a diákok matematikai tapasztalataihoz. 

Hogyan vegyük rá a diákokat, hogy keményen 
dolgozzanak egy olyan problémán, amelyre nincs 
egyszerű vagy gyors megoldás?

Nem könnyű kifejleszteni a diákokban makacs kitartást a matema-
tika irányában, különösen, ha  eddigi tapasztalataik arra tanították 
őket: a matematika annyit tesz, hogy rövid, zártvégű kérdésekre jó 
vagy rossz válaszokat adunk. Amint a diákjaink belépnek az osz-
tályba, azonnal el kell kezdenünk és attól kezdve folyamatosan dol-
goznunk kell azon, hogy kifejlesszük bennük az eltökéltséget, hogy 
kitartsanak egy probléma mellett, és ne adják fel, ha a válasz nem 
jön azonnal. Nagyon fontos, hogy a diákokban kifejlődjenek olyan 
tulajdonságok, mint a kitartás, a „nem adom föl” hozzáállás és az 
akadályok leküzdésének képessége. Természetesen az, hogy egy diák 
mennyi ideig képes egy problémánál megmaradni és mennyi ideig 
próbál legyőzni egy nehézséget, egyénenként változik. Ez éppen any-
nyira különböző lehet, mint a fogalmak megértésének képessége, 
vagy az, hogy ki milyen sebességgel dolgozik az osztályban. A legfon-
tosabb az, hogy olyan tantermi kultúrát alakítsunk ki, amelyben a 
tanuláshoz – különösen a matematikához – való hozzáállást a di-
ákok fontosabbnak tartják, mint azt, hogy ki végez el jól tíz össze-
adást elsőként. Ezzel eljutottunk a következő kérdésemhez.

Hogyan bátoríthatjuk diákjainkat, hogy 
a matematikát ne ver seny nek tekintsék, hanem 
a mélységet keressék benne?

Az itt felmerülő kérdések hasonlóak azokhoz, amelyeket az előző 
részben tárgyaltam. Annyi a különbség, hogy meg kell értetnünk 
a gyerekekkel: a tanulás lényege a megértés mélysége. A tanulás 
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nem futóverseny, amelyben az a „legjobb” matematikából, akinek 
legelőször jön ki az összes „helyes” eredmény. Amikor tanítottam, 
úgy éreztem, az osztálykultúra egyik legfontosabb mozzanata báto-
rítani a diákokat, hogy egy gondolatot minél mélyebben fejtsenek 
ki – függetlenül attól, hogy a többiek mit csinálnak, milyen gyorsan 
csinálják és mennyire tudják kifejteni. Ebben a megközelítésben az 
a fontos, hogy rávegyük a diákokat: a saját intellektuális fejlődé-
sükkel versenyezzenek, ne az osztálytársaikkal. Sportnyelven szólva 
érjük el az „egyéni legjobbunkat”. Ennek az elmélyítésnek az egyik 
módszere az, hogy megkérjük a diákokat, hogy tanítsák egymást, 
vagy magyarázzák el egymásnak, hogy mi a következő lépés a prob-
léma megoldásában. Ez a módszer együttműködésre neveli a gye-
rekeket a matematika tanulásában. Fejlesztő lépéssorok sokasága 
létezik (ilyen a fenti trigonometriai példa is), amelyekben az egyes 
lépések egyre mélyebbre vezetik a diákokat azokba a fogalmakba, 
amelyekkel foglalkozni akarunk. Természetesen az, hogy valaki mi-
lyen messzire jut és milyen mélységig bont ki egy feladatot, az érdek-
lődésétől, motivációjától és kitartásától függ.

A fejezet lezárásaként emlékeztetni szeretnék arra, hogy a felfe-
deztető tanulás, a kutatás a leg ha té konyabb módja a tanításnak, 
mert középpontjában a tanulás áll. Ennek lényege az egyensúly, 
a tanulás és a tanítás egyensúlya, ami átvezet bennünket a követ-
kező fejezetbe. 



5

„Amint felismerjük, hogy miként rendeljük alá a tanítást a tanulás-
nak, az osztályteremben radikális változás következik be. Rendkí-
vüli eredményeket lehet ezáltal elérni – például, hogy minden diák 
elejétől fogva kiválóan teljesít…”

Gattegno (1971, ii)

Ebben a fejezetben olyan bonyodalmakkal és kihívásokkal foglalko-
zom, amelyekkel a tanárok nap, mint nap szembekerülnek az osz-
tályban. Kifejtem, hogyan hat a tanítás a diákok tanulására, hogy 
a tanárok hogyan tervezhetik és tarthatják meg óráikat a lehető 
legkevesebb beavatkozással, interakcióik a csoportokkal és az egyé-
nekkel hogyan befolyásolják azt, hogy a diákok mennyire értik meg 
a matematikát.

Ez a fejezet alapvetően arról szól, amiről a fenti idézet – amelyet a 
Gattegno által 1971-ben írt  „What we owe children: the subordination 
of teaching to learning” (magyarul: Amivel tartozunk a gyerekeknek: 
a tanítás alárendelése a tanulásnak) című könyvből vettünk. Na-
gyon bonyolult meghatározni, hogyan lehet a legjobban segíteni 
a tanulást azáltal, hogy diákjainknak lehetőségeket teremtünk ter-
mészetes, velük született tehetségük felhasználására az ismeretek és 
a megértés beillesztésében és befogadásában. A tanulás zavaros és 
megjósolhatatlan, fontos, hogy tele legyen kihívásokkal és érdemes 
legyen csinálni, ezenkívül elérhetőnek és teljesíthetőnek kell lennie.

A tudás „átadása”

Már nem emlékszem, volt-e olyan vágyam fiatal tanár koromban, 
hogy a tudásomat átadjam a diákjaimnak. Gyanítom, nem, mert 
akkoriban nem gondoltam, hogy sokat tudok. Nem voltam biztos 

A tanítás és a tanulás 
egyensúlya
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abban, hogy egyáltalán van matematikai ismeretem, vagy hogy van 
olyan, amit érdemes lenne átadni. Mivel megbuktam az „eleven-
plus” vizsgán, három év alatt hat alapszintű vizsgát kapartam össze 
(ebből ötöt a lehető legrosszabb eredménnyel tettem le), és nulla 
darab emeltszintű vizsgát teljesítettem. Azt sem tudtam, van-e ér-
téke bárminek is, amit esetleg tudok. Ezt azért említem, mert ta-
nárképző tanárként sok tanárképző kurzusra jelentkező felvételi be-
szélgetését hallgattam végig, akik azért akartak tanárok lenni, mert, 
ahogy mondták: „át szeretném adni a tudásomat másoknak”. Az 
ilyen kijelentések hallatán óhatatlanul ezeket gondoltam:

 ● Vajon az a tudás, amivel rendelkeznek, ér-e annyit, hogy érdemes 
legyen átadni?

 ● Miért hiszik a leendő tanárok, hogy a tanítás abból áll, hogy a tu-
dásukat át kell adni?

 ● Ha a tanítás azt jelenti, hogy át kell adni a tudást, akkor a tudást 
mérve egy lefelé menő spirálba kerülnénk, mint a „gyorsposta” 
nevű játékban, amiben az információ egyre fogy, torzul, majd el-
enyészik.

A helyzet természetesen ennek éppen az ellenkezője. Az evolúció 
garantálja, hogy a tudás növekszik. Például az, hogy a világhálót 
olyan könnyű elérni, lehetővé tette a tudás robbanásszerű növeke-
dését. Az már más kérdés, hogy mennyire pontos ez a tudás, vagy 
hogy mit csinálnak ezzel a tudással – jóra vagy rosszra használják-e. 
Annyi azonban bizonyos, hogy az iskolások következő nemzedéké-
nek sokkal több tudáshoz lesz hozzáférése és sokkal többfélekép-
pen tudják felhasználni a tudásukat, mint a mostani nemzedék... 
és így tovább. Sokkal nagyobb a jelentősége annak, hogy miként 
dolgozzák és használják föl a jövő nemzedékei a tudást, mint hogy 
elfogadják-e azt valósnak.

Ezért a tanítás sokkal többet jelent, mint megtalálni a módját 
annak, hogy átadjuk a tudásunkat. Úgy kell megszerveznünk a ta-
nulást, hogy a diákok bátran próbálják ki az ötleteiket, keressenek 
összefüggéseket, keressék a lehetőséget az új dolgok létrehozására, 
az elemző gondolkodásra, általánosítsanak és merjenek kezdemé-
nyezni. Az ilyen tanítás bizonyos tekintetben alárendeli magát a ta-
nulásnak. A tanár szerepe lényegében az, hogy hozzásegítse a diáko-
kat szervező, elemző és általánosító készségeik ki fej lesz téséhez. 
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Egyensúlykeresés

John Mason kérdését használom arra, hogy a tanulás és tanítás kö-
zötti egyensúly kérdését tovább fejtegessem:

„Fordult már elő Önnel az, hogy miközben éppen beszélt valamiről 
a gyerekeknek, azt kívánta, bárcsak más lenne a helyzet, és a di-
ákok maguktól dolgoznának?”

Pimm (szerk.) (1988:164)

Nos? Volt már ilyen helyzetben? Én bizony voltam, és sokszor 
tetéztem a gondot azzal, hogy folytattam a „tanítást”. Felismerem 
azonban azokat a helyzeteket, amikor nem vetem alá a ta ní tá so mat 
a diákok tanulásának. Azok a pillanatok ezek, amikor túl sokat be-
szélek, a diákok meg túl sokat hallgatnak – vagy tán nem is hallgat-
nak, mindegy is. Azt is tudom, milyen kényelmetlen, amikor azt 
kezdem érezni, hogy egyre jobban gesztikulálok beszéd közben, és 
egyre kevésbé hatok azokra, akiket tanítok. Mi több, tudom, hogy 
ilyenkor nem érek el a diákokhoz. Azt is tudom, hogy én ilyenkor 
túl keményen dolgozom, miközben azok, akiket tanítok, nem ta-
nulnak elég keményen… hogyan futhattam bele ilyen zsákutcákba? 
A kulcsszó itt a munka, a központi kérdés pedig az, hogy ki dolgozik. 

Egy egyszerű kép, ami ennek kapcsán gyakran eszembe jut, 
a mérleghinta. A tanár az egyik végén, a diákok a másikon, a hinta 
pedig nincs egyensúlyban:

Tanár

Tanulók

Amikor túl sokat beszélek túl sokáig, a mérleghinta elbillen: 
a diákok passzív információbefogadókká válnak. Ahhoz, hogy rá-
jöjjek, mikor beszélek túl sokat, ki kell fejlesztenem és csiszolnom 
magamban valamifajta „metafelismerési” készséget; azt a készséget, 
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hogy miközben éppen küszködöm a tanítással, akkor tudatosítsam 
magamban, hogyan tanítok, és a tanításnak mely eszközeit haszná-
lom. Ezt a készséget nem könnyű kifejleszteni, különösen akkor 
nem, amikor pillanatok alatt kell döntéseket hozni nemcsak arról, 
hogy éppen hogyan tanítok, hanem arról is, hogy a diákok hogyan 
reagálnak. A metafelismerésnek és tudatosításnak ezt a készségét 
nehéz kifejleszteni; folyamatosan dolgoznom kell rajta, hogy tökéle-
tesítsem a munkámat. 

Annak érdekében, hogy a dolgok egyensúlyba kerüljenek, a ta-
nárnak néha látszólag a háttérbe kell húzódnia, hogy a diákok dol-
gozzanak. Azért mondom, hogy látszólag, mert az emberek gyakran 
úgy gondolnak a tanításra, mint egyfajta színházi előadásra. A ta-
nítás persze nyilván sokkal több annál, mint hogy a tanár és a diá-
kok ugyanabban az osztályteremben tartózkodnak. A tanítás arról 
is szól, hogy mi történik, mielőtt a tanár belép az osztályterembe; 
vagyis az óra előzetes megtervezéséről is. A tanítás a folyamatos fel-
mérésről is szól. Míg a tervezés általában akkor történik, amikor 
a tanár még nincs az osztályteremben, a felmérés a leghatékonyab-
ban és legdinamikusabban akkor megy végbe, amikor a tanár és 
a diákok együtt vannak a teremben. Ez éles megvilágításba helyezi 
azt, hogy mit csinálunk az osztálytermen kívül.

A diákoknak az osztályban lehetőséget kell kapniuk arra, hogy 
megtanulják, hogyan dolgozzanak; egyszerűen szólva meg kell ta-
nulniuk, hogyan kell tanulni. Matematikaórán a diákoknak olyan 
feladatokat kell adni, amelyek arra késztetik őket, hogy azon dolgoz-
zanak, amit kaptak. Ehhez arra van szükség – mint azt korábban 
említettük –, hogy a diákoknak olyan feladatokat adjunk, amelye-
ket továbbfejleszthetnek, elemezhetnek, majd elmagyarázhatják, 
mire jutottak. A mérleghinta egyensúlyának visszaállításához olyan 
rejtvényeket és problémákat kell találnunk, amelyek:

 ● elmondása nem túlzottan időigényes,
 ● lehetővé teszi a diákoknak, hogy gyorsan elkezdjenek rajta dol-

gozni,
 ● közel állnak a diákokhoz és továbbfejleszthetők.

Mutatok két olyan példát, amelyek eleget tesznek ezeknek a felté-
teleknek.

Az egyik a „kavicsok”. Hatodikosok számára ajánlott, de köny-
nyen lehet adaptálni és egyszerűsíteni Key stage 1 osztályok (1-2. 
évfolyamosok) számára, vagy összetettebbé lehet tenni egy Key stage 
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3 osztály (7.–9. évfolyamos csoport) számára. Első lépésben adunk 
a gyerekeknek négy kavicsot, amelyekkel tömeget mérhetnek. Kicsit 
elvontabban négy súly képét kapják. Álljon itt egy kicsit még abszt-
raktabb változat. 
Adva van négy súly: egy 3,1 kgos, egy 1,2 kgos, egy 500 gos és egy 

200 g-os.
Mekkora tömegeket tudunk lemérni a segítségükkel egy egyserpe-
nyős mérlegen?
Mindegyik így nyerhető tömeget megtaláltuk?
Elfére az összes mérhető tömeg egy 0–5 kgos skálán?

A fenti probléma – bármilyen formában adjuk föl – a következő 
lehetőségeket adja a gyerekeknek:

 ● minden lehetséges megoldást megkereshetnek (15 van össze-
sen),

 ● az információt sorba rendezhetik,
 ● elmagyarázhatják, miért gondolják, hogy mindegyik megoldást 

megtalálták.

Az utóbbit általánosítva a gyerekek elkezdhetnek foglalkozni a per-
mutációval. A közvetlen matematikai tartalom a következő:

 ● különböző mértékegységekkel végzett munka,
 ● különböző (súly)mértékek elhelyezése egy mérlegen,
 ● összeadás,
 ● tizedes törtekkel végzett munka (az adott számértékektől függően).

A probléma továbbfejlesztése, ha kétserpenyős mérleget haszná-
lunk, így különb sé gekkel is számolhatnak a tanulók. Ha például 
az egyik serpenyőbe rakjuk a 3,1 kg-os súlyt, míg a másikba az 
500 g-ost, akkor 2,6 kg-nyi (vagy 2600 g-nyi) tömeg fogja helyreállí-
tani az egyensúlyt. Bár ez viszonylag zártvégű feladat, érvényes rá az 
a feltétel, hogy elég könnyű felírni és elmagyarázni.

A következő probléma – szögekről és hasonlóságról – szintén ki-
elégíti a két feltételt, ráadásul lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy 
továbbfejlesszék mélyebb ismeretek felé. Egy téglalap alakú papírra 
húzzunk két egyenes vonalat, amelyek metszik a téglalap két-két 
szemközti oldalát, de egyik sem illeszkedik a téglalap egyik csúcsára 
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sem. 14–15 éves diákok képesek megmagyarázni (bebizonyítani), 
hogy az A és B, illetve a C és D alakzatok miért „hasonlóak”.

A

C
D

B

α

β

Egy lehetséges megközelítés, hogy kivágják az alakzatokat, és meg-
nézik, az egyes alakzatoknak mely szögeit lehet egymáshoz illeszteni. 
Ez azonban nem bizonyítás, hanem szemléltetés. Perdöntő bizo-
nyítási módszer az, hogy ha az egyik alakzatnak a metszéspontban 
lévő szögét α-val, az egyik mellette lévőt pedig β-val jelöljük, majd 
az összes többi szöget ezekkel fejezzük ki. Ekkor a megfelelő szögek 
egyenlősége nyilvánvalóvá válik.

Ennek a feladatnak egy továbbfejlesztése, amikor megengedjük, 
hogy az egyenesek a csúcsokra is illeszkedjenek. Így háromszögeket, 
négyszögeket, ötszögeket is kaphatunk. Például:

A fenti rajzon 3 négyszöget és 1 háromszöget látunk. Ahhoz, 
hogy a gyerekek α és β függvényében meghatározzák a szögeket, 
általánosított összefüggéseket kell alkalmazniuk. Különböző mó-
dokon rajzolva két vonalat a téglalapba más típusú felosztásokat 
is kaphatunk, például 2 négyszöget, 2 háromszöget vagy 1 ötszöget 
és 3 háromszöget – és így tovább. A diákoknak újabb kihívás, hogy 
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keressék meg az összes lehetséges felosztást, és bizonyítsák be, hogy 
nincs több.

Ismétlem, ez a probléma gyorsan megfogalmazható, mégis elég 
sok matematikai elfoglaltságot ad a tanulóknak. Nagyon változó 
lehet, hogy milyen feladatokat hozunk ki ebből. Azon is múlhat, 
akarjuk-e, hogy a diákjaink csoportmunkában dolgozzanak, egy-
mást támogatva.

A tanítás és a tanulás egyensúlyához közelebb kerülhetünk azzal, 
ha támogatjuk a tanulók együttműködését, és azzal is, ha segítjük 
a tanulás iránt érzett felelősségük kifejlődését. Erről a két kérdésről 
alább szólok.

Az együttműködő osztály

Könnyebb rávennünk a diákokat, hogy csoportokban, együttmű-
ködve dolgozzanak, ha eleve arra számítanak, hogy a tanáruk órái 
változatosak. Ennek kialakítása már akkor elkezdődik, amikor elő-
ször találkozunk az osztállyal. Sokkal könnyebb dolgunk lesz akkor, 
ha kezdettől fogva azt a várakozást ültetjük el a gyerekekben, hogy 
együttműködve dolgoznak, mint ha néhány héttel vagy hónappal 
később próbáljuk bevezetni ezt a munkamódszert. Ez nyilvánvaló-
nak tűnik, mégis egy tanfolyam elvégzése után hányszor próbálunk 
ki egy „régi” osztályban egy „új” stratégiát – és csodálkozunk, hogy 
miért nincs része ugyanolyan lelkes fogadtatásban, mint amivel mi 
fogadtuk a tanfolyamon! Az ilyesmi elcsüggeszti az embert. Persze, 
ha az osztály már tökéletesen hozzászokott ahhoz, hogy a tanáruk 
új gondolatokat próbál ki, és a diákok el is várják, hogy amikor 
belépnek az osztályba, más legyen a bútorok elrendezése, akkor va-
lószínűbb, hogy elfogadják az újabb változást. Ez nekik, tanulóknak 
csak hasznos lehet.

Ha találunk olyan feladatokat, amelyek révén megértik, hogy 
nyernek az együttműködésen, akkor megtanulják értékelni az ilyen 
munkát. Nyilván nagy különbség van aközött, ha a diákok együtt 
ülnek egy csoportban, de külön dolgoznak és aközött, ha azért 
ülnek együtt egy csoportban, hogy csoportban dolgozzanak. Egy 
csoporban mindenki mindenki más hasznára hozzájárul a közös jó-
hoz. Ez úgy hangzik, mint a szocializmus, de én inkább úgy hívnám, 
hogy józan ész, megosztás, kedvesség.
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A csoportmunkában az is motiváló, hogy a munka elosztható, 

tehát nem kell mindenkinek minden feladatot megcsinálnia – ehe-
lyett egyesíthetik az erőfeszítéseiket, így végső soron több informá-
ciót gyűjthetnek a feladatról, mint ha egyénileg dolgoztak volna. 

Hiszem, hogy hasznos, ha a tanulók könnyedén tudják használni 
a matematika építőköveit és biztosak a megszerzett tudásban. A jár-
tasság, a magabiztosság és a tudás három fontos, összekapcsolódó 
szál a gyerekek matematikai fejlődésében. E meggyőződés alapján 
olyan feladatokat adok, amelyek erősítik ezeket a szálakat. Ennek il-
lusztrálására mutatok négy példát. Egy a 3-9. évfolyamos (Key stage 
2/3), kettő a 10-11. évfolyamos (Key stage 4), végül egy a 12-13. 
évfolyamos (Key stage 5) diákoknak való.

Csoportfeladat 3.–9. évfolyamos diákok számára

Az osztók meghatározása a „jártasság, magabiztosság, tudás” hármas 
egyik ismérve. Ha az osztók megkeresése az a matematikai isme-
ret, amit meg akarunk tanítani, akkor az alábbi feladat segítségével 
megszervezhetjük, hogy mindenki közreműködhessen és mindenki 
támaszkodhasson a többiek közreműködésére.

A tanulók hatos csoportokban dolgoznak, eleinte három pár-
ban. Ezzel lehetővé tesszük, hogy megvitassák elképzeléseiket, mi-
közben kölcsönösen támogatják egymás munkáját. Minden pár 
megkeresi tetszőleges 20 db, 1 és 60 közé eső szám osztóit. A tanár 
tapadós cédulákat („post-iteket”) adhat nekik, hogy arra írják fel 
ezeket. Ha ezt befejezték, a 6 tanuló egymás között megbeszélheti 
a kapott eredményeket – például sorba rendezhetik a 60 cédulát a 
kiválasztott számok nagysága szerint.

Szám Osztó Osztók száma
1
2
3
4
…
…
59
60
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A következő lépésben kiosztunk egy, az előbbihez hasonló pa-

pírlapot, amelyet a diákok egyénileg töltenek ki a cédulákon lévő 
információk segítségével.

Végül az lenne a feladat, hogy készítsenek posztert, amelyre 
60 kártyát tesznek fel. A kártyák 3-féle színűek lehetnek. Az egyik 
kártyacsoportra felírjuk azokat a számokat, amelyeknek páratlan 
számú osztójuk van, egy másikra azokat, amelyeken szereplő szá-
moknak pontosan két osztójuk van, a harmadik szín jut az összes 
többi számnak. Itt nyilván az a feladat, hogy kiemeljük a 60-nál nem 
nagyobb pozitív prím- és négyzetszámokat. Az összes kártya felhe-
lyezésével olyan posztert kaptunk, amelyet nemcsak azok a diákok 
tudnak használni, akik csinálták, hanem más osztályok diákjai is. 
Egy ilyen poszter a számok osztóiról forrásként és emlékeztetőként 
is alkalmazható. 

Két feladat, amelyet 10–11. évfolyamos diákok használhatnak 
ismétlésre

A következő két feladatot ismétlő stratégiák kifejlesztésére tudjuk 
használni. Az elsőhöz a tanárnak meg kell találnia a tananyagból 
azokat a területeket, amelyeknek átismétlése a tanár szerint a diá-
kok egy csoportjának (például a GCSE-vizsgára készülő C/D szintű-
eknek) hasznos. Miután három vagy négy – lehetőleg kapcsolódó 
– témát kiválasz tottunk (illetve a kiválasztott tantervi témák száma 
részben attól függ, hogy hány diák van az osztályban C/D szinten), a 
diákok hármas csoportokban dolgozzanak. Ennek beosztását az óra 
utolsó néhány percében lebonyolíthatjuk azért, hogy a diákok házi 
feladatként az interneten már végezzenek némi kutatást a következő 
matematikaóráig.

Ha mondjuk három téma mellett döntöttünk – pl. a zárójelek fel-
bontása, egy másodfokú kifejezés szorzattá alakítása és másodfokú 
polinomok ábrázolása –, akkor legyen egy-egy kis csoport „szakértő” 
a matematika e három területének egyikén: kérjük meg őket, hogy 
dolgozzanak együtt és végül adják át, osszák meg kollektív tudásu-
kat. Minden csoportnak odaadunk egy témát, hogy a) kutassa b) el-
döntse, miként magyarázná el tudását két másik embernek. A kuta-
tás ebben az esetben azt jelenti, hogy kitalálják, hogyan végezzenek 
el egy adott matematikai eljárást. Ehhez felhasználhatják: 

 ● a már létező személyes tudásukat
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 ● az internetet
 ● a tankönyveket (ha vannak)
 ● egymás segítségét.

Vagyis minden kis csoportban elvárjuk a diákoktól az együttmű-
ködést annak érdekében, hogy később majd megosszák közös tudá-
sukat és végiggondolják, hogyan fogják egymást tanítani az órán.

Ezért az első húsz percben a diákok együtt dolgoznak a csoportja-
ikban, hogy fejlesszék és megosszák a tudásukat. Az utolsó harminc 
percben viszont új háromfős csoportokat alakítanak ki úgy, hogy 
mind a három téma „szakértőjéből” legyen egy diák minden új cso-
portban. A lényeg most az, hogy minden egyes diák elmagyarázza 
a másik két diáknak azt, ami megtanult az adott témából. Az új 
csoportok kialakítását megismételjük, hogy mindenki lehetőséget 
kapjon társai tanítására és mindenkinek lehetősége legyen társaitól 
tanulni.

Egy másik stratégia lehet, hogy régebbi dolgozatokból három 
olyan kérdést választ ki a tanár, amelyek a tanterv megfelelő te-
rületeihez kapcsolódnak, és amelyekkel érdemes foglalkozniuk a 
diákoknak. A diákokat megkérjük, hogy a három kérdésre adott 
válaszaikat írják le úgy, mintha vizsgáznának. 15–20 percet adunk 
nekik arra, hogy a lehető legrészletesebben válaszoljanak. A követ-
kező lépésben a diákok hármas csoportokat alkotnak és megoszt-
ják egymással a megoldásaikat. Végül pedig a tanár felszólítja őket, 
hogy magyarázzák el, hogyan sikerült válaszolniuk a kérdések egyes 
részeire. Ekkor a diákok elmondhatják, milyen sikerrel birkóztak 
meg a kérdésekkel és milyen hibákat követtek el. Az óra végére a di-
ákok megoldásai mintaszerűek lesznek, és tudatában lesznek a leg-
gyakrabban előforduló hibáknak is. 

12–13. évfolyamos diákok csoportmunkája

Célunk, hogy fejlesszük a diákok jártasságát, magabiztosságát és tu-
dását a szinuszgörbével és néhány transzformáltjával kapcsolatban. 
Az, hogy egy tanár hol kezdi el ezt a feladatot, nyilván attól függ, 
hogy a diákjai mit tudnak már biztonsággal. Most feltételezem pél-
dául, hogy már rajzoltak egyszerű szinuszgörbét, és tudják, hogyan 
kell ilyet rajzolni. Párokban dolgoznak. Mindegyik párnál van egy 
négyzetrácsos papír, rajta a szinuszfüggvény grafikonja:
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Ezen a lapon dolgoznak a diákok. A következő nyolc függvény közül 
választanak:
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Minden tanulópár négy kiválasztott függvényt rajzol meg a fen-
tiek közül. Így amikor két pár összeül, hogy megosszák egymással a 
munkáikat, akkor mind a nyolc függvény grafikonja megvan a raj-
zaikon a szinuszfüggvény grafikonjára rajzolva. Ezután a csoportban 
megbeszélik, hogy milyen függvénytranszformációk történtek és mi-
ért, milyen feltételekkel.

A korábban említett szempont: a diákok tanulás iránti felelős-
ségtudatának fejlesztése összefügg a tanulásban való együttműködés 
lehetőségével. Azt azonban, hogy hogyan erősítjük diákjainkban 
a felelősségtudatot, meg kell tervezni és ki kell dolgozni.

A diákok segítése a tanulásuk iránt érzett felelősség 
kialakí tá sá ban

A személyes felelősségtudat kifejlesztése komplex dolog. Felelősnek 
lenni nem valami rögzített, állandó állapot. Biztosan nem én va-
gyok az egyetlen, aki belátta, amikor nem vállalt felelősséget vagy 
rossz döntést hozott. Sokkal bonyolultabb feladat arra nevelni ta-
nulóinkat, hogy felfogják a beismerés értékét és egyre felelősségtel-
jesebb diákokká váljanak. Mindenesetre valahogy többnyire sikerül 
felelősen és értelmes módon élnünk. Az már személyes értékítélet 
kérdése, hogy vajon az egyik ember felelősségtudatának a mértéke 
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a másik számára elfogadható-e vagy hogy az életvitele racionálisnak 
tekinthető-e – ebben nagyon sok a szubjektivitás.

A tantermekben a tanároknak szembe kell nézniük azzal a ko-
rántsem irigylésre méltó feladattal, hogy szélsőségesen eltérő családi 
hátterű diákokkal kell dolgozniuk. A különböző családokban kü-
lönböző magatartási formákat tűrnek el és bátorítanak (vagy nyom-
nak el) és a felelősségvállalás különböző fokait erősítik (vagy helyte-
lenítik). Ezzel együtt tudjuk, hogy minél több felelősséget vállalnak 
a diákok viselkedésükért és tanulásukért, annál többet nyernek az 
iskolából, és annál sikeresebb diákok lesznek – akárhogy mérjük is 
ezt. Ez így van, függetlenül attól, hogy a tanulók nevelésében elért 
eredmény hol bukkan föl: sportpályán, kiránduláson, a folyosón 
vagy az osztályban.

Az osztályban a jellemzően felelősségteljes tanulók a következő 
jellegzetességeket mutathatják: 

 ● Nekilátnak a problémának, és nem adják fel abban a pillanatban, 
amikor nehézség merül fel.

 ● A problémákat továbbfejlesztik, túllépnek a kezdőponton.
 ● Kielemzik az információt, amit maguk gyűjtöttek vagy kaptak.
 ● Általánosítást keresnek, azaz a válaszok mögé néznek.
 ● Értéket látnak abban, hogy munkájukat az osztályban kommuni-

kálják akár szóban, akár poszter vagy beadandó dolgozat formá-
jában.

Mutatok két problémát, amelyek lehetőséget adnak a diákok-
nak, hogy a fentiek szerint dolgozzanak. Az elsőt az Association of 
Teachers of Mathematics (ATM) kiadványából, a Points of Departure 
3-ból vettük. Neve „Összegek és szorzatok”.

Válassz egy számot, bontsd fel különböző módon számok össze-
gére.

Ha például a szám a 8, akkor néhány felbontása a következő

1 + 4 + 1 + 2
5 + 3
1 + 2 + 5
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
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A legnagyobb kapott szorzat a 15 volt. Válaszolj a következő kér-
désre!

 ● Melyik felbontásból kapható meg a legnagyobb szorzat, ha az ösz-
szeadásjeleket szorzásjelekre cseréljük ki?

Ez a probléma kínálja a továbbfejlesztés lehetőségeit. A diákok 
nemcsak többféleképpen bonthatják föl a kiinduló számot (ese-
tünkben a 8-at), hogy növeljék a szorzatot, hanem más számo-
kat is vizsgálhatnak így. Több szám esetén a diákok előbb-utóbb 
mintákat fedeznek föl a szorzat maximalizálása során. Általános 
eredményt keresni, és arra magyarázatot találni kulcsfontosságú 
mozzanat. Minden egyes lépésben mélyül a probléma mögött fel-
fedezett struktúra megértése. Lehet, hogy egyesek lazítanak a fel-
adat feltételein és nem csak egész számokra bontják fel a 8-at. 
A 2,5 + 2,5 + 3, felbontásból – ami a 2,5 · 2,5 · 3 = 18,75 szorzat-
hoz vezet – nagyobb értéket kapnak, mint egész számokkal kap-
tak. (Vajon van-e ennél is nagyobb?)

A következő problémát egy másik ATM-kiadványból vettem, 
amelynek a címe Learning and teaching of mathematics without 
a textbook (Ollerton 2002) (magyarul: Matematikatanulás és -tanítás 
tankönyv nélkül). A feladat neve „Találkozunk?”.

A feladat 7–9. évfolyamos diákokhoz illik és van benne több to-
vábbfejlesztési lehetőség is. Ezek közül néhány még a legjobb diá-
kokat is próbára teszi. Két ember, A és B mozog egy négyzetrácsos 
papír rácsvonalain. Különböző rácspontokból indulnak. Ha A vala-
hányat lép  bármelyik irányba, akkor B kétszer annyit lép ugyanabba 
az irányba. Az a cél, hogy A és B találkozzon. A lép először, és álta-
lában B felé indul. A megoldás azonban némileg az intuícióinkkal 
ellentétes gondolkozást kíván, amit az alábbi ábra mutat:

Cseréld ki mindegyik összeadásjelet szorzásjelre, és számítsd ki 
a szorzatokat.

1 · 4 · 1 · 2 = 8
5 · 3 = 15
1 · 2 · 5 = 10
1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1
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M
A

B

Ha arra kérjük a diákokat, hogy mondják el, hogyan juthatnának az 
M találkozási pontba A-ból és B-ből, akkor általában a következőkre 
jutnak:

 ● Az A, B és M rácspontok mindig egy egyenesre esnek.
 ● Az A és B közötti távolság egyenlő az A és M közöttivel (vagyis az 

AB távolság éppen fele az MB távolságnak).
 ● A Btől Mig vezető út alakja kétszeres nagyítása az Atól M-ig 

vezető úténak.

A tanár javasolhatja a vektorjelölést: a diákok tekintsék az AB
� ���

, 
MA
� ���

 és MB
� ���

 vektorokat.
Sokféle továbbfejlesztés lehetséges:

 ● Mi történik, ha B háromszor annyit lép ugyanabban az irányban, 
mint A?

 ● Mi történik, ha B kétszer annyit lépked, de ellenkező irányban, 
mint A?

 ● Mi történik, ha B ugyanannyit lép, de az óramutató járása szerint 
90°-kal elforgatva, mint A?

 ● Mi történik, ha B kétszer annyit lép az óramutató járása szerint 
90°-kal elforgatva, mint A?

 ● A legjobb diákoknak: Mi történik, ha B tetszőleges számszor any-
nyit lép az óramutató járása szerinti tetszőleges szöggel elfor-
gatva, mint A?

Egy probléma továbbfejlesztése két központi kérdés körül forog. 
Az egyik a probléma természetéből fakad: a problémának valameny-
nyire nyíltvégűnek kell lennie, ahol a paraméterek ismertek, a válto-
zók pedig változhatnak. A másik a diákoknak a matematikatanulás 
iránti elvárásaihoz kötődik. Ha az a várakozás fejlődik ki bennük, 
hogy a feladatok ritkán zártvégűek,  inkább kreatív gondolkodásra 
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és továbbfejlesztésre adnak lehetőséget, akkor eszerint fognak dol-
gozni. Ez újabb példája a tanulási kultúra fejlesztésének.

Ebben a fejezetben a tanítás és a tanulás egyensúlyát vizsgáltam. 
Olyan feladatokat mutattam, amelyek segítségével megteremthet-
jük az egyensúlyát annak, hogy mennyit dolgozik a tanár és mennyit  
a diák. Ebben az összefüggésben a tanár munkája a tudás didakti-
kus átadása, a diáké a matematika megértése. A feladatok közül 
kettő csak minimális tanári beavatkozást igényel, háromban a tanár-
nak kell megszerveznie az együttműködést. Kettő azon alapul, hogy 
a diákok továbbfejlesszék a feladatot, azaz nagyobb saját felelősséget 
vállaljanak a tanulásukban. Nyilván butaság lenne azt mondani, 
hogy a matematikafeladatokat a tanári beavatkozás mennyisége, az 
együttműködés kívánatos foka és a diákok felelősségének fejlesztése 
szerint lehet csoportosítani. Csak azt akarom kifejezni ezzel a kate-
gorizálással, hogy az előbbiek a hatékony matematikatanulás kulcs-
fontosságú aspektusai.

A tanárok óratervezés során megfogalmazott céljai határozzák 
meg, hogy milyen feladatokat adnak a gyerekeknek, valamint azo-
kat a módszereket, amelyekkel a tanulást megszervezik, ezeknek pe-
dig további következményei vannak a használt eszközökre és az óra 
megszervezésére nézve. Fontos, hogy a tanár szerepe kapcsán min-
den feladat mögött érvényesüljön az az alapelv, hogy hozza lázba 
a diákokat, aztán hagyja, hogy maguk dolgozzanak. Természetesen 
ne vonja ki magát teljesen. Legyen ott, hogy közbeavatkozzon, tá-
mogasson és bátorítson, amikor szükséges. A tanár szerepe nem az, 
hogy a diákot tudással töltse meg, hanem az, hogy tanítását aláren-
delje diákjai tanulásának. Ez pedig megköveteli, hogy odafigyeljünk 
a tanítás és tanulás egyensúlyára.





6

Az 1992 decemberében kiadott, Mathematics Teaching (Matema-
tika tanítás, MT141) című folyóiratban jelent meg Alan Wigley: 
Matematikatanítási modellek („Models for teaching mathematics”) 
című cikke. Amikor összefutok Alannel – erre általában az ATM 
Húsvéti konferenciáján szokott sor kerülni – mindig megemlítem 
neki, milyen érdekes volt az a cikke, és nem gondol-e arra, hogy to-
vábbfejlessze azt azoknak a változásoknak a tükrében, amelyek 1992 
óta a matematikatanítás területén végbementek. A cikk természete-
sen még jóval a nemzeti tanítási stratégiák kialakítása előtt született. 
Ez a fejezet Alan cikkére épül. Ennek megfelelően a matematikata-
nítással kapcsolatos álláspontomat alárendelem annak a két alter-
natív modellnek, amit Wigley útegyengető („path-smoothing”) és 
kihívásokat állító („challenging”) modellnek nevez.

A cikkből vett idézettel kezdem, hogy megteremtsem a megfelelő 
hangulatot. 

Létezik egy vitatott irányzat, amely szerint a különböző tanítási és 
tanulási stílusokat két, egymástól jól elkülöníthető csoport valame-
lyikébe sorolják:

felfedezés instrukció
kifejlesztett módszerek előírt módszerek
kreatív utánzó
levezetés bemagolás
kötetlen szabályszerű
haladó hagyományos
nyitott zárt
folyamatvezérelt feldolgozás tartalomvezérelt feldolgozás
beszélő (diák) beszélő (tanár)
hallgató (tanár) hallgató (diák)

Matematikatanítási modellek
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Mindenki azt állítja magáról, hogy a fenti kategóriák keverékét tartja 
jónak – senki nem tartja önmagát sem teljesen didaktikusnak, sem 
teljesen felfedeztető típusnak. De éppen ebben rejlik a kényelmes 
konszenzus veszélye. A probléma nem az, hogy ajánlatose a fenti 
módszereket keverni (efelől nekem sincs kétségem), hanem az, 
hogy pontosan miképpen kellene elérni a kívánatos arányokat.

Ez a cikk tudatosítja a matematikatanításhoz fűződő neveléstani 
elképzeléseimet. Segít abban, hogy sokkal jobban ki tudjam fejezni 
a matematikatanításról alkotott nézeteimet, amelyek iránt ugyan 
érzemileg el vagyok kötelezve, leírásukhoz azonban korábban nem 
rendelkeztem megfelelő szókészlettel. Szerintem a szakmai fejlődés-
nek nagyon fontos eleme megtanulni, hogyan tegyünk explicitté 
rejtett tartalmakat és miképp tudatosítsuk ösztöneinket. Azáltal, 
hogy felismerjük, milyen pedagógiai elveket vallunk és megértjük, 
milyen eszmék és értékek vezérelnek bennünket, valamint azáltal, 
hogy ezeket képesek vagyunk megfogalmazni is, megalapozzuk a ha-
tékony gyakorlatot.

Ellentétek és a választás politikája

Engem nagyon érdekelnek a végletek és az átmenetek. Az életet 
gyakran fekete-fehér kategóriákban írjuk le, de valójában ritkán 
élünk ilyen sarkítva. Általában inkább a „szürke” területeken éljük 
az életünket, ahol gyakran kell megbirkóznunk bizonytalansággal és 
bonyodalmakkal. A viták nagyon gyakran szélsőségesek, jellemző, 
hogy politikailag túlfűtött, ellenséges beszélgetéseket hallunk a 
médiában – mint például a Radio 4 Today című műsorában. Ez 
gyakran igaz a matematikatanításra is. Néhányan úgy jellemzik 
a matematikát, mint „jó – rossz” típusú tudományt. Én vitatom ezt 
az álláspontot, mivel úgy gondolom, nem szabad ilyen primitív, le-
egyszerűsített nézőpontból tekinteni a matematikára. Azt sem gon-
dolom, hogy volna jó, illetve rossz módja a matematikatanításnak. 
Minden bizonnyal van hatékony és kevésbé hatékony módja, erre 
azonban az egyes tanároknak saját maguknak kell rájönniük. A pro-
fesszionalizmus két rendkívül fontos aspektusa az, hogy az ember 
magáénak érzi, amit csinál, és autonóm módon műveli azt.

Kulcskérdés, hogy milyen mértékben dönthetünk afelől, hogyan 
tehetjük hatékonyabbá a matematikatanítás módszereit annál, 
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mint ahogyan az a félautonóm nem-kormányzati szerveken, az ön-
kormányzati szakértőkön és a nemzeti tantervkészítőkön keresztül 
leszüremlik, és amit felügyelők csapata ellenőriz. Gyakran üti fel 
a fejét a maradiság abban a kérdésben, hogy hogyan kellene taní-
tani. Olyasmikben nyilvánul meg, mint hogy célokat írunk a táb-
lára vagy tanácsokat követünk abban, hogy hogyan tervezzük a taní-
tást és hogyan rendeljünk hozzá különböző megközelítésmódokat.

Sajnálatos módon e tanácsok többségét gyakran pusztán azért 
adják a tanároknak, hogy a diákjaik ugorják meg a szintet, azaz 
minél jobb eredményeket érjenek el az országos felmérő teszteken. 
Ezek a teszteredmények valójában a politikusok érdekeit szolgálják, 
akik ezáltal be tudják bizonyítani, hogy a politikájuk működik. így 
tehát ami a sikeres matematikatanítás mérésére szolgál, csak illú-
zió. Mindannyian jól tudjuk, hogy amikor a diákok maguk mögött 
hagyják a vizsgatermet, többnyire az oda magukkal vitt információ 
és a kérdések megválaszolásához használt praktikák nagy része is 
ottmarad. Ráadásul az információk összegyűjtése és a tesztek meg-
oldása során a diákok egyedül dolgoznak, ami életünk túlnyomó 
részére általában nem jellemző. A kommunikáció csodálatos dolog, 
az együttműködés létfontosságú.

A matematikai képességeknek sokkal jobb értékmérője, ha 
a diák nem nyilvánvaló összefüggésekben használja és alkalmazza 
a matematikát egy probléma megoldására vagy ha a diákok maguk 
között döntik el, hogyan dolgoznak egy probléma megoldásán –  
pl. egyedül vagy csoportokban. Ennek illusztrálására felvázolok egy 
problémát, amivel Banwell (és mások): Starting Points (Kiinduló-
pontok, 1972) című, rendkívül nagy hatású művében találkoztam. 
Ha valaha módjuk nyílik, hogy szerezzenek egy példányt – esetleg 
egy internetes aukciós portálon –, mindenképp éljenek a lehetőség-
gel, mert már nincs belőle a boltokban. Soha, de soha ne adják ki 
a kezükből, mert lehet, hogy nem kapják vissza.

A feladat pontok összekötéséről szól. Lehetőséget teremt arra, 
hogy a diákok megtervezzék a megoldási folyamatot, és a megoldás 
során számmintákat fedezzenek föl. Az én változatom a problémára 
a következő:

Ha öt pontot sorban elhelyezünk egy egyenes vonal mentén, kö-
zöttük négy egyenes összekötő vonal lehet.
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Ha az öt pontot az alábbi ábra szerint rendezzük, akkor hét össze-
kötő vonalat húzhatunk.

Az összekötő vonalak egyenesek, de nem szükségszerűen egyenlő 
hosszúak. 

Ha az öt pontot ötszög alakba rendezzük, akkor köztük tíz vonal 
húzható, ami öt pont esetén a lehetséges legtöbb behúzható vonal.

Az a feladat, hogy találjunk különböző számú összekötő szakaszt 
öt, hat stb. pont esetében.

 ● Mennyi a második legtöbb meghúzható vonal a különböző számú 
pontoknál? Azért a második legtöbbet kérdezem, mert a legtöbb 
természetesen háromszögszám lesz. 

 ● Mely számok nem állhatnak elő összekötő vonalak darabszámaként?
Az információk összegyűjtését, rendszerezését és elemzését nem 

lehet időre végezni, mint ahogy azt a tesztek megkövetelik. Mind-
azonáltal ha a tanár figyeli, hogyan dolgoznak a diákok egy ilyen 
problémán, leszűrhető, miként rendszerezik gondolataikat és ho-
gyan értik meg a feladatot. Buzdíthatjuk a tanulókat, hogy először 
egyénileg dolgozzanak, aztán osszák meg egymással az összegyűjtött 
információt, hasonlítsák össze azt. Ennek révén egyrészt ellenőriz-
hetik, másrészt megbeszélhetik a kapott eredményeket. így lehetősé-
gük nyílik arra, hogy használják és alkalmazzák a matematikát, amiben 
aztán megnyilvánulhat az, hogy mennyire rendszerezettek és szervezettek ők 
maguk. Természetesen a bonyodalom azzal kezdődik, hogy egy ilyen teljesít-
ményt hogyan mérjünk és hogyan dokumentáljunk. A diákok fejlődésének 
bármilyen „valóságos” vagy értelmes mérése annyira összetett, hogy helyette 
inkább alkalmatlan teszteket használnak – innen ered a jegyekben és szin-
tekben megynyilvánuló, túlegyszerűsített értékelés.

Kihívások és útegyengetés

Saját óráimon – ami manapság inkább más tanárok óráit vagy a fel-
nőttek, pl. tanárjelöltek, segítőtanárok és matematikatanárok kép-
zését, továbbképzését jelenti – az a célom, hogy kihívó, elképesztő, 
aha-típusú matematikával kössem le a jelenlévőket. Arra törekszem, 
hogy olyan helyzeteket teremtsek, amelyek előhozzák problémameg-
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oldó képességeiket, amelyek a kérdések felvetését éppen annyira 
ösztönzik, mint a válaszok megtalálását. A feladatok azt a célt szol-
gálják, hogy gondolkodásuk fókuszába kerüljön és fejlődjön a kész-
ségeknek és a fogalmaknak a megértése, miközben az elakadást és 
a megvilágosodást is megtapasztalják.

Persze előfordul, hogy segítő szándékkal egyengetni próbálom 
a feladatmegoldás folyamatát – főképp, ha csalódottságot érzek a le-
vegőben, aminek a vége esetleg a feladat elutasítása, vagy az, hogy 
probléma megoldójának kevésbé jó érzései lesznek a matematikát 
illetően, mint ahogyan szeretném. 

Akkor is az útegyengetést választom, amikor nem vagyok teljesen 
biztos a dolgomban – ahogyan az nemrégiben is előfordult. Egy má-
sik tanár osztályával dolgoztam, vagyis alig tudtam valamit az osztály 
viszonyairól és még kevesebbet a diákjairól. A következő történetem 
ezért az idegen osztályban tanításról szól. Olyan helyzetet mesélek 
el, amelyben az útegyenegetős megközelítést választottam némi uta-
lással a felfedezésre és a problémamegoldásra – hogy legalább a lát-
szata meglegyen a kihívásnak.

A többjegyű számmal való osztás megtervezése

Felkértek, vegyek részt három délnyugat-cumbriai általános isko-
lában egy olyan tantervmódosításban, amely arra összpontosított, 
hogy a gyerekek a matematikát a problémamegoldáson keresztül 
tanulják. A munkához tartozott, hogy a tantestületekkel együtt dol-
goztunk egy-egy esti ülésen, majd két-két napot tanítottunk a há-
rom iskolában. A hat nap alatt az összes korosztállyal találkoztam 
az iskolaelőkészítősöktől a 6.-osokig. Az előkészítősökkel való foglal-
kozás némileg izgatottá tett, mert egyrészt nem volt tapasztalatom 
ilyen korúakkal, másrészt soha nem is kívántam foglalkozni velük. 
Szerető társam elégedetten  mondogatta, hogy most majd ki fog 
derülni, mekkora szélhámos vagyok. A projekt azonban nagyon 
ínyemre való volt, mivel a matematikatanítás és -tanulás probléma-
megoldáson keresztüli megközelítéséről volt szó.

Miután már a „bemutató óra” kifejezés hallatán is kiütéseket ka-
pok, olyasmit akartam vinni a kollégák osztályába, amivel majd ők 
maguk is dolgozni tudnak. Azt akartam, hogy ne pusztán utánoz-
zanak, hanem értsék is meg azokat az alapelveket, amelyek a bemu-
tatott ötletekben megnyilvánulnak. Szerettem volna, ha a kollégák 
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elgondolkodnak azon, hogy az általam javasolt megközelítéseket 
hogyan lehetne átvenni és meghonosítani a saját gyakorlatukban. 
Ezért minden órán, amint befejeztem a kezdő feladat ismertetését, 
felkértem a tanárt, hogy ő is szálljok be a munkába – hiszen szá-
mára az volt a legfontosabb, hogyan reagálnak a diákjai a probléma-
megoldáson alapuló tanításra.

Az egyik órán a tanár megkérdezte, hogy meg tudnám-e tervezni 
a következő órára a többszámjegyű osztóval való osztás tanítását 
felfedeztető módon. Ő ugyanis az 5. osztályban kudarcot vallott 
a „leválasztásos”1 módszerrel. Hasonló megjegyzéseket már máskor 
is hallottam a leválasztásos módszer kapcsán legalább tucatnyi álta-
lános iskolai és segítőtanártól, így ez nem volt meglepő. Első gon-
dolatom az volt, hogy a több számjegyűvel való osztás kábé olyan érdekes 
lehet, mint azt figyelni, hogy szárad a festék. De akárhogy is, felkértek, 
és én kész voltam pozitív választ keresni.

A kihívás számomra abban rejlett, hogy megpróbáljak felfedez-
tető megközelítést találni e soványka és nem túl izgalmas készség ki-
alakításához a diákokban. Abban a pillanatban fogalmam sem volt, 
hogyan tudnék majd úgy eleget tenni a kérésnek, hogy megőrzöm 
a pedagógiai nézeteimet és profi módon felnövök a feladathoz.

Visszatértem tehát a saját alapjaimhoz, hogy átgondoljam a leg-
fontosabb elveimet, amelyek a következők:

 ● A tanítás intuitív megközelítésével az a célom, hogy ösztönözzem 
a tanulókat a helyzetek megvizsgálására.

 ● A tanulóknak adott feladványtól, problémától azt várom, hogy mi-
közben dolgoznak rajta, maguktól értetődő matematikai igazságo-
kat fedezzenek fel.

 ● Minden áron el akarom kerülni azt, hogy elmagyarázzak egy al-
goritmust, majd azt kérjem a tanulóktól, hogy addig gyakorolják, 
amíg „szakértők” nem lesznek a használatában.

Annak érdekében, hogy ezeket az elveket átültessem a gyakor-
latba, meg kellett értenem a leválasztásos módszert. E szerint a ta-
nulók kiszámítják az osztó néhány többszörösét, majd kivonogatják 
az osztandóból. Mint már említettük, több tanár is szóvá tette, hogy 
milyen nehéz és fárasztó elmagyarázni a leválasztásos módszert. 
A diákok pedig a kivonogatásokat találják nehéznek, mint ahogy 

1 A leválasztásos módszer átmenet a fejben és az írásban végzett osztás között. Lényege, 
hogy az osztandóból levonjuk újra és újra az osztó egyszerűen kiszámítható többszöröseit, 
amíg lehet. (Pozitív számokról van szó.) Végül megszámláljuk, hányszor kellett kivonni az 
osztót. – A ford.
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annak fejben tartását is, hogy eddig hányszorosát vonták ki az osz-
tónak. Ez valóban meglehetősen bonyolult eljárás. Ezzel szemben 
kezdtem el tervezni, hogy lehet másképpen tanítani az osztást több 
számjegyű osztóval. Szerettem volna találni egy olyan megközelítést, 
amelyre a tanulók maguk rájöhetnek anélkül, hogy lépésről-lépésre 
megkapnák az utasításokat.

A többszámjegyű számmal végzett osztás „tanítása”

Ezen a ponton kell utalnom a valaha alkotott matematikai rendsze-
rek egyik leghatékonyabbikára, amelyet – úgy érzem – méltatlanul 
elhanyagolunk: a kettes számrendszerre. Szerintem hatalmas erő 
rejlik benne, annak ellenére, hogy – vagy épp azért, mert... – nem 
sok teret kapott a Nemzeti Alaptantervben vagy más oktatásstraté-
giai dokumentumban. Egy időben tanítottam a kettes számrend-
szert 4–11 éves gyerekeknek. Hihetetlenül hatékony – nem véletlen, 
hogy a digitális technológia a bináris rendszeren alapul. Felrémlett 
egy halvány emlékem is arról, hogy valaha – a ködös és távoli múlt-
ban – végeztem számításokat a kettes számrendszerben. Nekiláttam 
tehát, hogy megpróbáljam felhasználni a kettes számrendszert arra, 
hogy segítségével a tanulók felfedezzék a többszámjegyű számmal 
való osztást. Íme a módszer:

Az 594 : 27 kiszámítását (ami 22vel egyenlő) elvégezhetjük egy 
duplázós módszerrel így:

27 × 1 = 27
27 × 2 = 54
27 × 4 = 108
27 × 8 = 216
27 × 16 = 432

Tegyük föl, mondtam magamnak, hogy a gyerekeknek megadnám 
a {27, 54, 108, 216, 432} számokat és megkérdezném: melyeket 
kell közülük összeadnunk ahhoz, hogy az összegük 594et adjon?
Ezek a 432, 108 és az 54 (ld. fent): 

 432 = 27 × 16
 108 = 27 × 4
 54 = 27 × 2
A 27 ezen többszöröseinek az összege a 27nek a (16 + 4 + 2)sze-
rese, egészen pontosan 27 × 22.
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Az egész eljárás így foglalható össze:

 ● az első szorzat (27 × 1 ) kiszámítása
 ● néhány kétszerezés (a 27ből kiindulva)
 ● néhány összeadás.

Én azonban nem szerettem volna csak úgy elmondani ezt az el-
járást a diákoknak, mivel ezzel egy újabb algoritmust adtam volna 
nekik a régi helyett – noha azt hiszem, ez sokkal megbízhatóbb, 
használhatóbb. Ehelyett azt akartam kitalálni, hogyan vezessem 
rá a tanulókat, hogy ezt a módszert felfedezzék vagy kifejlesszék. 
Ezzel a szándékkal készítettem egy feladványt (lásd alább). Egyper-
ces bevezető után kiosztottam egy-egy lapot, és kértem, hogy páros 
munkában találják ki, mi a válasz. Szándékosan nem adtam további 
információt, hiszen máris eleget dolgoztam azzal, hogy kitaláltam és 
megterveztem a feladatot – most a diákokon volt a sor.

Melyik négyzetben szereplő számokat kell összeadni, hogy a kö-
zépső számot kapjuk?

216 594

54

432

10827

Találd ki, hogyan használható a válasz az 594 : 27 kiszámítására! 
Segítség: tudjuk, hogy 27 × 1 = 27.

Szándékosan döntöttem úgy, hogy nem adok több magyarázatot 
a diákoknak, mert a módszert magától értetődőnek szántam, kü-
lönösen azáltal, hogy kértem, párokban dolgozzanak a feladaton. 
Az utat sem akartam túlságosan egyengetni, ezért döntöttem úgy, 
hogy nem nagyság szerinti sorrendben írom az értékeket a négy-
zetekbe (27, 54, 108 és így tovább). Mindkét stratégia hasznosnak 
bizonyult. 2-3 percen belül néhány tanulópár rájött, miről van szó, 
és megkérdezték, van-e még fejtörőm.
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Több lappal készültem. A másodikon kevesebb volt az informá-

ció, mint az elsőn, a harmadikon pedig kevesebb, mint a másodi-
kon. Az utolsó az volt, hogy készítsenek a tanulók hasonló felada-
tot, oldják meg, majd adják át egy társuknak a kérdést. Most nem 
kértem – bár máskor hasonló helyzetben megtettem volna –, hogy 
próbálják ki ezt a módszert valakin otthon – szerintem jó, ha a ta-
nulókat olykor a tanár szerepébe helyezzük. A feladat egy lehetséges 
továbbfejlesztése, ha az osztó nem osztja az osztandót, vagyis van 
maradék.

2. lap:

Számítsd ki a 646 : 34et a következő ábra segítségével:

136 646

544

34

27268

3. lap:

Számítsd ki a 799 : 47et a következő ábra segítségével:

799 47
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Az a csodálatos helyzet alakult ki, hogy a diákok egyik feladatot 

a másik után oldották meg. Az óra végén egyesek a szó szoros értel-
mében követelőztek, hogy adjak nekik még többjegyű osztást, ame-
lyet elvégezhetnek. Ennek több oka is volt. Szerintem azért történt 
így, mert:

 ● A diákok maguk dolgoztak, nem kötelezte őket senki, hogy konkrét 
módszert vagy algoritmust kövessenek.

 ● A tanulók sikereket értek el valamiben, amit korábban nehéznek 
és unalmasnak találtak.

 ● Egyetlen feladvány volt minden A5ös papírlapon, így a tanulók 
nem egy sor kidolgozandó gyakorlófeladattal szembesültek.

 ● A siker, amit megéltek és az az érzés, hogy képesek voltak meg-
oldani a feladatokat erősítette az önbizalmukat.

 ● A sikerélmény révén megerősödött önbizalmuk fejlesztette jártas-
ságukat a többjegyű osztóval végzett osztásban.

A végeredmény egy teljesen elégedett tanár, egy megkönnyebbült 
szerző (mivel ezt az ötletet még soha ez előtt nem próbáltam ki) és 
a gyerekek, akik sokkal magabiztosabbá váltak egy olyan számítás-
ban, amellyel korábban csak kínlódtak.

Kíváncsi voltam arra, tudja-e más tanár is használni a gyakorlat-
ban ezt a módszert. Ezért elküldtem az ötletet Zoenak, egy frissen 
minősített tanárnak (NQT), akivel volt szerencsém együtt dolgozni 
a gyakorló éve alatt. Alább olvasható Zoe e-mailben küldött válasza:

Kedves Mike!
A napokban többjegyű számokkal való osztásokat végeztünk 
a hatodikos osztályommal. Meglepetésemre fájdalommentesen. 
A fejtörővel indítás után a megbeszélés azt mutatta, hogy meg 
tudják csinálni, el tudják magyarázni, mit kell csinálni – és kelle-
mesen meglepődtek. „Tényleg ennyi az egész?” kérdezte az egyik 
önbizalomhiányos diákom. Azt hiszem, én voltam a legjobban le-
nyűgözve, amikor másnap el tudták magyarázni és egy „normál” 
feladatra (434 : 19 vagy valami ilyesmi) tudták alkalmazni.

Néhányan maguktól rájöttek arra, hogy ahelyett, hogy összeadnák 
az adott számokat, ki is lehetne vonni azokat – valami olyasmi pél-
dában, mint 527 : 17:
17 × 1 = 17
17 × 2 = 34
17 × 4 = 68
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17 × 8 = 136
17 × 16 = 272
17 × 32 = 544

A legtöbben észrevették, hogy az 544 túl nagy, és összeadták az 
összes többit. De páran (és érdekes módon mindenféle képességű 
gyerek volt köztük) észrevették, hogy az 544 csak 17-tel nagyobb, 
mint a cél, ezért (32 − 1)szer 17 = 31szer 17. 
Szerintem azért működik jól a módszer, mert csak kétszerezni és 
összeadogatni kell. Amíg a leválasztásos módszert használtuk, 
a hibák egyrészt a 3mal vagy egyéb számmal való szorzásnál, 
másrészt az osztók számának felírásánál fordultak elő. (Csak 
a matematikaibb gondolkodásúak gyártanak olyan könnyű szorza-
tokat, mint a 10-szeres és a 2-szeres – amelyeket aztán dupláznak 
vagy feleznek.) A kivonásnál is ejtenek hibákat. Ugyanakkor viszont 
magabiztosan adnak össze és kétszereznek, és ebben biztosan 
nincsenek egyedül. Tehát nemcsak maga az ötlet volt sikeres, ha-
nem nagyon hasznos önbizalomerősítő is volt (különösen az egyik 
fiú számára) egy kritikus időszakban.

Nagyon köszönöm!

Zoe

A fejezet hátralévő része a fejezet elején szereplő két felsorolás 
néhány elemének (83. oldal) elemzésén alapul. A „kényelmes kon-
szenzus” keresése helyett a módszerek elegyét vizsgáljuk.

Felfedezés és instrukció

Az előző fejezetben arról írtam, milyen fontos, hogy a tanulóknak 
felfedezésre alkalmas feladatokat adjunk. Itt most az a fontos, hogy 
megbeszéljük az instrukcióknak a felfedezésben betöltött szerepét. 
Instrukciókat két, nagyon eltérő formában adhatunk:

1. Adhatunk a diákoknak egy meghatározott számítási módszert pél-
dául egy derékszögű háromszög hiányzó oldalának kiszámítására 
– ez az ismeretátadó megközelítés.

2. Előírunk egy lépéssorozatot, amelyet végigjárva a diákok felfedez-
hetik a Pitagorasz-tételt.

Nézzük először az ismeretátadó módszert. A tanár elmondja, 
hogy milyen lépéseket kell tenni Pitagorasz tételének alkalmazásá-
hoz – nem hiszem, hogy egyedül én látnám, micsoda frusztrációt 
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okoz, hogy újra és újra ugyanazokat a lépéseket kell elmagyarázni, 
miközben „még mindig nem értik”. Teljesen mindegy, milyen las-
san vagy gondosan magyarázom el. Miért válik tanácstalanná sok 
diák, ha a tanulmányai során később egy másik téma keretében kell 
alkalmazni? Miért képtelenek a diákok nemcsak annak a felidézé-
sére, hogyan kell használni a tételt, hanem arra is, hogy egyáltalán 
észrevegyék: ez az a pillanat, amikor  alkalmazni kell azt? Kudarc 
minden mennyiségben. Ezzel szemben: elindítok egy kutatást, 
amelynek során a tanulóknak először követniük kell egy folyama-
tot, majd meg kell érteniük az eredményül kapott információt, a vé-
gén pedig maguk fogalmazzák meg a tételt. Teljesen biztos vagyok 
abban, hogy emlékezni fognak a tételre, és fel fogják ismerni, hogy 
mikor kell használni.

Az említett folyamat működését az alábbi ábra szemlélteti:

Rajzoljunk egy ferde szakaszt egy 
négy zethálós papíron, pl. AB.

Adjuk meg a szakaszhoz
tartozó vektort így: 

Rajzoljunk egy négyzetet, 
amely nek az egyik oldala AB, 
például ABCD.
Számítsuk ki a négyzet terüle-
tét rácsegységekben (példánk-
ban 13).

Ismételjük meg ezt az eljárást 
többször, különböző szaka-
szokkal.

A

B

 
 
 

3
2

A

B

C

D

Természetesen a tanulók csoportokban gyűjthetik az információt és 
megoszthatják egymással az eredményeiket.

Azzal, hogy megkeresik a kapcsolatot a ferde vonalhoz rendelt 
vektor és a négyzet területe között, a diákok valójában a Pitagorasz-
tételt találják meg. Persze hosszú út áll még a diákok előtt, amíg 
teljes mértékben átérzik ezt az összefüggést. Ennek során:

 cvx.ycv cyx
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 ● megbirkóznak a hozzá kapcsolódó szóhasználattal
 ● meglátják, hogyan működik az összefüggés tört értékekre
 ● alkalmazzák az összefüggést a derékszögű háromszög valame-

lyik befogójának kiszámítására is
 ● alkalmazzák a tudásukat három dimenzióban.

Mindez időbe telik. Úgy becsülöm, hogy a gyerekek mintegy 
három héten keresztül foglalkoznak a ferde vonal – ferde négyzet 
témával mint kiinduló feladattal. Így alapozzuk meg a mélyebb meg-
értést.

Kifejlesztett módszerek – előírt módszerek

Ez a dolog azon múlik, hogy én mint tanár milyen tudással ren-
delkezem abban a témában, amelyben tevékenységek révén akarom 
ráébreszteni a diákokat matematikai igazságokra. Az iménti példá-
ban azt vártuk el a diákoktól, hogy maguk fedezzék fel a kapcsolatot 
a derékszögű háromszög oldalhosszai között ahelyett, hogy mi mon-
danánk el nekik.

Mivel a „ferde négyzet” része a feladat-tudásbankomnak, elő 
tudom húzni, amikor azt szeretném, hogy a diákok megismerjék 
Pitagorasz tételét. Amikor azonban a kör területének fogalmával 
ismerkednek és a terület képletét – T = r2π – kell megtanulniuk, 
akkor elképzelhető, hogy elárulom nekik ezt az összefüggést. Ez 
után megkérem őket, hogy 1 cm-es négyzetrácsos lapra rajzolt kü-
lönböző méretű körök területén leszámlálva ellenőrizzék a képletet. 
Tehát azt kérem tőlük, hogy rajzolással és számlálással ellenőrizzék 
a képlet érvényességét. Azt is kérhetném tőlük, hogy vágjanak fel 
egy kört például 16 egyenlő cikkre, vágják szét az egyiket két további 
egybevágó körcikkre, majd állítsanak össze a 15 egész és a két fél 
darabból egy – majdnem – téglalapot. Ezt azonban túlságosan nya-
katekert megközelítésnek érzem. Az a tapasztalatom, hogy a diákok 
nem mindig találják követhetőnek. De az is lehet, hogy csak én 
nem tudom elég jól elmagyarázni.

Abban kell fejlesztenünk a diákjainkat, hogy értéknek tartsák 
a kapcsolatkeresést, a módszerek felfedezését, valamint a talált 
összefüggések magyarázatát. Az én szememben ezzel ellentétes az, 
ha lépésről lépésre elmagyarázom nekik azt, amiről azt gondolom, 
hogy tudniuk kell. A diákok nyilván nem világraszóló felfedezéseket 
tesznek, viszont felfedeznek valamit a maguk számára. A felfedezés-
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nek ez a folyamata, amelyet a talált összefüggések megmagyarázása 
követ – vezet a mélyebb megértéshez. Ha a diákok egyszer mélyeb-
ben megértenek valamit, valószínűbb, hogy megragad bennük ez 
a tudás és képessé válnak átvinni, felhasználni és alkalmazni más 
összefüggésben is.

Az a megközelítés, hogy a tanulók felfedezések révén épít-
sék tudásukat, a matematikatanításban mindenütt alkalmaz-
ható. Erre mutatok példát a 4. fejezetben: a gyerekek szinusz- és 
koszinusztáblázatokat készítenek anélkül, hogy tudnák, mi az a tri-
gonometria. A tanár tehetsége abban mutatkozik meg, hogy megta-
lálja a hozzáférési pontokat az adott fogalomhoz és olyan feladato-
kat ad a diákoknak, amelyek segítségével matematikai igazságokat 
fedezhetnek föl és amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy megértsék 
a mögöttes matematikai összefüggéseket, struktúrákat.

Idézem Sottot (1994:59):
Ha valamit magunk fedezünk fel, közvetlen tapasztalatunk van 
róla. Ez a tudás belénk kódolódik tömör, absztrakt, élő formában, 
ami lehetővé teszi, hogy megértsük a jelentését. Ám ha valaki el-
mond nekünk valamit, nem kell feltétlenül törekednünk rá, hogy 
felfogjuk annak teljes jelentését. Egyszerűen megjegyezzük a sza-
vakat. Ez gyakran kelti bennünk azt az illúziót, hogy megértettük.

A megértés alapjai – bármiről legyen is szó – a tanulók közvetlen 
tapasztalataiból erednek. Nem számít, mennyit magyaráz a tanár, 
a megértés azon múlik, van-e lehetőségük a tanulóknak arra, hogy 
maguk lássák meg a dolgok működését. Az oktató egyik legfonto-
sabb szerepe, hogy olyan problémákat találjon és adjon a gyerekek-
nek, amelyeket megoldva megszerzik a tudást.

Levezetés – bemagolás

Kétféleképpen írom le a magolás fogalmát. Az első, amikor a diá-
kok „trükköket” vagy „rövid leírásokat” kapnak. Ennek gyakran az 
a célja, hogy hozzásegítsük őket kérdésekre adandó „helyes” vála-
szok megtalálásához. Eközben elsősorban a tankönyvek és az orszá-
gos felmérések feladatait tartjuk szem előtt. A tanításnak ez a meg-
közelítése ellentétes azzal, hogy segítsük a diákokat olyan fogalmak 
elsajátításában, amelyekre mint szilárd alapra építhetik föl jövőbeni 
matematikai megértésüket. A második jellemzésem a magolásra az, 
amikor a diákok egy készséget feladatokon keresztül újra és újra 
gyakorolnak annak érdekében, hogy minél könnyedebbek és így 
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magabiztosabbak legyenek a matematikában. Egészen más azonban 
olyan ismeretet gyakorolni, amelyet maguk fedeztek föl, mint olyat, 
amelyről mások azt mondták nekik, hogy működik, hiszen nem 
biztos, hogy értik, hogyan és miért működik az.

Ezen a „magolás”, illetve „alapfogalmak elsajátítása, amitől ér-
telmet nyernek a bemagolt ismeretek” dolgon érdemes elgondol-
kodni. A 8. fejezetben foglalkozom még a kérdéssel, most álljon itt 
egy példa a saját középiskolai tanítási gyakorlatomból:

A korábbi példámban a diákok megismerkedtek a Pitagorasz-té-
tellel. Az, hogy amikor már felírták maguknak az összefüggést, meg-
kértem őket elegendő mennyiségű saját példa megoldására, kiváló 
módja annak, hogy hozzásegítsük őket a tétel könnyed használatá-
hoz. Az alkalmazott módszer (hogy megkérem a tanulókat, gyártsa-
nak és oldjanak meg problémákat) a következőképpen működik:

A diákok derékszögű háromszögeket rajzolnak, először 1 cm-
es négyzetrácson. Ekkor a két rövidebbik oldal hossza egész szám. 
A Pitagorasz-tételt alkalmazva kiszámítják az átfogókat. Miután le-
írták az egy tizedesjegy pontossággal kiszámított válaszaikat, mind-
egyik átmérő hosszát lemérik vonalzóval, így ellenőrzik, hogy a szá-
mítási eredményeik megközelítőleg helyesek-e. Kellő mennyiségű 
gyakorlás után magabiztossá válnak a maguk kreálta összefüggés 
alkalmazásában – ez a gyakorlás és az ismeret megszilárdításának 
egyik alapja. A következő lépés az, hogy sima papíron rajzolnak 
derékszögű háromszöget – így nem egész oldalhosszúságú három-
szögekkel is dolgoznak. Az, hogy kinek mennyit kell gyakorolnia 
ahhoz, hogy könnyedén és magabiztosan használja az összefüggést, 
egyénenként változik. Ez a differenciált tanítás egyik témája. A fel-
adat továbbfejlesztése az összefüggés térbeli alkalmazása.

Nyitott – zárt

A nyíltvégű feladatok használata szervesen kapcsolódik a tantervi 
differenciáláshoz. Bár a „nyíltvégű” problémák és „felfedeztető” 
feladatok fogalmát egyre gyakrabban használják, szeretném tudni, 
vajon milyen gyakran alkalmazzák ezeket az órákon. A felfedezte-
tés vagy a nyitott feladatok, amelyek a Cockcroft-jelentésben (1982) 
szerepeltek, már sok évvel az előtt is fölmerültek (pl. Starting Points 
és Points of Departure ( Kezdőpontok és Kiindulópontok), 1., 2., 
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könyv, megjelentek 1972-ben). Más hasonló, kiváló tankönyvek 
és forrásmunkák is megjelentek, amelyek a matematikai gondol-
kodásmódról és a nyitottabb kutató munkáról szólnak: Thinking 
Mathematically (A matematikai gondolkodás, Mason et al: 1982), 
Thinking Things Through (A dolgok átgondolása, Burton: 1984). 
Rejtvények kiváló gyűjteménye maradt ránk a néhai Gill Hatchnek 
Leap to it, Jump to it, Bounce to it és Race to it című könyveiben (ki-
adta a Manchester Polytechnic, Didsbury School of Education, mai 
nevén Manchester Metropolitan University, 1984-ben).

Sajnos a nyitottabb, felfedeztető órai munka szándékát a vizsga-
bizottságok megcsáklyázták az értékelési ütemtervvel. Ebből aztán 
beszűkült, korlátolt, zárt, GCSE-hez kapcsolódó feladatok születtek 
– pontozó- és megoldókulcsokkal! Szerencsére ezt a fajta értékelési 
(vagy ahogy én neveztem el, átokverési) formát rövidesen taccsra tet-
ték. Talán éppen ilyen ostobaságok következtében tért nyerhet egy 
pedagógiailag egészségesebb matematikaoktatási gondolkodásmód.

Cockcroftot követte az 1985-ben megjelent a Mathematics from 
5 to 16 (Matematika 5-től 16 éves korig, HMI), ennek nyomában 
pedig 1987-ben az Afzal Ahmed vezette Better Mathematics (Jobb 
matematika) projekt. Az első Nemzeti Alaptanterv Nem-törvényi 
iránymutatása (Non-Statutory Guidance) 1989-ben jelent meg. Az 
összes ilyen jelentés a nyílt végű feladatok és kérdések használatát 
támogatta, annak érdekében, hogy a diákok a matematikatanulás 
módszereinek szélesebb körével találkozhassanak, szemben azzal 
a zárt megközelítéssel, amely szerint a didaktikus tanári bevezetőt 
a „27. oldal, 1. feladat” követte. Csak 2004-ben publikálta Adrian 
Smith a vizsgálatát – Making Mathematics Count. Bár ez a jelentés 
nem ad egyértelmű meghatározást arra, hogy mi minősül hatékony 
matematikatanításnak, a következőt írja: „A matematikai képzés 
nagymértékben fegyelmezi az elmét, fejleszti a logikai és a kritikus 
érvelést, magas szintre fejleszti az elemző és problémamegoldó kész-
séget.” (2004: 11). Ezen a ponton szükségessé válik meghat ároz-
nunk, mi a zárt és a nyílt probléma. Posztmodern korunkra jellemző 
módon egyértelmű válasz helyett inkább körüljárom a dolgot. Én 
két különböző vezérfonalat látok. Az első, hogy milyen természetű 
feladatokat, problémákat ad a tanár a diákoknak. A második az, 
hogyan biztatjuk a diákokat arra, hogy különböző megoldási mó-
dokat keressenek.
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Az előbbivel kapcsolatban: vannak nyitottabb és kevésbé nyitott 

problémák és vannak határozottan zárt feladatok. Egy egyszerű 
példa a zárt problémára: „Mennyi 4-szer 9?” Itt egyetlen konkrét 
választ várunk. Nyitottabb alternatíva lehetne a „Mely természetes 
számpárok szorzata egyenlő 36-tal?” kérdés. Bár az utóbbi kérdés 
nyitottabb, mint az első, valójában zárt, mert csak adott számú meg-
oldása van.

Most nézzük a második vezérfonalat. Ha a „Mennyi 4-szer 9?” 
kérdés után a gyerekeknek a 9 többszöröseit felírva mintákat kel-
lene keresniük, és annak alapján, hogy mit vettek észre, dönthetné-
nek arról, hogy mit kell felfedezniük – nos, akkor ugyanazt a zárt 
kérdést egészen más módon használjuk. Ismét egy konkrét választ 
keresünk, de ezt az eredményt minták megfigyelésére használjuk, és 
ebből következtetünk a 9 további többszöröseire. A válaszokban két-
féle mintát figyelhetünk meg. Az egyik az, hogy a tízes helyiértéken 
álló szám mindig eggyel kevesebb, mint amennyivel a 9-et szoroz-
zuk, vagyis n-szer 9 (ahol n < 10) tízes helyiértéken álló számjegye 
n − 1. A másik, hogy a tízesek és egyesek helyén álló számjegyek 
összege 9. Hasonló, de nem teljesen ugyanez a szabály jelenik meg, 
ha a szorzó 11 és 20 közé esik.

Ugyanígy, a korábban a Pitagorasz-tételre ajánlott tanítási mód-
szerben a válasz: a2 + b2 = c2 egyértelműen zárt eredmény. Az alkal-
mazott megközelítés azonban annyiban nyitott, hogy a diákok – rö-
vid bevezetés után – maguk fedezik fel az összefüggést. Az, hogy ezt 
hogyan teszik, tőlük függ, függ attól, hogyan választják meg a válto-
zókat és attól, hogy milyen gyorsan dolgoznak.

Talán éppen a változók száma, valamint az, hogy a diákokat ho-
gyan ösztönözzük, hogy változtassák őket és dolgozzanak velük – ez 
lehet egy használható ötlet annak a vizsgálatához, hogy egy probléma 
mennyire nyílt vagy zárt. Jó példa erre egy feladatcsokor, amelyben 
téglalapok területével és kerületével foglalkozunk. A téglalap T te-
rületét változatlanul hagyva különböző hosszúságú (x) és szélességű 
(y) téglalapokat lehet létrehozni, így a kerület (K) más és más lesz. 
A hosszúság – szélesség értékpárokat szemléltethetjük, ekkor a szé-
lességet kifejező y = A/x függvény grafikonját kapjuk. Ha a kerületet 
(K) rögzítjük, akkor a különböző szélességek és hosszúságok külön-
böző területeket fognak eredményezni. Ekkor a hosszúság – terü-
let grafikon másodfokú függvény képe lesz. A szélesség és a hosz-
szúság közötti elsőfokú összefüggést megrajzolva egyenest kapunk: 



Matematikatanárok kézikönyve100
x + y = P/2. A feladat egyik általánosítása az a probléma, amikor azt 
keressük, hogy melyek az ún. „igazságos” téglalapok – melyek azok, 
amelyek kerületének centiméterben vett és területének négyzetcen-
timéterben vett mérőszáma egyenlő. További általánosítása lehetne 
a feladatnak, amivel még további változókat is behoznánk, ha nem 
téglalapokat vizsgálnánk.

A tanulók számára rengeteg kutatási lehetőséget rejt magában 
ez a feladat, módot ad számos változó bevezetésére, változtatására, 
összefüggések keresésére. Bár minden kérdésre léteznek egyértelmű 
válaszok, jócskán marad „nyíltvégűség”, így az egyes tanulók külön-
böző szintekre juthatnak a megoldással. Ebben az összefüggésben 
a nyíltvégűség így kapcsolódik szorosan a differenciált tanuláshoz.

A matematikai tartalmat differenciáltan kell tanítani; igazítani kell 
a tanulók képességeihez, de – az említett Cockroftjelentésben 
megfogalmazott elv szerint – ezt minden szinten sokkal inkább 
a feladatok továbbfejlesztése, mint redukálása révén lehet elérni.

(HMI, 1985: 26)
A differenciált tanulás előmozdítása érdekében fontos, hogy 

a feladatok nyíltvégűsége többszintű legyen. Így mindenki el tudja 
kezdeni a feladatot, de a beleépített sokféle kiterjesztési lehetőség 
miatt különböző általánosítási lehetőségeket kínálhatunk a maga-
biztosabb vagy magasabb tudásszintű diákoknak.

Beszélő (diák), beszélő (tanár) és hallgató (tanár), 
hallgató (diák)

Ezek a fejezet elején található lista két utolsó tétele. Együtt fogom 
tárgyalni őket – bízom abban, hogy nyilvánvaló okokból. Az a kér-
dés, hogy miről van szó, és mit akarunk ezzel elérni a matematika-
tanítás és -tanulás terén. Biztos vagyok abban, hogy gyakran eltűnő-
dünk azon, vajon mi történik attól kezdve, hogy valamit tanítunk 
a diákoknak addig, amíg végeznek a megtanulásával (vagy nem...). 
Magam túl gyakran és túl hamar okoltam a lusta vagy figyelmetlen 
diákokat ahelyett, hogy fontolóra vettem volna, mi volt az én sze-
repem a helyzet ilyetén alakulásában. Talán időnként nem voltam 
eléggé egyértelmű, amikor pedig arra lett volna szükség. Máskor 
pedig – bár azt hittem, hogy egyértelmű, világos és szabatos vagyok 
– amiről beszéltem, annak nem volt elég köze ahhoz, amit a diákok 
tanultak. Nem akarom itt magamat ostorozni. Ha azonban fel tu-
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dom mérni, mitől nem volt elég eredményes a tanítási módszerem, 
az segíthet kideríteni, hogy miként lehetek hatékonyabb. Hasznos 
lenne elemezni, hogyan beszél egy tanár az órán. A következő szem-
pontokat javaslom meggondolni:

 ● magyarázó
 ● megerősítő
 ● kérdező
 ● instrukciót adó
 ● feladatkitűző
 ● a diákok munkájára (vagy tétlenségére) reflektáló.

Nyilván sok tényezőn múlik, hogy ezen beszédmódok bármelyi-
két hogyan és mikor használom. Némelyiket előre megtervezhetem, 
felkészülhetek rájuk, mások azonban váratlan, nem tervezett esemé-
nyekre adott válaszok lesznek.

Alább leírok néhány gondolatot egy olyan eseménnyel kapcsolat-
ban, amely akkor történt, amikor egy másik iskolában helyettesítet-
tem. Nem azért mesélem el, mert szerintem egyik tanítási módszer 
jobb vagy hatékonyabb lenne, mint egy másik, hanem azért, hogy 
gondolják végig, mi a beszéd szerepe a matematikaórán.

Egy 9-edikes osztályban tanítottam. Általános zsongás volt a te-
remben. Időnként – a feladathoz nem tartozó – megjegyzéseket 
tettem, a válaszként kapott mosolyok, és az az általános érzet, 
hogy a diákok jól elfoglalták magukat a feladattal mind arra utal-
tak, hogy az osztályban lenni jó. Az óra folyamán két alkalommal 
át kellett mennem a szomszéd terembe – ahol szintén tartottam 
órát – néhány eszközért. Itt a tanár az asztal mögött ült, a teremben 
halálos csend volt. Azt hittem, dolgozatot írnak (sok tesztet írattak 
a munkaközösségben), és elnézést kértem a zavarásért. Másod-
szor ugyanez a kép fogadott, ezúttal azonban észrevettem, hogy 
a diákok valójában nem tesztet írnak, hanem egy tankönyvi felada-
tot oldanak meg. Visszatérve a saját órámra mindkét alkalommal 
éreztem a légkörben tapasztalható különbséget, és eltöprengtem 
azon, vajon a szomszéd teremben tanító tanár mit szólt volna az én 
órámhoz, ha átjött volna.

Ebben a történetben a beszéd természete a lényeg, és az, hogy 
milyen hatékonyan támogatja a diákok tanulását. A „csendes” osz-
tályoktól eltekintve – gondolom – sok órán folyik olyan beszélgetés, 
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amely eltér az óra tárgyától, inkább társalgás. Természetesen jelentős 
nehézségeket okozhat, ha az ilyen beszéd elnyomja a matematikai 
célzatú beszélgetést, ha alacsony szintűvé válik, és oda vezet, hogy 
képtelenség tanulni. Amikor vitára ösztönözzük a diákokat, akkor 
bizony meg kell találnunk az egyensúlyt a feladathoz kapcsolódó 
hatékony és a feladathoz nem kapcsolódó, zavaró beszéd között.

Ahogy mindenben, ami a tanítás részét képezi – ebben is meg 
kell állapodnunk a kényes egyensúlyról. Talán egyszerűbb lenne 
ragaszkodni ahhoz, hogy a gyerekek teljes csendben dolgozzanak. 
Mindenesetre, a kö vetkező történet fényében – amit egy olyan kö-
zépiskolás diáklány mondott el, aki beszélni akart a ma te ma ti ka-
órákon folyó kommunikációról – úgy tűnik, ennek a megközelítés-
nek is van hátulütője.

A matematikatanárom szereti teljes ellenőrzés alatt tartani az 
osztályát. Ez bizonyos fokig érthető is, de egyáltalán nem beszél-
hetünk, hacsak ő engedélyt nem ad rá. Ez is rendben lenne, ha 
azt kérné, hogy „Ne legyen beszélgetés a dolgozat alatt!”, de túl 
messzire megy, és egyáltalán nem beszélhetünk, és kész! Amikor 
nekilátunk egy feladatnak – például a tankönyvből –, azt mondja: 
„Semmi beszélgetés! Hallani akarom, hogy koncentráltok.”

Ezt rendkívül bosszantónak találom. Egy hármas padban ülök 
két fiúval, akikkel jó barátok vagyunk. Igazán jól érezzük magun-
kat együtt, akár matekról van szó, akár nem. Hetedikes korunk óta 
ismerem Joet és Jamiet, tehát nagyjából három éve, és ezalatt 
mindig Joe mellett ültem. Ha egyikünk elakad vagy bármilyen prob-
lémája van, mindig segítünk egymásnak. Amikor Jamie csatlako-
zott hozzánk, igazi trió lettünk, és együtt vitatjuk meg a dolgokat. 
Ez olyan ijesztő?

Ezt a történetet a Sally Elton-Chalcraft és társai: Doing Classroom 
Research: A step-by-step guide for student teachers (2008) (Osztálytermi 
kutatások: útmutató lépésről lépésre tanároknak) című könyvének 
2. fejezetéből idéztem.

A kérdés tehát: hogyan lehet ösztönözni és fejleszteni a célirá-
nyos beszélgetést mint az osztálykultúra részét?
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Páros A/B beszédstratégia

Egy lehetséges megközelítés, hogy a diákok kapnak egy címkét A 
vagy B betűvel (aminek semmi köze a képességszintjükhöz), és arra 
kérjük őket, hogy minden A − B pár dolgozzon együtt a feladaton. 
Ez az együttműködés először ne tartson tovább 2-3 percnél – ami 
persze a tanár által feltett kérdésen múlik. Ha például a feladat: 
„Hány különböző módon tudnál felírni valamit, aminek a jelentése 
»valaminek a fele«?”, akkor ennek megvitatására adhatunk 2 percet 
a tanulóknak.

Annak, hogy ilyen A − B páros beszédstratégiát használunk a ma-
tematikaórán, az az értelme, hogy így lehetőséget adunk a gyerekek-
nek elpróbálni a válaszaikat, mielőtt bárkit is megkérnénk, hogy 
az osztály előtt mondják el azokat. Ez ráadásul abban is segít, hogy 
erősödjön a gyerekek önbizalma és merjenek válaszokat adni. Egy 
másik lehetséges páros feladat: „Nevezz meg és rajzolj le különböző 
típusú háromszögeket (vagy négyszögeket)!”. A tanulók ismét segíte-
nek egymásnak; 2–3 percet hagyok nekik a feladatra. Az a cél, hogy 
a feladatra összpontosítsanak (négyszögtípusok megnevezésére). Mi-
vel megszabtam az időkorlátot, a tanulók tudják, mennyi idejük van 
a kapott feladat meg vi ta tá sára.

A/B párok párjai (küldöttségek)

Ez a beszédstratégia az előzőnek egy továbbfejlesztése, általában kül-
döttségnek nevezik. A lényege a következő: az eredeti A − B párok 
gyorsan megbeszélik a választ egy kérdésre, majd minden B diák 
leírja, azt amit megbeszéltek egy másik A diák számára. Ez úgy törté-
nik, hogy minden B feláll, és keres magának egy másik A beszélgető-
partnert. Akkor a B diák elmondja az új A párjának, hogy az eredeti 
A párjával mit beszéltek meg, miközben az A partner feljegyzi, amit 
B mond. Néhány perc elteltével az eredeti A − B párok visszatérnek 
az eredeti helyükre, és összerakják a szerzett információt. Egy le-
hetséges feladat: „Adj meg néhány különböző egyenletet, amelynek 
a megoldása x = 3!”. Olyan válaszokat várok, mint például 2x = 6, 
2x + 4 = 10, x2 = 9, x2 + x = 12, 5x – 2 = 13 és így tovább. További fel-
adat lehetne a párok számára, hogy határozzák meg a saját titkos x 
értéküket, és ehhez készítsenek jó pár egyenletet. Ezeket odaadják 
egy másik párnak, akik megpróbálják meghatározni ezt a titkos x 
értéket.
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A diákok tudásának kiderítése anélkül, hogy jelentkezniük 
kellene

Van egy példám, amelyet gyakran alkalmaztam. Felhasználom benne 
az A − B páros beszédstratégiát: feltartok egy színes A4-es papírt, és 
azt kérem, írjanak le mindent arról, amit a kezemben tartok. Nagy-
jából egy perc elteteltével megkérek néhány diákot, mondjanak egy 
dolgot, amit leírtak. A diákok válaszait összegyűjtve, majd a táblára 
felírva általában elég érdekes lista alakul ki. Elkerülhetetlenek per-
sze az olyan válaszok, mint „Ez egy darab papír” vagy „Sárga”.

Legutóbb azért vettem elő ezt az ötletet, mert valaki azt állította, 
hogy a papírnak van vastagsága, valaki más pedig azt mondta, hogy 
akkor ez egy téglatest, tehát van térfogata. Ezúttal abba az irányba 
akartam fejleszteni ezt a feladatot, hogy keressünk olyan alakzato-
kat, amelyek egyszerű hajtogatással megkaphatók. Azonban miután 
megállapították, hogy a lapnak vastagsága van, magától adódott a 
következő feladat: „Ha kettévágjuk a lapot és a két részt egymásra 
tesszük, majd ezt folytatjuk, akkor hányadik lépés után lesz a papír-
köteg olyan magas, mint a terem – vagy mint a Mount Everest?”. 
(Ha esetleg bárkit érdekel, a válaszok 13, illetve 28.)

A fejezet összefoglaláshoz Brown és társaitól szeretnék idézni 
(1988: 12):

Az emberek gyakran azt mondják „Én tanítom őket, de ők nem 
tanulnak” Nos, ha ezt így tudja, akkor hagyja abba tanítást! Ne az 
állását adja föl, hanem hagyja abba azt a fajta tanítást, amely nem 
ér el az emberekig!

Gattegno az emlékezetembe idézi, hogy valakinek a tanítása 
mennyire nem elválasztható a tanítványai tanulásától. Ebben a fe-
jezetben különböző matematikatanítási modellekre összpontosítot-
tam – alátámasztva tényekkel és történetekkel, amelyek a gyerekek 
különböző tanítási modellekre adott reakcióiról szólnak. Ilyenek-
ből láthatjuk, hogy milyen hatása van a tanításunknak. Fontos, 
hogy hogyan mérjük a hatékonyságot. Sokkal fontosabb informá-
ciókat nyerhetünk abból, ha kollégákat kérünk föl, hogy figyeljék 
meg az óránkat, és mondják el a véleményüket, ha információkat 
gyűjtünk több forrásból – nem utolsósorban a diákjainktól –, mint 
abból, ha az iskolán kívülálló valaki – például egy felügyelő vagy egy 
önkormányzati tanácsadó – méri a hatékonyságunkat.
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Az értékelés a hatékony tanítás és tanulás nélkülözhetetlen része. 
Az  értékelés révén tudjuk követni és ismerhetjük el a fejlődést. Infor-
mációt ad arról, hogy mi a legfontosabb, milyen lépéseket tegyenek 
tanárok és diákok. Szorosan kapcsolódik a tantervhez, amely az érté-
kelés tartalmát és összefüggéseit adja meg. 

A QCA (minősítő és tantervi hatóság) iménti idézete, amely az 
új nemzeti tantervhez (2007) kapcsolódik, pozitív megközelítését 
adja az értékelésnek. Ebben a fejezetben ezt az megközelítést fogom 
kifejteni. Foglalkozom a „tesztre való felkészítés” (T4) témájával, va-
lamint a T4-nek a matematikatanításra és -tanulásra kiható lehetsé-
ges következményeivel.

Az alakító értékelés legmegalapozottabb és leghasznosabb típusai 
azok, amelyek:

 ● az órákon mennek végbe az interaktív tanárdiák kapcsolat termé-
szetes részeként 

 ● tájékoztatják a tanulót az elért eredményeiről
 ● segítenek a tanárnak abban, hogy eldöntse, a tanulónak vagy 

a tanulók csoportjának milyen segítségre lehet szükségük az óra 
egy-egy pillanatában

 ● segít eldönteni a tanulóknak, mi legyen a következő lépés egy 
probléma vagy feladat megoldása során.

Ez a négy pont az osztálytermekben végbemenő dinamikus ér-
tékelés módjait jellemzi: események zajlanak, információ gyűlik, 
amelyet feldolgoznak, valaki csinál valamit az információval azért, 
hogy az az érintettek javát szolgálja. Az alakító értékelésnek azonban 
van egy következő szakasza is. Ez azzal függ össze, hogy a tanár az 
órákon összegyűjtött információt miképpen dolgozza fel és hogyan 

Az értékelés mint 
a matematikatanítás és  

-tanulás szerves része
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használja fel ötletként a későbbi órákon. Ez természeténél fogva ki-
értékelő és fejlődési folyamat is egyben, lévén mindkettő az órákra 
való felkészülés lényeges része.

Értékelés a gyakorlatban

Az, hogy a fent említett pontok hogy képeződnek le osztálytermi 
gyakorlattá, és hogyan festenek egy óra „nyüzsgésében”, nagyban 
függ a tanár tanítási stílusától és a tanulóktól elvárt munkastílustól 
is. A tanulók elvárásai azzal kapcsolatban, hogy mit jelent művelni 
és tanulni a matematikát egy-egy tanár osztályában, meghatároz-
zák, hogy hogyan tapasztalják, hogyan értik meg a matematikát és 
hogyan tekintenek rá önmagában. Ennek a fejezetnek a fő témája 
ezért az, hogy miként kapcsolódnak a felmérés különböző módjai 
az osztálykultúrához.

Az értékelés egyik veszélye az, hogy a szó külön kategóriává válik, 
kitöltendő rubrikává egy óratervezet formanyomtatványán. Azért 
használom a „veszély” szót, mert az értékelés egyénekre vonatko-
zik, arra, hogy ezek az egyének hogyan reagálnak az ösztönzésre és 
a nekik adott feladatokra. Lehetetlenség a felméréshez elegendő 
információt gyűjteni mindenkiről minden órán. A tanár legjobb 
esetben is csak néhány diákról tudja meg, hogy melyikük mit ér-
tett meg és mire lesz szüksége a következő órán. A legtöbb informá-
ció abból származhat, ha megfigyeljük, hogy a tanuló mit csinált 
az órán, illetve, ha beszélgetünk vele. Ha az ideje engedi, óra után 
a tanár rövid följegyzést készíthet egy-egy diák órai haladásáról. A 
valóságban azonban az a helyzet, hogy jön a következő óra vagy va-
lamilyen esemény, amin részt kell venni, és sorolhatnánk tovább 
a kifogásainkat. Így aztán a tanulók értékelése főleg a tanár fejében 
zajlik. Az ilyen információnak leginkább a következő órára való fel-
készülésben lehet hasznát venni.

Mielőtt tovább elmélkednék, vetek egy pillantást az órai felmé-
rések jellegzetes vagy lehetséges típusaira, valamint javaslok néhány 
összefoglaló értékelési módszert. Ehhez szemléltetésként egy olyan 
munkamodult használok, amelyet „koordináták, valamint egyene-
sek grafikonja” néven fogok említeni. Három kiindulópontot adok 
meg. Ezek:

1. többszörösök szemléltetése
2. számbontások szemléltetése
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3. négy egy vonalban
Ezeket az ötleteket 2. osztályos (idősebb KS1), illetve 3. osztályos 

(fiatalabb KS2) tanulókkal lehet kidolgozni. A harmadik feladat bi-
zonyos adaptációi AS (advanced stage) szintre fejleszthetők, így ezek 
egyrészt a célok széles skálájának elérésében, másrészt a különböző 
szinteken álló tanulók fogalmi gondolkodásának fejlesztésében is 
fölhasználhatók.

Többszörösök szemléltetése

A gyerekektől már korán elvárják a szorzótábla, vagy más szóval, 
a többszörösök megtanulását. A kisgyerekek tapasztalata a szorzó-
tábla tanulását, illetve a megtanultak értékelését illetően jelentős 
befolyással lesz a matematikáról kialakított nézeteikre, különösen 
a matematika tanulásában szerzett magabiztosságukra. Ezért kérem, 
óvatason járjanak el! Abban reménykedem, hogy a többszörösök 
megtanulása kalandként, felfedezésként is felfogható. Ez a kaland 
akkor kezdődik, amikor a tanulók jártasak lesznek a matematikai 
képek vagy diagramok elsajátításában. Hivatalosabban fogalmazva: 
koordináta-rendszer segítségével olyan diagramokat rajzolunk, ame-
lyeken a többszörösök ábrázolása kerül előtérbe. Én ezt a kalandot 
színesrudakkal és két tengellyel kezdeném.

Először a piros rudakat az ábra szerinti lépcső formájába rendezzük:

A jobb oldali ábrán a tengelyek és a szaggatott vonal azért van-
nak megrajzolva, hogy mutassák, miként lehet a lépcsőt grafikonná 
változtatni.

A zöld (3 egység hosszúságú) és a rózsaszín (4 egység hosszúságú) 
rudakból kirakott lépcsők között a gyerekek hasonlóságokat és kü-
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lönbségeket fedezhetnek fel. Nagyobb gyerekeknek a 2 többszöröse-
inek bemutatására az előírásosabb grafikus szemléltetés felel meg, 
amelyet  később meg is mutatok. Most mindenesetre a többszörösök 
szemléltetése abból áll, hogy a következő információknak:

0 × 2 = 0
1 × 2 = 2
2 × 2 = 4
3 × 2 = 6
4 × 2 = 8

grafikus szemléltetését adjuk koordinátapárok révén. Minden 
egyes számításnál három információ van a birtokunkban. Az első 
a „kezdő szám”, amely különböző lehet (1, 2, 3 stb.). A második 
a többszörös, azaz a 2-vel, tehát egy állandóval való szorzás függ-
vénye. A har madik a „válasz”, amely mindig kétszerese a kezdő 
számnak. Ez nyilvánvalónak tűnhet, de ne felejtsük el, hogy ami 
nekünk, felnőtteknek nyilvánvaló, nem mindig nyilvánvaló a gyere-
kek számára. Az a fontos, hogy a tanulók ki tudjanak alakítani egy 
képet arról, hogyan is nézhet ki a „kettes szorzótábla” azáltal, hogy 
a fenti információt koordinátapárokká alakítjuk.

Kezdőszám Függvény Válasz Koordináta
0 × 2 0 (0, 0)
1 × 2 2 (1, 2)
2 × 2 4 (2, 4)
3 × 2 6 (3, 6)
4 × 2 8 (4, 8)

Ha ezeket a koordinátaadatokat szemléltetni akarjuk, akkor a kettő 
többszöröseinek grafikonját ábrázoljuk, amely ugyanolyan képet 
ad, mint a fenti (színesrúdlépcső nélkül).

Mit mérhetünk föl e feladat kapcsán az osztályban? Úgy vélem, 
a következő dolgokat figyelhetjük meg:

 ● hogyan használják a tanulók a színesrudakat a lépcsők létreho-
zására?

 ● hogyan hasonlítják össze a tanulók a különböző méretű rudak-
ból alakított lépcsőket? Például: hogyan viszonylik egy két egység 
hosszúságú rúdakból álló lépcső egy három vagy négy egység 
hosszúságúakból állóhoz?

 ● megértike a tanulók, hogy ha a 0t bármivel szorozzuk, az mindig 
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0 marad?

 ● hogyan készítenek a tanulók listát a kettő, három stb. többszörö-
seiről?

 ● megértike a tanulók hogyan kell átalakítani e listák elemeit koor-
dinátapárokká?

 ● tudjáke ábrázolni a tanulók ezeket a többszörösöket és felisme-
rike, hogy minden ilyen többszörössorozat egyenes vonalat alkot?

 ● ha több többszörössorozatot szemléltetnek a tanulók ugyanabban 
a koordinátarendszerben, akkor felismerike, hogy különböző 
meredekségű vonalakat látnak?

Alapjában véve a grafikon egy általánosított kép, a matematika 
pedig – ahogyan azt már sokszor említettem – alapvetően az álta-
lánosításról szól. Amint egy tanuló a többszörösök grafikonjainak 
ábrázolásával megmutatja a matematikában való jártasságát, már 
csak egy kis lépés választja el attól, hogy összetett függvényeket is 
szemléltetni tudjon, mint pl. a 2 többszöröseinél 1-gyel nagyobb ér-
tékeket (azaz × 2 + 1-et) és így tovább. Ha meg is tudják fogalmazni, 
hogy a × 2 + 1 grafikusan az y = 2x + 1 függvény, az a különböző gye-
rekek számára különböző dolgot jelent. A kulcskérdés itt az, hogy 
amikor ez a matematikai készség megnyilvánul egy tanulóban vagy 
a tanulók egy csoportjában, akkor a tanár fel tudja-e mérni, hogy 
a tanulók készen állnak elvontabb fogalmak megértésére.

A számbontás szemléltetése

A következő elképzelésem alapja a tízes bontások koordináta-
párokká alakításán alapul: 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7 stb., valamint azon, 
hogy miképpen lehet ezeket ilyen koordinátapárokkal szemléltetni: 
(1, 9), (2, 8), (3, 7) stb. Ezeknek az ábrázolásával nyilvánvalóan 
másfajta grafikonokat alkotunk, mint a többszörösök ábrázolásá-
val. (A tízes számbontás grafikonja felbukkan a 9. fejezetben is, 
a „szívószál”-problémánál.) Engem most itt a tanár felmérési lehető-
ségei érdekelnek, azok, amelyek alapján eldöntheti, mikor alkalmas 
a helyzet arra, hogy újabb feladatokra lépjen tovább. Ha a feladat 
a többszörösök grafikonjának ábrázolása volt, akkor a cél az lenne, 
hogy a tanulók felismerjék: a számbontás grafikonja más irányba 
lejt, mint a többszörös grafikonja.

Egy másik lehetőség az lenne, hogy megvizsgálnám, vajon értik-e 
a tanulók, hogy a 10-es vagy bármely más állandó érték bontásá-
nak a grafikonja párhuzamos egymással. A 7-9. (KS3) és a 10-11. 
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osztályos (KS4) tanulók érthetik meg talán, hogy az ilyen grafiko-
noknak negatív meredeksége van. Az is előfordulhat azonban, hogy 
egyes magabiztosabb 6. osztályos (KS2) tanulókat is érdemes ilyen 
irányban fejleszteni. Annyit mindenesetre megtudhatnak a tanu-
lók, hogy azokat a grafikonokat, amelyek balról jobbra emelked-
nek, pozitív, azokat pedig, amelyek balról jobbra lejtenek, negatív 
meredekségűnek mondjuk.

A számbontások további szemléltetése a 7-9. (KS3) osztályokban 
úgy vihető tovább, hogy például olyan értékpárokat kell találni, 
amelyekben az első szám kétszereséhez a másodikat hozzáadva min-
dig ugyanazt az értéket kapjuk. Ha például az állandó a 10, akkor 
azok az értékpárok, amelyekre a fenti leírás igaz a (0, 10), (1, 8), 
(2, 6), (3, 4) stb. lennének. Ezek a pontok a 2x + y = 10 grafikonra 
illeszkednek, ami y-ra rendezve: y = 10 − 2x. Ha ezt a gondolatot 
továbbfejlesztjük, olyan grafikonokat kapunk, amelyeknek negatív 
és eltérő meredekségük lesz. Az, hogy a diákok felismerik, hogy az 
általuk megrajzolt grafikonok között melyek lesznek párhuzamosak, 
és azt meg is tudják magyarázni, fontos értékelési lehetőség. A tanár 
ennek alapján felmérheti, hogy mikor léphetnek a tanulók a fo-
galmi fejlődés magasabb fokára. Ennek a fejlődésnek a vizsgálatára 
alkalmas a „négy egy vonalban” probléma.

Négy egy vonalban

Ezt a játékot elvileg két készlet színes pöcökkel és egy ehhez való 
lyukastáblával játssza két játékos. Mindkét játékosnak van 10 vagy 
12 ugyanolyan színű pöcke. Azért írtam, hogy elvileg, mert a já-
tékot négyzethálós papírral és két különböző színű tollal is lehet 
játszani. Igaz, hogy a második változat egyszerűbb, mivel nem kell 
külön szemléletető eszközt vinni az osztályba, az első verzió azon-
ban tapintható, kinesztetikus hatású. Lehet, hogy az a legjobb, ha 
a tanulók döntik el, melyik verziót használják a játékhoz, mert így 
aktívabban vesznek részt a döntéshozásban.

A játékot érdekesebbé tehetjük, ha olyan táblát használunk, 
amin legalább 13 × 13 lyuk van. Így többféle meredekségű egyenest 
tudunk létrehozni – erre még visszatérek. A játék lényege, hogy a ta-
nulók felváltva helyeznek a saját pöckeikből egyet-egyet a táblára 
azzal a céllal, hogy négy egyforma színű kerüljön egymás mellé vagy 
egy egyenes mentén egyenlő közökben egy vonalba. Akinek ez előbb 
sikerül, az a nyertes. A nyertes egyenes négy pontját koordinátáikkal 
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jegyezzük föl, amihez esetleg krétával rárajzolhatunk a lyukastáblára 
egy négyzethálót. Kezdetnek azt ajánlom, hogy a játék a bal alsó 
sarokból induljon. Ennek a játéknak az a szépsége, hogy közben 
a tanár figyelheti, hogy egy-egy diákkal ki lehet-e már próbálni va-
lami újat. Ha úgy értékeli, hogy igen, akkor például fokozatosan 
beljebb helyezheti a kezdőpontot a tábla közepe felé. Így a tanulók 
negatív koordinátákkal is dolgozhatnak, és egyeneseket hozhatnak 
létre mind a négy síknegyedben.

Miután a nyertes egyenest jellemző négy koordinátapárt felje-
gyezték, a következő feladat az, hogy felírják a pontokon áthaladó 
egyenes egyenletét. Az első egyenesek valószínűleg függőlegesek 
vagy vízszintesek lesznek (ezek egyenlete y = c és x = c alakú, ahol 
c állandó) vagy a tengelyekkel 45°-os szöget bezáró egyenesek nega-
tív, illetve pozitív meredekséggel (ezek egyenlete y = ± x ± c alakú). 
Mókás, amikor egy-egy ilyen játék alkalmával a pöcköket nem víz-
szintesen, nem függőlegesen és nem is ± 45°-os szögben helyezem el, 
hanem valamilyen más egyenes mentén. Ilyenkor a tanulók elkez-
denek kiabálni, hogy csalok, mert megváltoztattam a szabályokat. 
Ez persze egyáltalán nem így van, csak éppen továbbléptem olyan 
módon, amire ők nem is gondoltak. A feladatnak nagyon fontos 
része, hogy a tanulók a lehető legtöbb egyenest rakják ki a táblán. 
Filctollal felírhatják egy papírra a nyerő egyeneseket alkotó pontok 
koordinátáit. A nyerő koordinátákat ki lehet tenni az osztályterem 
falára (A, B, C stb. betűkkel megjelölve), hogy a tanulók ezeknek az 
egyenleteit írják föl. Ezzel a rögtönzött bemutatóval jó példát adha-
tunk arra, amikor a diákok a maguk szerezte információt használják 
gyakorlásra és a tudásuk megszilárdítására.

Visszatérve a felméréshez: mivel játék közben a tanulók külön-
böző sebességgel dolgoznak, a tanárnak bőven nyílik lehetősége 
arra, hogy megfigyelje a teljesítményüket. További információt kap-
hat a tanulók teljesítményéről, ha megkéri őket arra, hogy írjanak 
a tapasztalataikról: adjanak példát koordinátapárokra, valamint az 
azokhoz tartozó egyenletekre.

Az elején azt állítottam, hogy ezt a feladatot AS-szintű matemati-
kává lehet fejleszteni. Ehhez próbáljuk ki a következőt. Vegyünk egy 
négy pöcök által meghatározott egyenest a lyukastáblán. Ennek me-
redeksége lehetőleg ne legyen 0, 8, 1 vagy −1 és ne menjen keresztül 
az origón. Forgassuk el a táblát 90°-kal az óra járásával ellentétes 
irányban (mondjuk a tábla középpontja körül). Mi az egyenlete en-
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nek az egyenesnek és hogyan viszonyul az eredeti egyenes egyenle-
téhez? Most forgassuk el megint 90°-kal az óra járásával ellentétes 
irányban (most az eredeti egyenes 180° fokkal van elforgatva). Most 
mi az egyenlet? Mi történne a harmadik 90°-os forgatásnál? Visz-
szatérve az eredeti egyeneshez (és itt jól jön a lyukastáblának még 
egy hasznos tulajdonsága): mi történik vele, ha a táblát tükrözzük 
például az y = 0, x = 0, y = x és y = −x tengelyekre? Mivel a pöckök 
a tábla hátoldalán is láthatók, ezért mind a hét egyenesnek – illetve 
az eredetivel együtt nyolcnak – fel lehet írni az egyenletét.

Ennek a gondolatnak az a szépsége, hogy olyan egyszerű: csu-
pán négy pöcök és egy lyukastábla, amit fizikailag forgatunk vagy 
tükrözünk. A matematika azonban korántsem ilyen egyszerű. Ha 
a gyerekek végeztek az összes alaptranszformációval, a tanár további 
általánosítást kerestethet velük: a különböző m és c értékek milyen 
elforgatásokat és tükrözéseket jelentenek az y = mx + c egyenletű 
egyenes esetében? Újabb továbbfejlesztés lenne, ha a tanulók transz-
formációk kombinációját végeznék el. Mi történik például, ha az 
egyenest az óramutató járásával ellentétes irányban 270°-os szöggel 
elforgatjuk, majd tükrözzük az x = 0-ra? Ezen a ponton kicsi híja van 
annak, hogy a csoportelmélettel foglalkozzunk. Már így is jócskán 
eltávolodtunk az eredeti koncepciótól, mivel a korábbi feladatok 
tulajdonképpen 2. és 3. osztályos (idősebb KS1 és fiatalabb KS2) 
tanulóknak szóltak.

A tanárnak a fent bemutatott ötletek minden szintjén számtalan 
lehetősége adódik arra, hogy felmérje, mit tudnak a tanulók. Az 
ilyen alkalmak betervezése mind hosszú távon, az éves tananyagba, 
mind rövid távon, az egyes órák folyamatába beleillesztve szerves 
része a tanításnak és a tanulásnak. Célja az, hogy a tanulók meg-
értsék a matematika mélyén rejlő rendszereket, valamint azokat az 
axiómákat és alapelveket, amelyeken ezek a rendszerek alapulnak.

Mindez azonban nagyon messze van a valóságtól, vagyis attól, 
hogy a tanárok és diákok valójában mit is tudnak kezdeni a tesztelé-
sen alapuló oktatási rendszerrel. Ezzel kapcsolatban az a legnagyobb 
kérdés, mennyi „direkt” tanítás kell ahhoz, hogy a tanulók felké-
szüljenek egy tesztre. Ezt fejtem ki a következő részben.



Az értékelés 113
Felkészítés a tesztre

A tanulókat gyakran „14 utáni”1 matematikakurzusokkal „készítik 
fel a tesztre”.

A fenti megállapítás nem meglepő, sok tanár, nevelő és a szerző is 
egyetért vele. Ami azon ban igenis meglepő, hogy ez az észrevétel 
az Ofsted 2006 és 2008 közötti kiadványaiban is előfordul. Idézet 
a 2006-os jelentésből:

„Amikor a tanulókat »felkészítjük a tesztre« a szűken értelmezett 
vizsgakövetelményeknek téve eleget, azt érjük el, hogy bár átmen-
nek a vizsgán, tudásukat nem képesek más környezetben alkal-
mazni és nincsenek megfelelően felkészítve a későbbi tanulmá-
nyokra sem.”

Másik idézet, a 2008-as kiadványból:
„A tények azt mutatják, hogy a teszt- és vizsgateljesítmények növe-
lésére irányuló stratégiák (beleértve az ösztönző órákat, az ismétlő 
osztályokat, valamint minden más beavatkozást), amelyek együtt 
járnak azzal, hogy a fő hangsúly a »tesztre való felkészítésen« 
van, sikeres teljesítményhez vezetnek ugyan, de a matematika 
oldaláról nem készítik föl a tanulókat a jövőjükre. Nagyon fontos, 
hogy az egymástól elkülönülő jártasságokról a hangsúlyt arra irá-
nyítsuk, hogy a tanulók meg is értsék a matematikát.”

Itt a hangsúly a matematika megértésén van és azon, hogy az 
mennyivel értékesebb, mint csupán bemagolni a módszereket és 
rutinfeladatokat végezni. Bár a gyakorlottság tagadhatatlanul a ma-
tematikatanulás központi aspektusa, éppen úgy, ahogy a matemati-
kai gondolkodás folyamata; nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt 
a folyamatok megértése és a rutinfeladatok begyakorlása között.

Mivel az iskolák hatékonyságát a jelenlegi rendszerben a teszt-
eredményekkel mérik, nem meglepő, hogy az osztályokban a mate-
matikatanítás a tesztre való felkészítésre (T4) összpontosít. Hasznos 
lehet megkeresnünk, milyen okai lehetnek annak, hogy a tanítást 
ennyire a T4 határozza meg. A T4 alapja az nyomás, amit a tanárok 
éreznek: hogy a diákjaikat át kell juttatniuk a vizsgákon. Logikusan 
végiggondolva, egy vizsga sikeressége azon múlik, hogy a tanulók 
gyakorolják a vizsgakérdéseket. Miért? Azért, hogy felkészüljenek és 
tudják, milyen válaszokat kell produkálniuk a „siker” érdekében. 
Tehát miért is ne tanítsunk T4 stílusban? Miért is ne játsszuk ezt 
a játszmát?
1 „Post-14”, azaz 14 éves kor felettieknek szóló
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Az alábbi ábra egy ok-okozat diagram, amellyel megpróbálom be-

mutatni, hogy miért is elkerülhetetlen a T4.

1. ok A kormány nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
rangsorolja az iskolákat. Ennek két fő célja 
van: az egyik, hogy az embereket informálja, 
a má sik pedig, hogy megmutassa: az ok ta-
táspolitika „működik“.

2. ok A ranglistát a Key Stage nemzeti tesztered-
mények, valamint a GCSE és GCE A szintű 
vizsgaredmények határozzák meg. Ezt az in-
formációt közzéteszik a belföldi és helyi újsá-
gokban, az interneten és az iskolában.

3. ok Az Ofsted felügyelői a vizsgaeredményeket 
arra használják, hogy pénz ben határozzák 
meg egy iskola értékét.

4. ok Egyes iskolaigazgatók nyomást gyakorolnak 
a tanári munkaközösségek re, hogy azok 
felülmúlják az előző évi eredményeket.

Hatás Felkészítés a tesztre!

Na, tessék!

Rendben van, tárgyaljuk meg azt, ami nyilvánvaló. A kormány és 
a felügyelőtestület nem járhat  mind a két úton egyszerre. Egy olyan 
fontos dolog, mint a több gyakorlás, több csoportmunka, több 
megbeszélés, több felfedezés, több problémamegoldás és több kre-
ativitás ösztönzése az osztályokban nemcsak nagy kockázatvállalási 
hajlandóságot kíván, hanem azt is megköveteli, hogy többféle fel-
mérési módszert alkalmazzunk. Mivel a tanulók tudásszintjének el-
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lenőrzése időzített írásbeli tesztté silányult, amit a diák egymagában 
végez el, ezért ezek a korábban említett fontos munkamódszerek 
háttérbe szorulnak. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy az idő-
zített írásbeli tesztek, amelyeket a diákok csendben, egymagukban 
írnak meg, nem alkalmasak azoknak az alapvető és fontos mate-
matikatanulási módszereknek a mérésére, amelyeket nem győzök 
elégszer hangsúlyozni:

 ● gyakorlati munka
 ● együttműködés
 ● megbeszélés
 ● felfedezés
 ● problémamegoldás
 ● kreativitás.

És még hozzátenném:
 ● diákautonómia
 ● pozitív hozzáállás a matematikához (vagyis képesség arra, hogy 

matematikai módon „működjünk”).
Tehát bármennyit is sopánkodunk a megbeszéléseket előmozdító  
gyakorlati, illetve csoportmunka hiánya miatt, a tanárok érthetően 
nincsenek felkészülve arra, hogy vállalják a módszer kockázatát. 
A kormány számára ez az összetett probléma tovább bonyolódik 
a jelenlegi „14 utáni” vizsgarendszer változását övező viták miatt, 
amint Ashley írja (Guardian, 2007. október 29). „A megújítás a 
következőt jelenti: libákat változtatunk hattyúkká” című cikke arról 
szól, hogy a jelenlegi GCSE- és GCE A-szintű vizsgákat diploma-
rendszer váltaná fel. Ashley a kö vet ke ző ket írja:

„Nincs alapvetőbb kérdés annál, hogy milyen módon értékeljük 
a fiatalokat... A tizenévesek későbbi pályájának alakulására azon-
ban nagy hatással van a középiskolai értékelés módja... Sőt, nem-
zetünk sikerességét is ez alakítja. Amikor Ed Balls, az iskolákért 
felelős titkár megkérdezte James Reedet – a Reed munkaközve-
títő cég vezetőjét – milyen fajta munkaerőt keres, a következőket 
válaszolta: olyan embereket, akik csapatban tudnak dolgozni, tud-
nak szóban kommunikálni, kockázatot tudnak vállalni és képesek 
döntéseket hozni. Erre milyen embereket produkál a jelenlegi ok-
tatási rendszer? Olyanokat, akik egyedül dolgoznak, papíron kom-
munikálnak, idegenkednek a kockázatvállalástól és legszíveseb-
ben a tavalyi vizsgakérdéseket bújják.”
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Lehet, hogy vannak változások, de ezek igen lassúak. Lehet, de 

csak lehet, hogy elmozdulunk a nemzeti, politikai szinten megnyil-
vánuló tesztmánia irányából a sokkal fontosabb és hasznosabb kész-
ségek értékelése és fejlesztése felé. Ezeket a készségeket követeli meg 
az ipar, és ezek szolgálják igazán bármely nemzet javát: kommuniká-
ció, kockázatvállalás, döntéshozatal, problémamegoldás, rugalmas 
gondolkodás. Az ilyenféle jártasságok fejlesztésére kell buzdítanunk 
a fiatalokat a huszonegyedik században mind előrehaladásuk érde-
kében, mind pedig azért, hogy könnyebben találjanak munkahelyet 
maguknak. 

A tanulók fejlődésének értékelése; 
21. századi előrelépések az értékelésben

2006-ban kísérleti felmérési programot dolgoztak ki számos álta-
lános iskolában. Ez a tervezet eredetileg a „Gyerekek fejlődésének 
nyomon követése” nevet kapta (Monitoring Children’s Progress, 
MCP), később „Tanulók fejlődésének felmérése” (Assessing Pupils’ 
Progress, APP) lett belőle. Célja az volt, hogy az általános iskolák-
ban kövessék a középiskolai diákok matematikai előrehaladásának 
értékelésében ez időben végbemenő fejlődést.

Az APP jelentős hatással van a pedagógusok széles körére, mivel 
az iskolákban sikert arattak a kísérleti minták és országszerte ter-
jesztik őket. Így megvan a lehetősége annak, hogy az APP hatása 
minden tanárhoz eljusson.

Az APP célja, hogy a tanárok olyan felmérési technikát fejlessze-
nek ki, amely nem teszt ered mé nyek re alapoz. A felmérés kritériuma 
a Nemzeti Tantervből kivett részekből tevődik össze. Ezeket tipikus 
példákkal egészítették ki, hogy szemléltessék, milyen fajta informá-
ciót keressenek és gyűjtsenek össze a tanárok, amikor tanítványaik 
produkcióját figyelik. E példákon keresztül mutatják be, hogyan 
lehet a kritériumoknak megfelelően végezni az értékelést. A gyere-
kek matematikaórai munkájához különböző szintű bemutató pél-
daanyagok is elérhetők. Ezeket „standard files” néven találjuk meg.

A tanárok úgy fogják osztályaikban egyre inkább alkalmazni az 
APP-t, ahogy erősödik az a meggyőződésük, hogy egyre megbízha-
tóbb, igazságosabb szakmai ítéleteket képesek hozni. Az ítéletek 
alapja a gyerekek egy mintacsoportja által aktuálisan végzett munka 
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értékelése. Ez általában osztályonként hat gyereket jelent, akik kü-
lönböző szinteket képviselnek. Később hozzájuk viszonyítják a többi 
tanulót. A Nemzeti Tanterv kritériumain túl létezik közelebbről 
nem meghatározott feltételeknek, illetve munkamódszereknek egy 
olyan gyűjteménye, amely rendkívül fontossá kezd válni a tanítás és 
értékelés folyamán. Ennek alapjai:

 ● A gyerekek adják bizonyítékát annak, hogy képesek önállóan gon-
dolkodni és tevékenykedni. Ez az ellentéte annak, amikor a gyere-
kek csak utánozzák vagy ismétlik a tanáruk által legutóbb mutatott 
módszert.

 ● Az Ma1gyel próbálják együtt értékelni a többi célt (Ma2, Ma3 és 
Ma4).

 ● A matematikai fejlődést nem csak matematikaórán lehet felmérni. 
Így a tanárok felhasználhatják a tantárgyak közötti összefüggése-
ket arra, hogy a matematikai fejlődés bizonyítékait más területe-
ken is keressék.

 ● Nem minden felmérésnek kell írásban történnie. A tanuló például 
el is magyarázhat valamit a tanárnak vagy a segítőtanárnak, il-
letve egy másik tanulónak (amit a tanár is hall). Ha a tanár ezt 
feljegyzi, az is elegendő bizonyíték.

Ahogy egy GCSE-projekt (amelyet mindjárt ismertetni fogok), 
úgy ez a projekt is hatalmas tantervi fejlődéshez vezetett a kísér-
leti iskolákban. Külsős APP-moderátorként alkalmam volt beszélni 
számos tanárral, akik elmondták, hogy az APP mennyire értékes 
program nemcsak a felmérés terén, hanem a tanterv terjedelmével 
és fejlesztésével kapcsolatosan is. Az APP nagy hatással volt a taná-
rokra: összeszedettebb, rendezettebb óraterveket kezdtek készíteni, 
amelyek olykor már nem a hagyományos háromrészes (amelyben az 
óra nyitó-, munka- és lezáró szakaszból áll – a ford.) tanítási stílusnak 
feleltek meg. A tanárok elkezdték felismerni és értékelni a „folya-
matos” tanórák alkalmazásának lehetőségét.

Az APP a tanítás, a tanórára való felkészülés, a tanulás és az ér-
tékelés fontos kérdéseit veti fel, és így a fejezet elején idézett QCA-
sorok központi témáját érinti:

„Az értékelés a hatékony tanítás és tanulás szerves része. Segítsé-
gével követni tudjuk és elismerhetjük a fejlődést, valamint a taná-
roknak és a diákoknak is információt ad arról, hogyan lépjenek to-
vább. Elválaszthatatlanul összefügg a tantervvel, amely az értékelés 
tartalmát és helyét adja meg.”
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Tévedés lenne, ha megpróbálnánk elválasztani az értékelést az 

óraterv készítésétől, a tanítástól és a tanulástól. A tanárok szakmai 
fejlődésének része, hogy maguk döntik el, hogyan szövik bele a saját 
gyakorlatukba ezeket az elemeket. A szakmai fejlődés sokkal több, 
mint egy tanfolyam elvégzése és az ott tanult ötletek alkalmazása. 
Személyes autonómiáról van itt szó és arról, hogyan ösztönzik a 
tanárokat arra, hogy felelősséget érezzenek szakmai fejlődésükért. 
Hibás elgondolás az értékelés alapelemét kivonni a tanár szakmai 
hatóköréből a tesztrendszer erőszakolásával.

Az APP-nek nagy értéke, hogy támogatja és ösztönzi a tanuló órai 
munkájának folytonos tanári értékelését. Ebbe az is beletartozik, 
hogy a tanár vegye észre a tanulók problémamegoldó és döntéshozó 
készségének megnyilvánulásait. A fejlődés bizonyítékai nem a teszt-
eredmények és nem is kizárólag matematikai összefüggésrendszer-
ben merülnek föl, hanem bármely más területen fölismerhetők. 
Ez nyilván könnyebben megoldható az általános iskolákban, ahol 
ugyanaz a tanár többféle tantárgyi környezetben látja dolgozni az 
osztályát. Ugyanakkor az utóbbi idők próbálkozásai a középiskolák-
ban egyrészt a funkcionális készségek, másrészt a Bowland Trust 
kezdeményezése révén arra irányulnak, hogy a tanulás autentiku-
sabb, szélesebb kontextusban folyjon. A képességek értékelése mesz-
sze túlmutat azon, amit egy vizsgateremben föl lehet mérni. A tanár 
számára (álljon karrierjének bármelyik szintjén) az a szemlélet, amit 
az APP az értékeléssel kapcsolatban képvisel, általános keretet ad 
szakmai tudásának széles körű fejlesztéséhez.

Egy 21. századi értékelés és a „fantasztikus hetes”

A következő két oldalt nem érzelgésnek szántam. Azért írok egy 
olyan projektről, ami több, mint húsz éve kezdődött és kilenc évig 
tartott, mert meg vagyok győződve arról, hogy ez a kezdeményezés 
30 évvel haladta meg korát a matematika értékelés terén. Abban is 
hiszek, hogy ez az értékelési módszer összhangban van a jelenlegi 
QCA APP kezdeményezésekkel, így az értékelés egy megközelítése-
ként jelentősége lehet a huszonegyedik században is. 

A kísérleti projekt egy teljes mértékig tanári értékelésen alapuló 
GCSE-program volt, amelyet az ATM tagjai hoztak létre a SEG 
(Déli vizsgacsoport) tagjaival együtt. Ez a kísérleti GCSE-program 
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1986-ban indult és 1995-ig tartott. Hét iskola vett benne részt: 
Cumbriából (két iskola), Manchesterből, Telfordból, Oxfordból 
(két iskola) és Weston-Super-Mare-ból. Az első két (hitelesítő) év 
alatt, 1988-ban és 1989-ben a teljes programot működtették: a tanu-
lóknak nem kellett vizsgázniuk az év végén, a jegyeket pedig az isko-
lákban, illetve az iskolák közötti értekezleteken állapították meg. Az 
eredeti értékelési kritérium alapja az volt, hogy a diákoknak be kell 
mutatniuk, mit sajátítottak el a kivitelezés, az értelmezés, a kom-
munikáció, a tartalmi ismeretek, a matematikai gondolkodás, az 
autonómia, a számolás és a csoportmunka terén. Minden egyes 
feltételhez egy értékelő kulcs adta meg, hogy mire jár A, C vagy E 
osztályzat – a diákok munkáit ezekkel vetették össze. Az iskolai és az 
időnkénti iskolák közötti értekezletekre a tanárok mintákat hoztak 
tanulóik munkáiból.

Az iskolák végül azt találták ki, hogy olyan munkamodulokon 
haladnak végig, amelyek minimum három hétig tartanak. A mo-
dulokat arra alapozták, hogy a diákok mennyire értették meg 
a GCSE tanterve által előírt tartalmat, amelyet a SEAC (Schools 
Examinations and Assessment Council, Iskolák Vizsga- és Értékelő 
Tanácsa) határozott meg. Mivel az iskolák ilyen moduláris tanterv-
vel dolgoztak, a felfedező-feltáró Ma1-módszerek természetesen il-
leszkedtek be a diákok munkájába. A tanulók portfóliókat készí-
tettek a munkájukról. Ennek bármelyik eleme szerepet játszhatott 
a végső értékelésben, amely az általuk elért GCSE-szintnek felelt 
meg. E szerint is osztályozták őket. A végső értékelést egy külső mo-
derátor hagyta jóvá, aki áttekintette az összes évfolyam munkáját. 
Mivel minden portfólióban – amelyet végső ellenőrzésre adtak át 
– benne kellett lennie a tanult anyagnak, az egyes portfóliók körül-
belül tíz különböző munkamodulból álltak.

Elképzelhető, milyen nagy arányú szakmai és tantervi fejlődést 
eredményezhettek ezek az értekezletek. Ez volt az ATM-SEG GCSE-
program legfigyelemreméltóbb eredménye. Egy tipikus értekezlet 
így nézett ki: a tanár elolvasta egy másik iskolába járó diák munká-
ját, és ellenőrizte, hogy megfelel-e a követelményeknek. Néha talált 
valami érdekeset, valamit, amit az ő iskolájában még nem próbáltak 
ki. Az ellenőrzés végén óhatatlanul megkérdezte a szóban forgó ta-
nuló tanárát, mi vezette a diákot az említett munka elvégzésére. El-
kezdték megbeszélni a dolgot. A beszélgetésben azonban nemcsak 
ők ketten vettek részt, hanem az összes többi tanár is. Működött 
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a kooperáción alapuló tantervfejlesztés: ötletek cseréltek gazdát, az 
ötleteket pedig kipróbálták az osztályokban. Emlékszem, mennyi 
szakmai tapasztalatot szereztem az értekezleteken és az érintett ta-
nárok hálózata révén!

Íme néhány ötlet, amely akkoriban teljesen új volt számomra:

Átlagolás és átlagolás

 ● Válasszunk három számot, mondjuk 3, 7, 10.
 ● Vegyük az átlagát (középértékét) ennek a három számnak (20/3 

vagy 6 6, ).
 ● Tegyük be ezt az értéket az eredeti számlistába, és húzzuk ki az 

első értéket.
 ● Most vegyük az új lista átlagát: 7, 10, 20/3 (71/9 vagy 78, ).
 ● Ismétljük meg az előbbi műveleteket (vagyis vegyük a 10, 20/3 és 

71/9 átlagát).
 ● Addig ismételjük, amíg nem történik valami.

Mi a kapcsolat az új szám (amikor valami történik) és az eredeti 
számok között?

1. számú derékszögű gúla készítése

Készítsünk 3 darab olyan egy négyzet alapú gúlát, amelynek a csúcs-
pontba futó valamelyik éle merőleges az alapra, a merőleges hossza 
pedig egyenlő az alapél hosszával. Ragasszuk őket össze, és figyeljük 
meg, mi történik!

2. számú derékszögű gúla készítése

Készítsünk 6 darab olyan négyzet alapú gúlát, amelynek a csúcs-
pontjából az alapjára állított merőleges az alapot annak középpont-
jában metszi és amelyben az alapra merőleges szakasz (magasság) 
hossza az alap hosszának fele. Ragasszuk őket össze, és figyeljük 
meg, mi történik! 

Az ATM-SEG GCSE végének kezdete

Miután a hét iskolának sikerült ezt a teljesen a tanári értékelésen 
alapuló modellt két évig záróvizsgák nélkül működtetnie, a SEAC 
ideges lett. Összehívott egy értekezletet, ahol nekünk, tanároknak el 
kellett magyaráznunk, miért gondoljuk, hogy e 100%-ig csapatmun-
kán alapuló értékelés folytatása kívánatos, keresztülvihető és össz-
hangban áll a nemzeti tanterv kritériumaival. A feltételek között 
szerepelt, hogy a tanmenetben a tanári értékelésnek és a záróvizs-
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gának egyensúlyban kell lennie. Mi azzal érveltünk, hogy matema-
tikailag szólva a normáleloszláshoz a haranggörbe két széle is hozzá 
tartozik. Ugyanezzel érveltünk és tetszést arattunk, amikor a kísér-
leti tantervet még az elején bemutattuk a SEAC-nak. Egyébként, a 
haranggörbe másik szélén azok az emberek voltak, akik a 100%-os 
év végi vizsgáztatást tartották jónak. Mindennek ellenére megkér-
tek bennünket, hogy csináljunk egy 50%-os súlyú év végi vizsgát. 
Annyi engedményt tettek, hogy a vizsga fele „folyamaton alapuló” 
vizsgáztatás lehetett, amikor is a tanulóknak ötből három kérdésre 
kellett csak felelniük. A másik 25% a hagyományos tesztkérdések 
rendszerében folyt le. Habár a manapság használatos vizsgakérdé-
sekhez képest még ez a vizsgamódszer is forradalminak tűnhet, a 
kísérletben résztvevő iskoláknak nem sok jót ígért.

A GCSE-program egyik érdekessége az volt, hogy csalásnak nem 
volt helye, mert a tanárok pontosan ismerték diákjaik felkészültsé-
gét az órai munkájuk alapján. Mivel ezek az iskolák nem foglalkoztak 
a vizsgabizottságok által gyártott vizsgakérdés-típusokkal (amelyeket 
szerencsére 2007-ben be is szüntettek), az ATM-SEG-programnak 
beépített, tisztességes értékelő rendszere volt. Ez a tanári autonó-
miát és szaktudást helyezte előtérbe azáltal, hogy olyan modulokat 
és feladatokat jelölt ki, amelyek segítették a tanulók fejlődését. Eb-
ben az értékelés a tanulásért, valamint tanulás közben zajlott.

Ebben a fejezetben megkíséreltem felvázolni a tanítás, tanulás, érté-
kelés és szakmai fejlődés kapcsolatait. Kifejtettem, hogy ezek mind 
összetartoznak, nem lehet és nem is szabad őket szétválasztani. A fő 
kérdés az, hogy mennyi és milyen fajta informácót kell begyűjteni és 
megőrizni. Nyilvánvaló, hogy ha a tanár túl sok időt tölt a felméré-
sek dokumentálásával, akkor nem marad ideje érdekes órák terve-
zésére – meg kell találni tehát az egyensúlyt. Végső soron a tanárok 
sokkal többet tudnak diákjaik fejlődéséről, mint amit az időre írt 
tesztekből tudhatnának meg. Az a lényeg, hogy a tanárok ítéletét 
értékeljék és elfogadják az osztályokon kívül álló érintettek. Ennek 
folyományaként eredményesebben lehet koncentrálni a diákok nak 
szánt munkákra, illetve az értékelési lehetőségek megtalálására. Az 
értékelésnek két dicsérendő modelljét taglaltam: az APP-t (amelyet 
2006 óta fejlesztenek) és az ATM-SEG GCSE-modellt (amely 1985-
ben kezdődött). Mindkét modell a tanári szaktudás erősítésére 
irányul azáltal, hogy a tanárok ítélőképességében bízik, nem pedig 
abban, hány pontot érnek el a diákok egy központi teszten. 
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Azokról a segítőtanárokról1, akikkel volt szerencsém együtt dol-
gozni, az volt a benyomásom, hogy csodálatra méltó nevelők. Ezt 
támasztották alá kisebb részben az osztálytermi tapasztalataim, ame-
lyek egyékbént csak az utóbbi néhány évre szorítkoznak, nagyobb 
részben pedig azok a tanártovábbképző kurzusok, amelyeket tervez-
hettem és vezethettem. A közel száz segítőtanárral végzett munkám 
során szerzett tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a segítőtaná-
rok két lábbal a földön járó emberek, akik a szívükön viselik a tanu-
lók érdekeit, és rengeteg támogatást nyújtanak azoknak a diákoknak 
és tanároknak, akikkel együtt dolgoznak. Ez a józanság néhányszor 
visszarántott a földre, ahogy az az egyik általam vezetett matemati-
kakurzuson is előfordult. Feladatokat és fejtörőket ajánlottam, és 
odavetettem az egyik csoportnak: ,,Otthon, a szabadidejükben is 
kipróbálhatják valamelyik fejtörőt.” Mielőtt azonban levegőt vehet-
tem volna, valaki a csoportból – Jane – visszakérdezett: ,,Szabadidő? 
Az meg mi? Mike, ez a terem nőkkel van tele!”

Ez volt életem legnagyobb leégése; szerencsére vicces riposztnak 
szánták egy meggondolatlan megjegyzésemre. (Igen, mivel ezt egy 
Everton-szurkoló liverpooli mondta, biztos vagyok benne, hogy 
viccnek szánta.)

Az egyik szerep, amelyet a segítőtanárok betöltenek – bár nem 
ezért alkalmazzák őket – a ,,légy a falon” szerep más tanárok osz-
tályában. Miközben szinte észrevétlenek maradnak, izgalmas be-
pillantást nyernek az órát vezető tanár gyakorlataiba. Esetenként 

1 Az angol és a velszi iskolákban a tanár munkáját segítő asszisztens: gyakran fog-
lalkozik kiscsoportban vagy egyénileg gyerekekkel, mind a tanórán, mind azon 
kívül. Feladata a felzárkóztatás, a számolási és olvasási készségek fejlesztése, de 
segít a tanárnak az óra előkészítésében is.

Hogyan dolgozzunk 
segítőtanárral?
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a legjobban képzett profikat figyelhetik meg munka közben. Elő-
fordulhat azonban az is, hogy kevésbé kellemes megfigyeléseket 
tesznek. Ennek bizonyítéka névtelenül és önként adott rövid írások 
formájában érkezett. Arra kértem ugyanis a kurzust látogatóit, hogy 
írják le pár szóban, mikor érzik magukat a leghatékonyabbaknak az 
osztályban. Ebben a könyvben felhasználok néhány általuk adott vá-
laszt. (Etikai okok miatt itt meg kell jegyeznem: a hallgatóim tudtak 
arról, hogy azért és azzal a feltétellel kérem a véleményüket, hogy 
azt egy ilyen kötetben megjelentethessem.) Ezek voltak a kérdéseim:

 ● Milyen körülmények között érzi magát leghatékonyabbnak a mun-
kája során?

 ● Tudna adni egy-két példát olyan témára vagy ötletre, amit ezen a 
kurzuson hallott és amelyről azt gondolja, hogy be fogja illeszteni 
a tanításba?

Ez a fejezet tehát a segítőtanárral való együttműködésről szól. 
Olyan jellemző tevékenységeket válogattam össze, amelyek alsós és 
felsős matematikatanárok ötnapos továbbképzésén kipróbált téma-
körökhöz kapcsolódnak és amelyeket magam is taníthattam. Felde-
rítünk néhány, a tanulókat  érintő, tanulással kapcsolatos kérdést, 
valamint azt, hogyan látja saját szerepét a segítőtanár. Ennek forrá-
sául az imént említett rövid írások szolgáltak. A tanítás tervezésének 
témájáról is szólok, a tanuló-tanulás kérdésekről, a mélység kontra 
gyorsaság kérdéséről, valamint szervezési és nevelési feladatokról.

Segítőtanárokkal dolgozni lenyűgöző élmény volt, főként azért, 
mert azoknak, akikkel együtt dolgoztam, széleskörű tapasztalataik 
voltak mindenféle iskolákban minden korosztállyal a legkisebbek-
től a végzősökig. Sokat tanultam azokon az órákon, amelyeken a kö-
vetkezőket céloztuk meg:

 ● A segítőtanárok matematikai gondolkodásának fejlesztése, tantár-
gyi ismereteinek bővítése.

 ● Annak vizsgálata, hogyan alkalmazhatók és hogyan használhatók 
egyes ötletek az osztályokban.

 ● A gyermekek matematikatanulásának természete és, hogy ho-
gyan tudjuk legjobban támogatni a fejlődést.

A CPD (tanártovábbképzés) óráin – amint az később kiderül – 
sokféle matematikai feladattal, fejtörővel és problémával foglalkoz-
tunk, megfelelő időt szántunk a válaszok matematikai elemzésére, 
valamint annak megtárgyalására, hogy a feladatok miként használ-
hatók a munkájukban.



Hogyan dolgozzunk segítőtanárral? 125
Sokszínűség, felelősség és támogatás

A segítőtanárokkal végzett munka egyik alapkérdésének bizonyult 
megismerni szerteágazó képességeiket, meghatározni azokat a köte-
lezettségeket, amelyeket rájuk róhatunk, meghatározni azt a felelős-
séget, amely rájuk nehezedhet. Egyes segítőtanárok például jobban 
magukénak érzik a munkájukat egyszerűen azért, mert kipróbálhat-
ják a saját ötleteiket egyénekkel, kisebb csoportokkal vagy akár egy 
egész osztállyal. Mások viszont semmilyen visszajelzést nem kaptak 
az általuk támogatandó órákról, nekik kellett kibogozniuk, hogy 
mit magyarázott a tanár, és arra megfelelően kellett reagálniuk. Itt 
a bizalomról van szó, arról, hogy felismerjük-e a másik ember ké-
pességeit, valamint arról, hogy a tanár képes-e megbízni egy olyan 
felnőttben, aki másféle képességekkel rendelkezik, mint ő és más a 
kapcsolata is a tanulókkal. Az a képesség, hogy hagyjuk a dolgokat 
maguktól menni, illetve az, hogy felelősséget ruházunk egy másik 
felnőttre nagyon fontos tényező tanár és segítőtanár szakmai kap-
csolatában.

Természetesen az, hogy egy szakmai kapcsolat hogyan épül fel, 
törékeny és gyakran kényes kérdés, de nyilvánvalóan nagyon fon-
tos a harmonikus munkakapcsolat szempontjából, amint az alábbi 
megjegyzés is mutatja:

 ● Amikor nem iskolai foglalkozáson tanítok gyerekeket, azt sze-
retem, ha kapok hozzá valamilyen szerkezetet, amiben dolgozni 
lehet; ha nem hagynak magamra azzal, hogy  ,,megszoksz vagy 
megszöksz”. Ahhoz, hogy jó kapcsolatom alakuljon ki a tanárral, 
nekem az is fontos, hogy segítséget kérhessek tőle.

Ez a megjegyzés vezet el a következő szakaszhoz, a tervezéshez.

A tanítás megtervezése

A legtöbb segítőtanár, aki részt vett a CPD-programokon, azt 
mondta, hogy kiváló munkakapcsolata alakult ki a tanárokkal. Jel-
lemzően ilyen megjegyzéseket tettek:
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Ilyen körülmények között a tanulók a legjobbat kapják a segítő-
tanáraiktól. Ez annak köszönhető, hogy a segítőtanárok érzik, hogy 
értékelik és befogadják őket. A tanárok és így a segítőtanárok szá-
mára is az egyik legnehezebb feladat az óra előtt megbeszélni, hogy 
miről szól majd az óra, és milyen feladatot szán a tanár a segítőta-
nárnak. A valóságban nagyon nehéz, sőt, olykor lehetetlen hétről 
hétre előre megtervezni az órákat. Ez azért van így, mert az osztályok 
kiszámíthatatlanok. Az, hogy mi történik az egyik órán, befolyásolja 
a következő óra megtervezését. Jöjjön egy olyan megjegyzés, amelyet 
egy magát kevéssé hatékonynak érző segítőtanár tett, és ami ezért 
majd további elemzést kíván:

 ● Az iskolánkban megbeszélem a tanárokkal, hogy mit tanítsak, 
és hogy miként használhatom ki legjobban az időmet. Megbe-
széljük a hatásokat, és azt is, ha változtatni kell.

 ● A kollégáimmal való szoros kapcsolatom alapján elmondhatom, 
hogy a munkámat elismerik. Beszélgetünk, meghallgatjuk egy-
mást, vállaljuk, hogy együtt dolgozunk. Barátok és kollégák va-
gyunk, iskolán kívül is összejárunk.

 ● Akkor vagyok a legkevésbé hatékony, amikor nem kapok óra-
tervet. Idén egyet sem kaptam. Legalább egy héttel előre sze-
retném tudni, hogy milyen matematikai ismeretek szükségesek 
egy adott órához.

Nyilván nagyon sok mindentől függ, vajon van-e ideje a tanárnak 
a segítőtanárral előre megbeszélni az órát. A valóság az, hogy az 
iskolában mindenki nagyon elfoglalt, és – ismétlem – az egy hétre 
való előre tervezés sem mindig kivitelezhető. De még csak nem is 
feltétlenül kívánatos, hiszen az órák csak a legritkább esetben foly-
nak az óratervnek megfelelően, a tanárok pedig így elkerülhetetle-
nül abban a helyzetben találhatják magukat, hogy át kell tervezniük 
a következő órát.

Nem tudok egyszerű megoldást adni arra, hogy a segítőtaná-
rokat miként lehet rendszeresen előre tájékoztatni az órákról és 
arról, hogy a tanár milyen szerepet szán nekik, vagy hogy hogyan 
lehet a nekik korábban adott információkat frissíteni az aktuális 
tartalommal. A tanár és a segítőtanár közös munkájának legha-
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tékonyabb módja a szakmai kapcsolattartás és a bizalom, amelyet 
egymás között kialakítanak. Mindazonáltal létezik egy kulcsfon-
tosságú, nagyon lényeges mozzanat, amelynek révén a segítőtanár 
magabiztosabbá tehető a matematikaórákon vállalt szerepében, ez 
pedig az, hogy lehetőséget adunk neki a matematikai gondolkodás 
elsajátítására. Ez éppen úgy az igazgatók, mint a helyi és a felsőbb 
vezetés felelőssége.

A magabiztosság kiépítése, az alkalmasság kiépítése

A CPD-programok során felmerül egy központi kérdés: mennyire 
vannak felhatalmazva (ha egyáltalán) a segítőtanárok az iskoláikban 
arra, hogy kipróbálják azokat az ötleteket és eszközöket, amelyekkel 
a képzés során találkoztak. Az egyik legérdekesebb felfedezés annak 
a felismerése volt, hogy minél szélesebb skáláját fejlesztették ki az 
osztályban használható ötleteknek és stratégiáknak, annál magabiz-
tosabban váltak kezdeményezővé az órákon. Ez éppen az ellentéte 
annak a visszahúzódó viselkedésnek, amelyet azon néhány segítőta-
nár tanúsított, akik úgy érezték, feladatuk csupán a tanár magyará-
zatának újraértelmezése a rájuk bízott diákok számára.

Két ok, amely a magabiztosság növekedéséhez vezetett, a kurzu-
sok természetéből fakadt. Ezek:

1. Lehetőségeket nyújtottak a segítőtanároknak matematikafelada-
tok, problémák megoldására és matematikai gondolkodásuk fej-
lesztésére.

2. Megkísérelték nagyobb mértékben tudatosítani bennük a kutató 
megközelítés és a gyakorlati leleményesség alkalmazásának ér-
tékét a tanításban. Mivel a kurzusok során minden ötlet vagy gya-
korlati, vagy kutató jellegű volt, sok közülük eszközhasználattal 
társult. Ilyen eszközök voltak:

 ● dobókocka
 ● dominó
 ● zseton
 ● óra
 ● kártya
 ● szívószál
 ● ATM lapok
 ● hajtogatós papír
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 ● színesrúdkészlet
 ● kilenszer kilences lyukastábla és gumiszalag
 ● 100-as négyzetrács
 ● helyiértéktáblázat.

Kidolgoztunk néhány szemléltető eljárást és néhány „ember–ma-
tematika” típusú problémát is. Az volt a célom, hogy a matematikát 
,,megfoghatóvá”, felfedezhetővé, megközelíthetővé, elérhetővé, ezál-
tal élvezhetővé tegyem; a hozzáértés magabiztosságot, a magabiztos-
ság hozzáértést szül. Alább bemutatok egy kis csokrot abból a renge-
teg ötletből, amelyeket kidolgoztunk. Mindenek előtt azonban azt 
tanácsolom, hogy használjunk oktatási segédeszközöket, olyanokat, 
mint a kártyák, a dobókockák stb.

Miért használjunk kártyákat, dobókockákat, 
dominókat, zsetonokat, csatlakoztatható kockákat és 
más gyakorlati eszközöket?

A megértés egyik lehetséges módja a tapintáson alapuló, kézzelfog-
ható tapasztalás. A matematikaórákon ilyen tapasztalatokra eszkö-
zök használata révén tehetünk szert, vagy amikor „ember–matema-
tika” típusú feladatokat végzünk. Megfoghatón azt értem, hogy mi 
magunk tevékenykedünk; szemben akár valamely tevékenység, akár 
a tanár puszta megfigyelésével. A megfogható tapasztalás azt jelenti, 
hogy a gyerekek valóban kézbe vesznek eszközöket, az eszközökkel 
foglalkozva megértik a háttérben rejlő matematikát, és lassanként 
elindulnak az elvontabb megértés irányába. Az olyan eszközökkel 
végzett munka során, mint egy csomag játék kártya, dobókocka, 
dominó vagy a csatlakoztatható kockák, alapszinten leszámlálást 
gyakorolhatnak valamin, amit a kezükben tartanak. Az ilyen tár-
gyakat a tanulók kézbe vehetik, mozgathatják, összepárosíthatják, 
összeépíthetik. Ez egészen másfajta tapasztalat, mint a tankönyvi 
illusztráció vagy egy interaktív táblára vetített kép. Annak révén, 
hogy a tanulók kézbe veszik az eszközöket, és látják, mit tudnak 
csinálni velük, a saját ellenőrzésük alá vonják a tanulásukat, ez pe-
dig elősegíti, hogy kreatívan gondolkozzanak és dolgozzanak. Alább 
javaslok néhány konkrét feladatot, amelyek kártyával, dominóval, 
zsetonokkal végezhetők.
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Játékkártyák

A kártyajátékok jellemzően magukban hordozzák a számolás és 
a stratégiai gondolkodás lehetőségét. Kiválló példa erre a Cribbage2, 
illetve annak kétszemélyes változata, amelynek szabályát az alábbi-
akban ismertetjük. A játékosok egyike, fordulonként váltva lesz az 
osztó. Az osztó hat kártyát oszt mindkét játékosnak, akik ebből ket-
tőt-kettőt kiválasztanak és lefelé fordítva félretesznek, így jön létre 
az összesen négy kártyából álló „crib”. A játék minden fordulójában  
két dologért kapunk pontokat: a kezdeti négy lapunk után (ez a for-
duló végén lesz), illetve a kártyák kijátszása közben. Mi ér pontot? 

 ● Bármely két lap, amelyek értékének összege 15, két pontot ér 
(a figurák 10et érnek, az ász 1et, a többi lap annyit, amennyi rá 
van írva). 

 ● Bármely három lapból álló sorozat (pl. 6, 7, 8) bármelyik színből 
3 pontot, a négy lapból álló sorozat (ezt némelyek két egymást 
átfedő, három lapból álló sorozatnak számolják) 4 pontot ér.

 ● Két azonos értékű kártya különböző színből (pár) 2 pontot ér (így 
három azonos jelű kártya 6 pont).

 ● Egyesek szerint a flöss (azaz négy ugyanolyan színű kártya) is 
pontot ér, de mi ezt a szabályt nem vezettük be, úgyhogy akit ez is 
érdekel, annak utána kell néznie.

Amint a játékosok kialakították a „crib”-et, a nem osztó játékos 
„emel” a megmaradt kártyapakliból (leemel valamennyit a tetejé-
ről, ezeket a többi alá rakja), az osztó pedig felfordítja a felső lapot. 
Ha ez a lap bubi, akkor az osztó kap 2 pontot, miközben kijelenti: 
,,Ezért kettőt kapok!” (a Cribbage játék jellegzetes elemei a játék 
nyelvezetéhez tartozó kis bemondások és szövegek). A felcsapott la-
pot egyelőre egy jól látható helyre teszik, szerepe majd a forduló végi 
értékelésnél lesz. 

A játék következő szakaszában a játékosok felváltva raknak egy-
egy lapot a kezükből egy közös sorba. Minden lap lerakásánál pon-
tokat kaphatnak a fentiek szerint. Például ha az 5 – 6 lapok vannak 
már lent, egy újabb 6-os lerakásával pár jön létre, ami 2 pont, vagy 
egy 4-es hozzátételével „15-ös”, ami szintén 2 pont, esetleg egy 7-sel 
3 pontos sor. A lent lévő lapok összege nem mehet 31 fölé. Ha már 
csak olyat tudna egyikük tenni, hogy avval ezt túllépné, akkor „Me-
het” bemondással passzolnia kell, és az ellenfél rakhat, amíg a határ 
alatt tud maradni. Ha egyikünk sem tud rakni, új sor kezdődik. 
2 ejtsd: kribidzs, franciakártyával játszható táblás játék, nálunk nem terjedt el – (A ford.)
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A régi sor lezárásakor valaki mindenképp pontot kap: vagy aki pont 
eléri a 31-et, ami 2 pontot, vagy aki először passzol, ami 1-et, vagy 
aki az utolsó lapot tette, ami szintén 1-et ér.

A forduló végi elszámoláshoz mindenki veszi a saját négy lapját, 
amihez ötödikként hozzászámítja az elején felcsapott lapot, és meg-
nézi, hogy milyen pontot érő kombinációkat tud kihozni (egy lap 
többen is szerepelhet). Az osztó játékos a „Crib” pontjait is kiszá-
molja (szintén a felcsapott lappal együtt), és ezeket is ő kapja meg.

A pontokat hagyományosan egy Cribbage táblán pöckökkel kö-
vetjük nyomon. A táblán négy sorban harminc lyuk található, a já-
ték 121 pontig megy (vagy két fordulóig). Az osztályban a gyerekek 
felírhatják a pontszámaikat, és egyszerűbb, ha csak 61 a cél.

Az olyan játékokban, mint a cribbage, rengeteget kell számolni. 
Stratégiát kell kifejleszteni azzal kapcsolatban, hogy mit tartsunk 
meg, mint tegyünk a dobozba, meg kell jegyezni a kártyák sorrend-
jét azért, hogy megfelelő számú pontot szerezzünk. Ahogy említet-
tük, a cribbage-nek saját nyelvezete van, ami emeli a játék hangula-
tát. Bár a fenti szabályok alapján komplikáltnak tűnik, valójában 
gyorsan megtanulható és némi gyakorlattal gyorsan is játszható. És 
nem utolsó sorban nagyon szórakoztató.

A játékkártyák sok mindenre használhatók, egyszerű trükköktől 
kezdve (lásd: 100+ Ideas for Teaching Mathematics, 100-nál is több 
ötlet a matematikatanításhoz (Ollerton, 2007)) a gyakorlásig:

 ● A 10 bontásai:
 � Két szín 1–9 értékű kártyáit (18 darab, az 1es az ász) lefordítva 

letesszük az asztalra. Párokat kell alkotni. A tanulók felfordítanak 
két kártyát. Ha a két lapon szereplő érték összege 10, akkor a játé-
kos megtartja a kártyákat. Ha nem, akkor visszateszi őket. A soron 
következő játékossal folytatódik a játék. Az nyer, akinek több 10 
értékű párja van. Végül meg is számolhatják a kapott 10es ösz-
szegeket – ezzel megerősíthetik a 10 többszöröseinek fogalmát.

 � Egy továbbfejlesztése ennek a játéknak, hogy minden játékos há-
rom lapot fordít fel, azok közül próbálnak  kiválasztani 10et érő 
kártyapárokat.

 ● A 11 bontásai:
 � Helyezzünk az asztalra kilenc kártyát (a teljes pakliból) felfedve 

háromszor hármas elrendezésben. Minden számos kártya értéke 
az a szám, ami rajta áll, az ász 1et ér. A figurák nem érnek sem-
mit. Ha két kártya összege 11, akkor ezeket fedjük le egy-egy, 
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a pakliból vett újabb kártyával. Ha figurát (bubit, dámát vagy királyt) 
húzunk, akkor újabb kártyát helyezhetünk rájuk. Az a cél, hogy a 
pakliból minden kártyát elhasználjunk. Akkor sikerül a játék, ha 
három kártyapárunk van, (amelyek egyenként 11 pontot érnek), 
együtt egy bubival, egy dámával és egy királlyal. Az a tapasztala-
tom, hogy átlagosan három játékból egy végződik sikeresen.

Dominó

A dominó egy másik kiváló eszköz. A tanulók olyan képességeinek 
fejlesztésére használható, mint a rendezés, mintafelismerés, általá-
nosítás és egy sor olyan fogalom kialakításához, mint a számlálás, 
összeadás, szorzás, törtek és koordináták.

Néhány feladat:
 ● Hány dominó van egy 3/3ig menő dominókészletben?
 ● Hány dominó van más készletekben?
 ● Hány pont van összesen a 3/3ig menő dominókészlet dominóin?
 ● Hány pont van összesen a többi dominókészlet dominóin?
 ● Meg tudod-e válaszolni a kérdéseket anélkül, hogy leszámlálnád 

a pontokat?
 ● Hagyjuk el a dupla dominókat a dupla 6os készletből. A mara dék 

21 domi nót osszuk három, hét dominóból álló csoportra úgy, hogy 
min den csoportban ugyanannyi pötty legyen a dominókon összesen.

 ● Fordítsuk fejjel lefelé mind a 28 dominót. A játékosok felváltva for-
dítanak fel kétkét dominót olyanokat keresve, amelyeken a pon-
tok összege 12. Az nyer, aki a legtöbb 12es párt találja.

 ● Vegyük ki azokat a dominókat, amelyeknek van üres fele (mind-
járt kiderül, miért). A megmaradt dominókat helyezzük függőleges 
helyzetbe. Tekintsük őket törteknek úgy, hogy a számláló kisebb 
legyen, mint a nevező. Állítsuk ezeket a törteket nagyság szerint 
növekvő sorrendbe.

 ● Vegyünk három dominót, és tekintsük a számokat koordinátapá-
roknak. Ábrázoljuk a kapott pontpárokat pontrácson (mint koordi-
nátarendszerben), és kössük össze őket. Milyen fajta háromszö-
get kaptunk?

 ● Ábrázoljuk megfordítva az iménti pontokat, és nézzük meg, mi történik.
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És végül az 5-ös és 3-as játék. Ez egy kiváló játék, amely segíti 

a tanulókat az 5 és a 3 többszöröseinek begyakorlásában. Kü-
lönböző környezetben (kocsma, CPD-program, szülői értekezlet) 
játszva ezt a játékot azt tapasztaltam, hogy nem mindenki ismeri 
a szabályait. Tudom, hogy hihetetlen, de mégis így van. Így hát rövi-
den elmondom, hogyan kell játszani.

Az 5-ös és 3-as játék

Két játékos kiválaszt kilenc-kilenc dominót, a maradék tíz nincs 
játékban. A játékot ugyanúgy játsszuk, mint rendesen: a dominó-
kat az egyenlő pontszámot mutató felükkel egymás mellé illesztjük. 
A tanulók egymás után tesznek ki dominókat, az első választ egy do-
minót a kezéből. Az ötlet az, hogy mindig össze kell adni a dominó-
lánc két „végét”. A pontszámot az határozza meg, hogy hányszor van 
meg benne az 5, illetve a 3. Ha az első kirakott dominó 5-1, akkor 
az összeg 6, ami 2-szer 3, tehát 2 pontot ér. Ha a következő játékos 
az 1-4 dominót játssza ki, akkor a két végén 5 és 4 lesz, vagyis az ösz-
szeg 9, ami 3-szor 3, tehát ő 3 pontot kap. Ha az egyik tanuló dupla 
dominót rak ki, akkor ezt a sorra merőlegesen helyezi el, ezek a pon-
tok pedig duplán számítanak, azaz ezek összegét adjuk a lánc másik 
végén szereplő értékhez. Előfordulhat, hogy 15 pontot kapunk úgy, 
hogy a dupla 5-ös dominó van a sor egyik végén, a másikon pedig 
egy 5-ös (vagy úgy, hogy a dupla 6-ost rakjuk ki, a másik végén pedig 
egy 3-as áll). Ilyenkor 8 pontot kap a játékos, mert mindkét felírás 
szerinti pontot megkapja: 5-ször 3 (5 pont) és 3-szor 5 (3 pont).

Könnyedén megváltoztathatjuk a játékot 5-ös és 2-es vagy 3-as és 
4-es játékra. Tudom, hogy az eredeti játék hívei számára ez komiku-
san hangzik. Ha azonban arról van szó, hogy fejlesszük gyerekeink 
egyjegyű számmal való összeadási és osztási készségét, akkor megéri 
megtenni.

Zsetonok

A következő feladat a Points of Departure (magyarul Kiindulópon-
tok) egyik feladatának egy változata (1. könyv, 12. ötlet). Az eredeti 
feladat három számolókoronggal kezdődik. Hogy egyszerűbb legyen 
a feladat, én csak kettőt használok. Legyen a feladat a következő:
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A tanulókat érintő tanulási kérdések és a 
háromrészes óraszerkezet3

A segítőtanárok javarészt – de nem kizárólag – olyan tanulók fejlesz-
tésével foglalkoznak, akik nehezen küzdenek meg a matematikata-
nulással. Mint ilyenek, első kézből tapasztalják, hogy ezek a tanulók 
milyen nehézségekkel állnak szemben a matematikaórákon és so-
kan közülük együttéreznek velük. Az egyik legbeleérzőbb megjegy-
zés a következő volt:

 ● Van olyan gyerek, aki épp csak belekezd a munkába, mire eljön 
az összegzés ideje.

Ez a megjegyzés azt a fontos kérdést veti föl, vajon van-e a tanu-
lóknak elegendő idejük arra, hogy felfogjanak egy fogalmat, gyako-
rolják azt, és megerősítsék a megértését. 
3 A háromrészes óraszerkezet vázlatosan a nyitó-, munka- és zárószakaszból áll. Az 

elsőben a tanár kiadja a feladatot, a másodikban a diákok a feladaton dolgoz-
nak, a harmadikban a tanár vezetésével összegzik a megoldásokat. – (A ford.)

 ● Két számolókorongunk van. Az egyiknek az egyik oldalán 1es 
áll, a másiknak az egyik oldalán 3-as. Nem tudjuk, hogy milyen 
szám áll a korongok másik oldalán. A két korongon álló egyegy 
szám összegeként előálló számok: 4, 5, 6 és 7. Milyen számok 
állhatnak a korongok túloldalán? Két különböző megoldás le-
hetséges. Ha mindkettőt kérjük a tanulóktól, akkor ezzel további 
bepillantást nyerhetnek a problémába.

 ● Válasszunk tetszőlegesen négy számot, és próbáljunk négy ösz-
szeget létrehozni belőlük úgy, hogy a négy összeg négy egy-
mást követő szám legyen. Képzeletben korongokra írva a szá-
mokat, mondjuk meg a padszomszédunknak az összegeket és 
azt, hogy mely két szám áll a korongok látható oldalán. Vajon ki 
tudjae találni a másik két számot?

 ● Az előzőhöz hasonlóan járjunk el, de most a négy összeg mellett 
csak az egyik számot mondjuk meg. Ki tudja-e találni a másik 
három számot?

 ● Három számolókorong egyikén az egyik szám 5, a másikon 6, 
a harmadikon 7. A lehetséges összegek 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 és 25. Mi lehet a korongok túloldalán? Erre a feladatra létezik 
néhány megoldás. Vajon sikerüle mindet megtalálni?
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A megjegyzés ráadásul érdekes képet vázol fel a tanárról, akire 

ránehezedik a kényszer, hogy összegezze az osztály munkáját függet-
lenül attól, hogy ez stratégiailag célravezető-e. Talán a háromrészes 
óraszerkezetben tanítás viszonylag friss szokása befolyásol egyes 
tanárokat egyes órákon; talán az alkalmazkodást az igazgatók vagy 
a helyi hatóság tanácsadói támogatják vagy várják el a felügyelet 
során. Teljesen értelmetlen azonban leragadni a háromrészes óra-
szerkezetnél, ha ez a diákok tanulását akadályozza. A háromrészes 
óraszerkezet kényelmes elképzelés arról, hogy milyen lehet a haté-
kony óra. De ha egy gyereket, mielőtt még kialakíthatta volna a gon-
dolatait ,,összegeztetnek” (most találtam ki ezt a szót) csak azért, 
mert itt az ideje összegezni, akkor azt mondom, hogy a háromrészes 
óraszerkezet akadályozza a hatékony tanulást. Az a félelmem, hogy 
a gyerekek a megértés mélységének rovására lesznek felgyorsítva. 
Újabb pont a kormányzati listán, amely szerint demonstrálni kell: 
,,A Persil nemcsak fehérebbre mos, hanem gyorsabban is”. Azt hi-
szem, hogy a mélység kontra gyorsaság kérdésével foglalkozni kell, 
amit alább meg is teszek.

Mélység kontra gyorsaság

A diákok matematikai tapasztalatainak nagy része rendkívül töre-
dékes, ahogy a gyors előrehaladás során az egyik apró részletről 
eljutnak egy másikig. (HMI, 1985: 6)

Ezt az idézetet a matematikatanítás tíz célkitűzése közül vettem: 
mély tanulás a matematikában. Azt gondolom, ez a célkitűzés rész-
ben arról szól, hogy tudatosan lassítsuk le a tanulókat ahelyett, 
hogy felgyorsítanánk őket. Az, hogy ki milyen gyorsan ért meg és 
képes használni, alkalmazni, átadni valamit, nyilván az egyéntől 
függ, a megismerés egyéni sebességétől. Eszerint a tanárok és a se-
gítőtanárok központi feladata a differenciált foglalkozás lehetőségé-
nek megtalálása ahhoz, hogy a diákok kialakíthassák a saját gondo-
lataikat különböző, nekik megfelelő szinteken azért, hogy biztosítva 
legyen tanult képességeik megszilárdítása.

A matematikai foglalkozások egyik fontos része egy sor feladat 
megoldása ismeretlen vagy nem szokványos környezetben. Ha meg-
kérjük a tanulókat, hogy keressenek mintákat, és ezeket általáno-
sítsák, az erősíti a matematikatanulást. Egy „jó” problémamegoldó 
feladat egyszerre vonja be a tanulókat az ilyesfajta matematikai gon-
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dolkodásba és ugyanakkor gyakorloltatja, megszilárdítja a tanult 
ismereteket.

Példaként a lineáris egyenletek felállítását és megoldását hozom 
fel. Alapja egy olyan munka, amellyel a Dél-Nottinghamshire projekt 
keretében találkoztam. Eredetileg az 1970-es évek közepén publikál-
ták. A konkrét ötlet alapja az úgynevezett ,,piramis”.

A feladat szép, egyszerű módon kezdődik. Tetszőleges három 
számmal indul, ahogy az az alábbi elrendezésben látható. Az a fel-
adat, hogy találjuk ki a piramis alján található értéket úgy, hogy 
két szomszédos értéket összeadva az alattuk közöttük elhelyezkedő 
mezőben álló számot kapjuk. Például a 8, 7 és 4 számokkal kezdve 
a válasz az alsó keretben 27 lesz. Ezzel kapcsolatban felmerülhet 
néhány kérdés, például:

27

15 12

7 8 4

 ● Mely három kiinduló szám esetén kaphatjuk meg a 27et?
 ● Mi a kapcsolat a kezdő számok és a válaszként kapott szám kö-

zött?
 ● Mi történik, ha négy számmal kezdünk?

A tanulók saját egyenletei

Az a feladat, hogy megtaláljuk a hiányzó számot, ha minden szám 
a két fölső szomszédjának az összege (mint az előbb).

18

7 x 3

Először megoldhatjuk a feladatot próbálkozással. Azt szeretnénk 
azonban, hogy a gyerekek egyenletet használjanak, amint az a követ-
kező ábrán látható.
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18

7 + x x + 3

7 x 3

10 + 2x =

Ez a megközelítés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egyen-
let felírásával oldják meg a feladatot. Mivel a diákok minden egyes 
problémához egyenletet írnak fel, amelyet aztán megoldanak, a ta-
nulás két fontos szempontja kerül előtérbe. Az egyik, hogy a diákok 
látják, miként használható az algebra (egyenlet) feladatok megoldá-
sára. A másik pedig, hogy a diákok maguk írnak fel egyenleteket, 
és ez egészen más, mint amikor gyakorlásképpen egy feladatgyűjte-
ményből kapnak egy csomó egyenletet, amelyben – minden érthető 
ok nélkül – meg kell határozniuk egy hiányzó értéket.

Az egyszerű lineáris egyenletek megoldására azt a módszert talál-
tam hasznosnak, amelyre gyakran úgy hivatkoznak, hogy a ,,letaka-
rás” módszere. Letakarjuk a 2x-et, és eljuttatjuk a tanulókat addig, 
hogy megkérdezzék: ,,Mennyit kell adni a 10-hez, hogy 18 legyen?” 
Nyilván 8-at, ami azt jelenti, hogy a 2x 8-cal, ezért az x 4-gyel egyen-
lő.4 Az ellenőrzés fontos része a megoldásnak.

Ha megkérjük a diákokat, hogy mondják el, mit értettek meg egy 
alkalmazott meg kö ze lí tésből vagy stratégiából, újabb lépést teszünk 
az eljárás elmélyítése felé. Magyarázhat úgy, hogy ír róla, elmagya-
rázza egy társának, posztert készít róla, elmondja a segítőtanárnak 
vagy a tanárának.

Az ismereteket tovább mélyítő feladat lehet, ha az összeadást he-
lyett kivonást alkalmazunk. Például:

4

5 1

7 2 1

4 Ezt a módszert mi visszefelé következtetésnek nevezzük – (A ford.)
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A fenti természetesen szép, tiszta, nem túl komplikát feladat. Ha 

azonban a 7, 2, 1 kez dő szá mok más sorrendben, mondjuk 2, 1, 7 
szerepelnek, amely esetben a válasz 7, akkor a tanulóknak lehető-
ségük van a negatív számokkal való műveletvégzés gyakorlására is. 
Algebrailag ez így néz ki:

7

2– x x – 7

2 x 7

Ez a 2 − x − (x − 7), azaz a 9 − 2x = 7 egyenlethez vezet.
A fejezetben előforduló példákat alsó és felső tagozaton, valamint 

a CPD-program kurzusain a segítőtanárokkal kipróbáltam. Azért 
használtam és írtam le ezeket és minden más, ebben a könyvben 
szereplő ötletet, mert segítik a tanulók értelmi fejlődését minden 
korosztályban, minden fejlettségi szinten. Ezáltal közelebb kerül-
nek a matematikához és közben fejlődik a magabiztosságuk a ma-
tematika művelésében. A kulcskérdés a segítőtanárok matematikai 
képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy támogatni tudják 
a tanulókat és a tanárokat. Azáltal, hogy fejlesztjük matematikai 
kompetenciájukat, a segítőtanárok is fejleszteni tudják a tanulókat 
támogató stratégiáikat.



Matematikatanárok kézikönyve138



9

Haladás az, ha a tanár és a diák közösen fedezi föl, érti meg és 
szövi át ösvényekkel a fogalmak matematikának nevezett hálóza-
tát. Mindenki másképp „térképezi föl” a hálózatot és a fogalmakat 
összekötő ösvényeket, vagyis mindenki másképp érti meg a ma-
tematikát.

Ez a csodálatos idézet, amely az eredeti Nemzeti Tanterv Mathematics 
Non-statutory Guidance (1989) (Nem szakrendszerű matematika-tan-
anyagok útmutatója) kiadványában szerepel, szemléletesen jellemzi a 
ma te ma tikatanítást és -tanulást. Ebben a fejezetben a matematikai 
fej lődés alapvetően fontos kérdését vizsgálom azon keresztül, ho-
gyan szol gál hatják a feladatok az előrehaladást a matematikatanítás-
ban és -tanulásban.

A fejlesztés egyik kulcsa annak felismerése, hogy a matematikai 
fogalmak fejlődése nem egyenletes, és különböző tanulók esetében 
eltérő tempóban és mértékben megy végbe. Ezt szem előtt tartva 
úgy gondolom, a fenti idézet azért fontos, mert a matematikai fejlő-
dést hálózatként írja le, amelyben az egyes diákok a saját útvonalaik 
révén fölfogják és föltérképezik azt, hogy hogyan értik meg a ma-
tematikát. Ez a leírás ellentmond annak, ahogyan az iskolákban 
az egyes tantervváltozatoknak megfelelően, lépésről lépésre tanítják 
a matematikát. Szerencsére, a legutóbbi (2007-es) változat sokkal 
kevésbé előíró dokumentum, nagyobb teret hagy a tanári krea ti vi-
tásnak az óratervezésben és a tanításban. Az összefonódó hálózat 
benyomását erősíti a logó is, amelyen az egyes tantárgyakra külön-
böző színű egybefonódó szalagok utalnak. Ez annak felismerése, 
hogy a tanulás nem lineáris, nem egyszerű, hogy a különböző disz-
ciplínák rengeteg ponton kapcsolódnak.

Haladás a matematikai 
fogalmak fejlesztésében
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Leesik a húszfilléres, sorozatok és  
a matematika ta nu lás

A matematikatanulás folyamata, vagy még inkább a matematikai 
gondolkodásmód kialakításának folyamata nem egyszerű. Szóra-
koztató módon szemlélteti ezt egy harmadéves matematikaszakos 
egyetemi hallgató példája. Felkértek, hogy vegyek részt két napon 
keresztül egy matematikatanár-alapképzési program iskolai mate-
matikatanítási moduljában, és adjak ötleteket a tanításhoz. A 100+ 
Ideas for Teaching Mathematics (100-nál is több ötlet a matemati-
katanításhoz) című könyv egyik feladatán dolgoztunk, amely a 100-
as rácsról szól (40. ötlet, 47. oldal), és amelynek során az alábbi 
kibővített 100-as rácsot használtuk:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

A diákoknak úgy kell kitölteniük a táblázat üres helyeit, mintha 
az eredeti 100-as rács végtelen lenne, a számok pedig ismétlődhet-
nek, nem csak egyetlen helyen fordulhatnak elő a táblázatban.
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Pár perc elteltével Emma motyogott valamit, talán csak magá-

nak, de elég hangosan ahhoz, hogy meghalljam. Ez a motyogás arra 
utalt, hogy éppen megértett egy alapvető matematikai összefüggést, 
így megkérdeztem: ,,Leesett a húszfilléres?” Emma azt válaszolta: 
,,Igen, de ez a malacperselybe került, nem a földre.” Két érdekes 
dolog volt ebben a megjegyzésben. Az egyik, hogy a ,,Leesett a húsz-
filléres” új megvilágításba került, a másik, ami sokkal fontosabb, 
hogy itt volt  valaki, aki abban a pillanatban értett meg egy, az aktu-
ális tudásszintjéhez képest – legalábbis én úgy képzeltem – alapvető 
ma te ma ti kai gondolatot.

Jó példa arra, hogy egy felnőttnek, aki haladó szinten tanulta a 
matematikát, volt még mit megtanulnia az alapvető matematikai 
struktúrákról. Emma, aki fel ső fokú tanulmányainak vége felé járt, 
csak most értett meg teljesen egy fogalmat, amelyet normálisan 
12–13 éves korában meg kellett volna már ismernie. Természete-
sen nem ugyanaz elvégezni egy matematikai számítást, mint teljes 
tudatában lenni annak, hogy mi a mögötte húzódó matematikai 
tartalom, de az biztos, hogy a matematikatanulás legfontosabb része 
a megértés. Ez a szakadék a matematika „csinálása” és megértése 
között talán a fejlődés mérési módszereinek mellékterméke oktatási 
rendszerünkben.

Ha egyes fogalmak nincsenek a helyükön, akkor nehéz – bár nem 
lehetetlen – megérteni összetettebb fogalmakat. Például a természe-
tes számok rendszerének ismeretét a műveletvégzés előfeltételének 
gondoljuk. De mivel a matematika alapvetően a mintákról, a változó 
és állandó dolgokról, így az általánosságról szól, a tanulóknak nem 
kell mindenáron elszámolniuk mondjuk 1000-ig, hogy megértsék, 
az 1000 után az 1001 a következő egész szám. Hasonlóan, tudva, 
hogy 3 + 5 = 8, a tanulók általánosíthatnak, hogy 30 + 50 = 80 és 
300 + 500 = 800 (vagy 3x + 5x = 8x).

Az is lehetséges, hogy ha egy tanulót, aki valamilyen ok miatt 
nem fogott föl valamit, újra és újra visszairányítunk arra a pontra, 
az rombolja a gyermek motivációját, sőt, végső esetben még jobban 
megakaszthatja. Jó példa erre, amikor egy 10. vagy 11. évfolyamos 
diák láthatólag nem képes megérteni egy fogalmat, amellyel már 
alsó tagozatban meg kellett volna ismerkednie.
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Elakadás, és amikor nem esik le a húszfilléres

Biztos vagyok benne, hogy sokan ismernek gyenge képességűként 
emlegetett 15-16 éves diákokat, akik még olyan egyszerű számításo-
kat sem képesek elvégezni, mint 514-ből 267 vagy 34-szer 27 vagy 
hogy mennyi 15 fontnak a 10 százaléka.

Lehet azonban, hogy az ilyen eseteknek az az oka, hogy a tanulót 
untatja vagy frusztrálja az olyan munka, amely 7-8 évvel korábban 
elvégzett (vagy inkább kudarcba fulladt) feladatokat idéz föl benne. 
Szerintem ennek a logikája a következő: azzal, hogy a „gyenge ké-
pességű” tanulóban fölébresztjük korábbi kudarcainak emlékét, 
olyan érzéseket támasztunk benne, amelyek megakadályozzák, hogy 
megértse a magasabb szintű fogalmakat mindaddig, amíg az alacso-
nyabb szintűek szilárdan a helyükre nem kerülnek.

Szignifikáns probléma, amikor egy gyerek elakad egy alapfoga-
lom megértésében, és úgy tűnik, nem is tud továbblépni. Miután 
magam is éltem át ilyen élményt, attól tartok, nem mindig a ta-
nuló van elakadva, hanem inkább a tanár, akinek nincsen elég 
módszere, stratégiája vagy eszköze ahhoz, hogy átsegítse a gyermeket 
ezen az akadályon.

Az esemény, amire imént utaltam, 25 éve történt. Egyik gyer-
mekemnek 6–7 éves kora körül olvasási problémája volt. Emlék-
szem, a Ladybird Peter és Jane olvasókönyv–sorozatának köteteivel 
tért haza: először az 1a, majd az 1b, aztán a 2a és 2b, utána a 3a és 
a 3b, azután a 3a, majd a 3b következett. Nem, nem tévesztettem el! 
Valóban 3a és 3b, aztán 3a, majd – eltalálták! – 3b! Vagyis leragadt, 
és úgy tűnt, nem tud a 3b után továbblépni.

Azidőtájt másik iskolába került (egészen más okból, nem azért, 
mert nem bíztunk a tanára képességeiben, hogy meg tudja taní-
tani olvasni). Elmagyaráztam a helyzetet az új tanárának, aki azt 
mondta, hogy felméri a tudását és ha szükséges, egy kis nem-olvasó 
csoportban fog vele foglalkozni. Ebben a csoportban kártyákkal 
dolgoztak, jól szórakoztak, és sok szóasszociációs játékot játszottak. 
Egyszer, úgy négy héttel később, sírva jött haza afiam, mondván, 
nem maradhat tovább a csoportban; azért, mert túl gyorsan vála-
szolt a kérdésekre, és a tanár úgy ítélte meg, hogy az osztállyal együtt 
tud haladni. Tizennyolc hónapra rá a fiam teljesen magától elol-
vasta A gyűrűk urát.
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Szerintem teljes és közvetlen megfelelés van az olvasás megta-

nulása és a matematika alapjainak megértése között. Végső soron 
mindkettő nyelv- és szókincsfüggő. Az eredményes tanulás feltétele, 
hogy a tanulókat olyan feladatokkal lássuk el,

 ● amelyeket el tudnak végezni
 ● amelyeket értékelnek vagy felismerik, hogy szükségük van rájuk
 ● amelyeket élvezettel végeznek (az élvezeten a mentális vagy fizi-

kai elégedettséget értem)
 ● amelyeken keresztül sikert érhetnek el, és magabiztosságra tesz-

nek szert általuk
 ● amelyek az ismert dolgok továbbfejlesztésére serkentik őket.

Az utolsó pont a tanulók kimozdítása a komfortzónájukból. Na-
gyon gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy „a tanulók a saját szintjü-
kön dolgoznak”. A tanulás akkor hatékony, amikor a diákok megta-
nulnak túllépni megértésük aktuális szintjén.

A tanári szakértelem egyik összetevője, hogy a tanár különböző 
módokon inspirálja a tanulók értelmi fejlődését. Ez volt az, amit 
a fiam új tanára képes volt megtenni. Azt tette, amit minden haté-
kony tanár: különböző módokat keresett, hogy hozzáférjen diákjai 
képességeihez és tudásához. Felismerte, hogy az, hogy a fiam egyre 
csak újra átéli a  kudarcát ... 3a, 3b, 3a, 3b ... semmilyen lehetőséget 
nem kínál neki a továbblépésre. Azt is felismerte, hogy nemcsak egy 
módja van annak, hogy segítsen a gyerekeknek megtanulni olvasni.

A fejlődés támogatása

Ahhoz, hogy a tanulók haladjanak, hogy értsék, amit tanulnak, 
létfontosságú megtalálni a módjait annak, hogy különböző felada-
tokon és összefüggésrendszereken keresztül általános készségekkel 
és fogalmakkal foglalkozzanak. A tanításnak kulcseleme segíteni 
a diákokat abban, hogy még magabiztosabbak, még önállóbbak 
legyenek, és észrevenni, hogy ugyanazok a képességek különböző 
problémákban különböző módon nyilvánulnak meg.

Egy segítőtanárral nemrégiben lezajlott beszélgetésen arról volt 
szó, hogy  a tanulók valamelyik napon vagy héten végzett munká-
jukra nem emlékeznek, azt nem kapcsolják össze egy másik napon 
vagy héten végzett munkájukkal. Azon gondolkodtunk, mennyire 
kivitelezhető, hogy a tanulók kevesebb időt töltsenek a képességek 
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rutinszerű gyakorlásával és többet azzal, hogy feljegyezzék, mit végez-
tek és mit értettek meg belőle – ezáltal fejlesztve azt a képességüket, 
hogy kapcsolatot teremtsenek pl. két egymás utáni héten végzett 
feladat között. Egy ilyen feljegyzés valami ilyesféle pókhálószerű di-
agram lehetne:

Elvégeztem egy összeadást, pl.
23 + 14 = 37

30 37 40

A 37 így helyezkedik el a számegyenesen:

A 37 a 30 és a 40 közé esik.
Közelebb a 40-hez.

Másképp is megkaphatom a 37-et
két szám összegeként: 20 + 17.

73

A 37 jelentése:
3 tízes és 7 egyes

T E

Amikor kockákból raktam ki a 37-et, az 
így nézett ki: 3 darab 10-es csoport és 

még 7 darab.

Ez a diagram összhangban van a fejezet elején álló idézettel: há-
lózatot és lehetséges útvonalakat mutat. Minden mezőhöz írhatunk 
egy dátumot, és feltehetjük a falra mint a folyamatos munka bemu-
tatását. Egy ilyen feljegyzés haszna nemcsak az, hogy általa a tanulók 
emlékeznek arra, amit tanultak és még a dolgok összekapcsolódá-
saival is foglalkoznak, hanem az is, hogy képet ad a fejlődésről is.

A haladás megtervezése és a differenciált tanulás

Valahányszor megnyílik egy út az előrelépés felé, mindannyiszor 
megnyílik a lehetőség a differenciált tanulásra. Hiszen a tanár látja, 
hogyan fejleszthető és használható egy feladat arra, hogy segítse a 
tanulókat abban, hogy összefüggéseket találjanak, és összetett rend-
szerekkel dolgozzanak. Másfelől viszont alapvetően erről szól a dif-
ferenciált oktatás. A következő idézet a HMI (Mathematics from 5 to 
16) (Matematika 5-től 16-ig) (1985: 26) jelentésből ezt a véleményt 
támasztja alá:
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A differenciálás, ha jól elő van készítve, minden diák haladását 
szolgálja.

A differenciált tanulás minden osztályban megvalósul, nem csak 
a tanár munkája által, hanem esetenként annak ellenére vagy attól 
függetlenül is. Tagadhatatlan, hogy különböző diákok különböző-
képpen értik meg ugyanazt. Különbözhet a befogadás módja, sebes-
sége, mélysége. Ezért fontos, hogy olyan feladatokat adjunk a tanu-
lóknak, amelyek természetes módon táplálják ezt a különbözőséget. 

A szívószáltól a másodfokúig számláláson és szorzáson át

Színes szívószálakkal mutatom be az első olyan gondolatot, amely-
lyel szeretném megvilágítani a kapcsolatot a fejlődés megtervezése 
és a differenciált tanulás között. Párhuzamosan (függőlegesen vagy 
vízszintesen) helyezem el őket. úgy, hogy a szívószálaknak vagy le-
gyenek „kereszteződési pontjaik”, metszéspontjaik – vagy legyenek 
párhuzamosak, amely esetben nincs metszéspontjuk.

Az alábbi ábrán például hét vízszintes és három függőleges szívó-
szál látható 21 metszésponttal. Az első probléma megtalálni, hogy 
hányféle elrendezése lehet tíz szívószálnak.

Oldalról nézve 
háromszor fordul 
elő hét metszéspont, 
ami pont

Alulról vagy felülről nézve 
hétszer fordul elő három 
metszéspont, ami 7 · 3.

3 · 7

Ahogy sok más esetben is, a tervezést, majd az osztálytermi meg-
valósítást figyelembe véve a tanárnak kell eldöntenie, hogyan építse 
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fel a feladatot. Különösen akkor, ha a feladat több szinten is nyitott, 
ami megkívánja a tanulóktól, hogy döntsenek a továbblépésről.

Alacsonyabb szinten egy konkrét példában egyes tanulóknak 
kihívás lehet már az is, hogy leszámlálják a metszéspontokat: egy, 
kettő, három, … Egy másik szinten a tanulók szorzási feladatot lát-
hatnak benne. Annak eldöntése, hogy az egyes tanulók hogyan ér-
telmezik a megoldandó problémát, összetett feladat, ezért fontos 
lehetőséget adnunk a diákoknak, hogy bemutassák vagy elmagya-
rázzák, mit értettek meg.

Ha megkérjük őket, hogy jegyezzék fel az általuk megtalált összes 
lehetőséget, megkapják a 10 kéttagú összegre bontásait. Ezen a pon-
ton a haladás elágazhat arra, hogy a pontpárokat koordinátákként 
kezeljük. Ha ezeket felrajzoljuk, a V + F = 10 (vagy x + y = 10) egye-
nest kapjuk, amint az az ábrán is látható.

0 10

10

Vízszintes

Függőleges

A következő táblázatban rendszerezve vannak a kapott eredmé-
nyek. Azért készítettem el, hogy megmutassam a szívószálas feladat-
ból származtatható sokféle továbblépési lehetőséget. Bár – az egy-
szerűség kedvéért – ezt a táblázatot magam készítettem el, nagyon 
óvatos lennék azzal, hogy odaadjam-e az üres táblázatot kitöltésre 
a gyerekeknek. Egyszerűen azért, mert ha táblázatot adnék nekik, 
éppen azt a szervezést végezném el, amely egyébként az ő feladatuk 
lenne. Ezzel semmibe venném azt a követelményt, hogy önállóan 
szervezzék rendszerbe az információt, továbbá megfosztanám őket 
attól a lehetőségtől, hogy problémamegoldókként viselkedjenek, 
ami pedig létfontosságú oldala a matematikatanulásnak és a meg-
értésnek. Azt eldönteni, hogyan lehet a legjobban összerendezni 
az információt, fontos aspektusa a dön tés ho za talnak. Minél nyil-
vánvalóbb a tanulók számára, hogy merre folytathatják a feladatot, 
annál kevésbé kell nekik önállóan gondolkodniuk. Természetesen 
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van egy finom egyensúly, amelyet szem előtt kell tartanunk, dehát 
a tanítás nagyrészt egyensúlyozás akörül, hogy mikor kell közbelép-
nünk és mikor háttérben maradnunk, mikor legyünk didaktikusak 
és mikor ne.

Íme a táblázat:

Vízszintes 
szívószál 

(V)

Függőleges 
szívószál 

(F)

A metszés-
pon tok 

száma (M)
(V, F) (V, M)

0 10 0 (0, 10) (0, 0)

1 9 9 (1, 9) (1, 9)

2 8 16 (2, 8) (2, 16)

3 7 21 (3, 7) (3, 21)

4 6 24 (4, 6) (4, 24)

5 5 25 (5, 5) (5, 25)

6 4 24 (6, 4) (6, 24)

7 3 21 (7, 3) (7, 21)

8 2 16 (8, 2) (8, 16)

9 1 9 (9, 1) (9, 9)

10 0 0 (10, 0) 10, 0)

Ha megfigyeljük a különbségeket a Metszéspontok oszlopában az 
egymást követő mezők között, a következőket kapjuk: +9, +7, +5, …, 
−7 és −9. A metszéspontok eszerint négyzetes (másodrendű) soroza-
tot alkotnak. Ha ábrázoljuk a pontokat a koordináta-rend szerben, 
akkor az M = 10V − V2 (vagy y = 10x − x2) összefüggéssel megadott 
grafikont kapjuk.

A feladatnak egy nyilvánvaló továbbfejleszési lehetősége, hogy 
változtatjuk a szívószálak számát. Ennek révén a tanulók rengeteg 
gyakorlatot szerezhetnek a korábban említett különböző készségek 
fejlesztésében. Az a további kérdés, hogy miként maximalizálható a 
metszéspontok száma; ha a szívószálak száma adott, a tanulókat az 
általánosítás során két irányába viszi el, más az összefüggés páros, 
illetve páratlan számú szívószál esetén.

Másfelé is továbbfejleszthető a feladat, például kérdés lehet, hogy 
hány közbezárt terület keletkezik. A fenti (3; 7) ábra esetén ez 12.
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A közbezárt tartományok száma (S4) általánosan szintén másod-

fokú kifejezésre vezet: a T = (V − 1)(F − 1) összefüggéssel adhatjuk 
meg. Mivel esetünkben tíz szívószál van, azaz F = 10 − V, így S felír-
ható V függvényeként: S4 = (V − 1)(9 − V).

Visszatérve a (3; 7) szívószálat tartalmazó ábrára, azt is meg  gyel-
het jük, hogy egyes tartományok nem négy vonallal vannak hatá-
rolva, hanem vannak három (számuk S3), illetve két (számuk S2) 
vonallal határolt tartományok is. 16-ot határol három vonal, a kö-
vetkező kifejezés adja meg a számukat: S3 = 2(F − 1) + 2(H − 1) vagy 
másképp 2V + 2F − 4, ami lineáris függvény. Két vonallal határolt 
tartományból mindig négy keletkezik (hacsak nem párhuzamos a tíz 
szívószál), ez konstans függvény: S2 = 4.

Egy olyan egyszerű feladatból, hogy szívószálakat helyeztük el és 
számláltunk meg, különböző másodfokú, lineáris és konstans függ-
vényeket készítettünk. Ha követjük a fejlődést, a következő listát 
kapjuk:

 ● számlálás
 ● a 10 bontásai
 ● szorzás
 ● koordinátapárok rajzolása
 ● lineáris és másodfokú függvény grafikonjának megrajzolása
 ● konstans, lineáris és másodfokú függvények meghatározása.

A készségek fejlesztését illetően a tanulók lehetőséget kaptak 
a szisztematikus munkára, az információ rendszerezésére. Önálló 
döntést kellett hozniuk egy, a fentihez hasonló táblázat megraj-
zolásáról, ki kellett választaniuk adatokat, amelyeket ábrázolniuk 
kellett. Ez mutatja meg az önállóságukat, valamint képességüket az 
értékes gondolkodásra.

Az óra számlapjától a digitális kijelzőig

A következő tevékenység az idő felfedezése. Ahogy sok más, a köny-
vemben említett példában, ebben is az összetettséget mutatom meg. 
Az idő fogalmával kapcsolatban különböző számrendszereket, el-
térő szókészletet használnak. Nekem személy szerint az a vélemé-
nyem, hogy túl korán tanítjuk az időt, és azért, hogy ezt megtehes-
sük, túlzottan leegyszerűsítjük. Ennek következményeként pedig 
felmerül a hibás fogalomalkotás lehetősége.
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Ami a számrendszereket illeti: az óra bontása percekre, másod-

percekre a 60-as számrendszert követi. A nap órákra bontása a 24-es, 
sőt, a kétszer 12-es számrendszert használja. A nap–hét váltás nyil-
ván 7-es számrendszerben történik. Azután pedig minden zavarossá 
válik, mert nincs konkrét számrendszer, amelyben továbbvihetnénk 
a váltást: a heteket hónapokra vagy a napokat évekre, hacsak nem 
használjuk a 365 és egynegyed alapú számrendszert…1

Ami az időhöz kapcsolódó szókészletet illeti: van órakor, negyed, 
fél, … perccel múlt, … múlva lesz. E kifejezések egy része órára, más 
része órához viszonyított percre vonatkozik. Vannak olyanok (ne-
gyed, fél, háromnegyed), amelyek törtre utalnak. A bonyodalmat az 
okozza, hogy például az „5 perccel múlt” esetében a nagymutató az 
1-esen áll. Matematikai szempontból ez az 1-es a 60-nak egy 12-ede 
(5). De negyedkor a nagy mutató a 3-asra mutat! Így keverednek az 
egész és a törtszámok az idő szótárában. Egy kisgyermek számára an-
nak megértése, hogy az 1-es „5 perccel múlt”-at jelent, annak a  tu-
dását tételezi föl, hogy az 1 mint óramérték 5-öt jelent, ha a perc 
mértékeként használjuk. Vagyis egyszerre két alapot használunk at-
tól függően, hogy melyik mutató melyik számra mutat … zavaros? 
Hát akkor hogy ne zavarodna össze egy kisgyermek?

Nemrégiben felkértek, hogy adjak ötleteket, hogyan lehet első 
osztályos gyermekek számára érthetővé tenni az idő fogalmát. A leg-
jobb ötlet, amivel elő tudtam rukkolni az volt, hogy a gyerekek 
kezébe kell adni az alább látható, az óralapról egy A4-es kartonra 
készített képet. Úgy neveztem el, hogy ,,szétrobbantott óra”.

A szétrobbantott óra ötletével a következőket kívántam elérni:
 ● olyan feladatot adjak a gyerekeknek, amelyet játékosan tudnak 

megoldani
 ● olyan feladatot adjak nekik, amelyen együtt tudnak dolgozni
 ● megnézhessék egymás megoldásait
 ● első kézből szerezzenek tapasztalatot az óralap felépítéséről.

Három különböző színű kartonra másoltam a szétrobbantott 
óra egy-egy példányát azzal a szándékkal, hogy a gyerekek a darabok 
csereberéjével többszínű órát készítsenek. Amikor elkészültek a ki-
vágással, és elosztották a darabokat, azt a feladatot kapták, hogy ál-
lítsák össze az óralapot. A számokat az üres számlapra gyurmaragasz-
tóval rögzítve többször is próbálkozhattak azért, hogy a szomszédos 
1 A hónapok felírása az években szintén a 12-es számrendszert követi. Régebben 

az idő számítása sokkal szisztematikusabb – és pontatlanabb – volt. (A ford.)
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számok között lehetőleg ugyanakkora távolság legyen. Ez nyilván 
fontos, de csak akkor van jelentősége, ha a gyerekek kifejezetten ezt 
a feladatot kapják. Mégis, a tanárt és engem is zavart, ha valamelyik 
gyerek nem így csinálta. Hogy volt ilyen, az is azt mutatta, hogy 
egyes tanulók korántsem álltak készen arra, hogy megértsék az idő 
fogalmát. A mutatók felhelyezése újabb kihívás volt, majd követke-
zett az a feladat, hogy különböző egész órákat jelenítsenek meg, és 
mondják el, hogy a nap azon egész óráiban milyen tevékenységeket 
szoktak végezni.

Mivel a 12 órás számlapon minden szám háromféle értelmezést 
nyerhet, egyrészt aszerint, hogy a nagymutató mutat-e rá, vagy a ki-
csi, illetve hogy délutáni vagy délelőtti időpontra vonatkozik, a gye-
rekeknek még bonyolultabb dolgokat kellene megérteniük. Elsőre 
már az óralap összeállítása is elég nagy kihívás. Az, hogy az egyes 
gyerekek mikorra érnek meg intellektuálisan arra, hogy megértsék, 
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hogy az óralap egyes számai háromféle értelemben használhatók, 
önmagában sem egyszerű kérdés.

Tovább bonyolítja a témát, hogy a két mutató különböző se-
bességgel mozog: a nagymutató 12-szer gyorsabban jár, mint a ki-
csi. Egy olyan, látszólag egyszerű fogalomnak a megértése, mint 
mondjuk fél négy – újabb kihívás. Mialatt a nagymutató a 12-estől 
a 6-osig ér, a kismutató csak két és fél percnek megfelelő távolságot 
tesz meg. És bár mindkét mutató (különböző sebességgel) mozog, 
mialatt a nagymutató 30 percnyit tesz meg, a kismutató két szám 
közti távolságnak csak a felét tette meg. Tekintetbe véve mindennek 
a bonyolultságát, azt javaslom, hogy az idő tanítását nagyon lassan 
és körültekintően végezzük, semmiképpen ne siettessük.

Ahogy minden olyan feladattal érdemes foglalkozni, amely kü-
lönböző sebességű és mélységű matematikai munkára ad lehetősé-
get a tanulóknak, úgy az sem kivétel, amikor a kis- és a nagymutató 
különböző időpontokat mutat. A fejezetet egy olyan „idős” fel-
adattal zárom, amelyet az általános iskola 7. osztályában (KS3) már 
feladhatunk. Az idő felfedezésével kapcsolatos: tizenkét óra alatt 
mikor lesz a mutatók által bezárt szög 180°. Látszólag nyilvánvaló 
a válasz: 1:35, 2:40, 3:45 stb. Ezek a válaszok azonban hibásak, mert 
1:35-kor nem pontosan 180° a mutatók által bezárt szög! Mivel a 
nagymutató elmozdult az 1 és a 2 közé félútig, azért a szög (az óra-
mutató járásával azonos irányban tekintve) kicsit kevesebb 180°-nál. 
Ez a feladat arra irányul, hogy a szöget pontosan számítsák ki, lehe-
tőleg másodpercre kerekítve, ami már kihívás. Hasonló probléma 
lehet azt megtalálni, hogy mikor van egymáson a két mutató, vagy 
mikor zárnak be derékszöget egymással.

Összefoglalva, a haladás a matematikatanulásban inkább szól 
hálózatról és ösvényekről, mint lineáris, lépésenként leírható váz-
ról. A tanulók segítése saját hálózatuk felépítésében és az ösvények 
megtalálásában komoly feladat. Ennek azzal tehetünk eleget, ha a 
tanulóknak olyan problémákat kínálunk fel, amelyek révén nem 
strukturált feladatokkal foglalkozhatnak. Ha a megoldás során lo-
gikus gondolkodásra, korábbi ismereteik alkalmazására, rendszere-
zésre, mintakeresésre és általánosításra buzdítjuk őket. Ha olyan 
kultúrát honosítunk meg, amelyben a tanulók elvárják, hogy ön-
állóan kezdhessék megoldani a problémákat. Az, hogy a tanáruk 
továbbfejlesztett problémákkal lássa el őket, szintén alappillére az 
ilyen kultúrának. A matematikaórák nyitottabb, problémamegoldó 
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légköre révén a kihívás is könnyebben teljesíthetővé, a matematika-
tanulás és -tanítás is érdekesebbé válik.

Minél több kihívás elé állítjuk a diákjainkat és minél jobban hoz-
zászoknak a kihívások elfogadásához, annál érdekesebb és hatéko-
nyabb színterévé válhat az osztály a ma te ma ti ka tanulásnak. E könyv 
központi kérdésként azokkal a stratégiákkal és eszközökkel foglalko-
zik, amelyeket arra használunk, hogy általuk strukturáljuk a diákok 
tanulási tapasztalatait. Annak érdekében tesszük ezt, hogy ne csak 
a matematika használóiként fejlődjenek, hanem megtanulják felis-
merni a tanulásban végbement fejlődésüket is.

Az utolsó fejezetben áttekintjük a matematikaórán használható 
segédeszközöket.
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Az utolsó fejezetben összegyűjtöttem az eszközöket. Kihagytam az 
informatikai eszközöket, és ennek két oka van. Az egyik, hogy na-
gyon sok vacak van köztük. Ha a magam által használt szoftvereket 
soroltam volna föl, azzal burkoltan azt sugalltam volna – amit nem 
akartam –, hogy a többi nem jó. Másrészt – lehet, hogy régimódinak 
fognak tartani, de – azt hiszem, a gyerekek így is elég időt töltenek a 
villódzó képernyő előtt, virtuális világokban, játékkonzolokat és in-
teraktív táblákat bámulva – nagyon sok lehetőség, nagyon sok pasz-
szivitás. Sokkal inkább támogatom azokat az eszközöket, amelyek 
kiállták az idő próbáját: színesrúdkészlet, csatlakoztatható kockák, 
lyukastáblák, különféle rácsozású papírok stb. Eszközök, amelyek-
kel a tanulók játszhatnak, dolgozhatnak, amelyekre rajzolhatnak. 
Olcsók és széles skálán használhatók az előkészítőtől a 16 éves kor 
utáni évfolyamokig. Olyan eszközöket mutatok be (ábácérendben), 
amelyeket én is használtam. Mindegyikhez adok olyan jellemző fel-
adatokat és fogalmakat, amelyek fejlesztésére alkalmazhatók.

ATM lapok

Olyan, söralátéthez hasonló anyagból készült sokszögekből (a tég-
lalapot kivéve) álló készlet, amelynek elemei egymás mellé illeszt-
hetők. Kétdimenziós mozaikmintákat, valamint háromdimenziós 
testeket építhetünk össze belőlük ragasztószalag segítségével.

Ajánlott irodalom: Shapes in Space (Alakzatok a térben), 100+ 
Ideas for Teaching Mathematics (100-nál is több ötlet a matemati-
katanításhoz).

Csatlakoztatható kockák
Ahogyan a pöckök és a lyukastábla, a csatlakoztatható kockák is 
használhatók számláláshoz, csoportosításhoz, sorozatalkotáshoz. 
Valószínűségi kísérletekben és természetesen a felszín, térfogat té-

A matematikatanítást és 
-tanulást segítő taneszközök
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makörben is jól használhatók.

Ajánlott irodalom: Linking Cubes and the Learning of Mathematics 
(Csatlakoztatható kockák és matematikatanulás).

Dienes-készlet 10-es számrendszerhez
Sok általános iskolának van egy doboznyi, 10-es számrendszer-
hez használható készlete. Sajnos gyakran a szekrények polcán po-
rosodik. Fantasztikus segítség ahhoz, hogy a tanulók megértsék 
a helyiértékes rendszert. Használható összeadáshoz, kivonáshoz, 
szorzáshoz, osztáshoz.

Ajánlott forrás: Taneszközkatalógus.

Dobókockák
Rengeteg egyszerű játék és fejtörő készíthető a dobókockákra ala-
pozva. Ha üres kockát használunk, a saját számainkat írhatjuk a 
lapokra. Valószínűségi kísérletek (általában gyanúsak…).

Ajánlott irodalom: Mathematical Activities from Poland (Matema-
tikai játékok Lengyelországból), The Bumper Book of Indoor Games (Szo-
bajátékok).
Ajánlott forrás: A helyi játéküzlet (5 db dobókocka, 2 kártya-
pakli, dominókészletek).

Dominó
Hasznos a számfelismerésben, számlálásban, sorozatalkotásban, tör-
teknél. Rengeteg játék hasznos segédeszköze (8. fejezet).

Ajánlott irodalom: Mathematical Activities from Poland (Matema-
tikai játékok Lengyelországból), The Bumper Book of Indoor Games (Szo-
bajátékok).
Ajánlott forrás: A helyi játéküzlet.

Műanyag építőjáték
Olyan, különböző színű és hosszúságú lyukas műanyag csíkok, ame-
lyek egymáshoz kapcsolhatók a lyukakba illesztett pöckökkel. Sok-
féle alakzatot lehet készíteni belőlük, amelyek tulajdonságait meg 
lehet beszélni.

Ajánlott irodalom: Everyone Is Special (Mindenki különleges).
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Játékkártya
Akárcsak a dominó, használható számláláshoz, számbontáshoz, ren-
geteg kártyajátékhoz, kártyatrükkökhöz.

Ajánlott irodalom: The Bumper Book of Indoor Games (Szobajátékok).
Ajánlott forrás: A helyi játéküzlet.

Lyukastábla (négyzetes, kilencszer kilences)
Elsőtől tizenkettedik osztályig használható. Alapvető fontosságú 
készlet rengeteg geometriai célzatú fogalom fejlesztéséhez (alakza-
tok, tér és mérték) csakúgy, mint az algebrához, irracionális számok-
hoz stb. Vegyen egy készletet az osztálynak, és ne felejtsen el gumi-
gyűrűket is venni hozzá!

Ajánlott irodalom: Using Geoboards (A lyukastáblák használata), 
100+ Ideas for Teaching Mathematics (100-nál is több ötlet a mate-
matikatanításhoz).
Ajánlott forrás: www.cleo.net.uk/

Lyukastábla (kör alakú)
Készítettem olyan, kör alakú lyukastáblákat, amelyek kerületén ki-
lenc, illetve 10, a közepén pedig egy lyuk volt. Ha lenne rá időm, 
akkor olyat is csinálnék, amelynek a kerületén 12 lyuk van. Hasznos 
eszköz háromszögek, húrnégyszögek készítéséhez, valamint annak 
megfigyeléséhez, hogy miként lehet „kódolni” az elkészített sokszö-
geket. Nyilvánvaló lehetőségeket nyújt a kör és szög kapcsolatáról 
szóló tételek feldolgozásakor. 

Ajánlott irodalom: 100+ Ideas for Teaching Mathematics (100-nál 
is több ötlet a matematikatanításhoz).

Ötszög háromszögek
Olyan egyenlő szárú háromszögek, amelyek szabályos ötszög szétda-
rabolásakor keletkeznek. Jól használhatók más alakzatok összeállí-
tásához (1-2. osztály), a Fibonacci-sorozat értékeinek előállításához 
(7-9. osztály).

Pöckök és lyukastáblák
Elsőtől tizenkettedik osztályig használhatók a pöckök és hozzájuk 
tartozó táblák. Használhatók számláláshoz, csoportosításhoz, (tük-
rös és forgásszimmetrikus) alakzatok létrehozásához, koordináták 
tervezéséhez, számsorozatok készítéséhez, a BÉKA és a NIM játé-
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kokhoz, a 4 egy sorban játékhoz (és ahogy az a 7. fejezetben szerepel: 
feladatokat adhatunk, amelyek kihívást jelentenek a 11-12. osztá-
lyos tanulóknak).

Rácsos papírok

Az alábbi típusú rácsos papírokat használtam vagy valamelyik má-
sik segédeszközzel együtt, vagy valamely speciális feladathoz. Fontos, 
hogy könnyen hozzáférjünk ilyen papírokhoz. Ha rendszeresen ne-
künk kell sebtiben másolnunk ilyet, vagy ha a folyosó végén elzárt 
szekrényben tároljuk őket, az nem segíti elő a használatukat. A rá-
csos papírok listája: 

 ● 1 cm-es négyzetes pontrács
 ● 1 cmes egyenlő közű pontrács
 ● 1,5 cmes egyenlő közű pontrács
 ● több kilencszer kilences négyzetrács (lyukastáblához)
 ● több tizenhatszor tizenhatos, huszonötször huszonötös négyzet-

rács (lyukastáblához)
 ● transzformációs rács (szabályos háromszög, hatszögrács) 

(ld. The tessellation file, Tarquin Publications)
 ● transzformációs rács (454590 fokos háromszögrács) 
 ● transzformációs rács (306090 fokos háromszögrács) 

(ld. Everyone Is Special, ATM: 14)
 ● több körrács (a 9, 10, 12 plusz egy kör alakú lyukastáblához)
 ● 1 cmes négyzethálós papír
 ● 2 cmes négyzethálós papír
 ● négyzet alakú papírok és kártyák A5ös papírból kivágva 

(origamihoz)
 ● tizedes törtekké alakításhoz használható tízes rács 

(ld. Everyone Is Special, ATM: 7)
 ● forgókaros rács (ld. 4. fejezet)
 ● helyiértékrács (ld. Bevezetés)

Színesrúdkészlet

Élénk színű rudak, amelyek ismét kezdenek divatba jönni. Hasznos 
az előkészítősöknek a számfelismeréshez, számok bontásához, szám-
kifejezések felírásához, szimbólumhasználathoz, továbbá a csoport-
elmélethez egyetemi hallgatók számára.

Ajánlott irodalom: Primary Idea Book for Cuisinaire Rods (Alsós 
tankönyv a színesrúdkészlethez)



Matematikai taneszközök 157
Szívószálak

Tízes kötegbe kötve, majd ezeket is tízesével összekötve a helyi ér té-
ke ket gyakorolhatjuk velük. A 9. fejezetben ajánlok egy szívószálak-
kal kapcsolatos feladatot. Testek háromdimenziós vázát is el lehet 
készíteni segítségükkel, ha egymásba csúsztatjuk őket.

Forrás: Taneszközkatalógus.

Egyéb alapvető eszközök

Olyan nyilvánvaló kellékek mellett, mint az olló, a folyékony ra-
gasztó, a ragasztószalag, a kártya, a szögmérő, a körző, javaslom az 
alábbiakat:

 ● A4es, A5ös, A6os, A7es papír (mindenféle két és háromdi-
menziós alakzat készítéséhez és törtekhez).

 ●  1 3:  oldalarányú kártya (tetraéder és oktaéder készítéséhez).
 ● 2 és fél centiméter széles csíkokra vágott használt A4es papírok 

(kiválóan használható törtek szemléltetéséhez és más dolgokra).
 ● Amikor az A5ös papírból négyzetet vágunk ki, őrizzük meg a le-

eső papírcsíkokat, négyféle színnel kiszínezve ezeket használhat-
juk a Kairó mozaikmintához.

A fejezet zárásaként felvetem a kérdést: Miért használjunk segédesz-
közöket? Azért teszem ezt, mert szerintem fontos tudatosítani, hogy 
mely eszközök játszanak szerepet a matematikatanításban.

Miért használjunk segédeszközöket?

Ami az eszközök használatát illeti, két kérdést szeretnék felvetni 
azzal kapcsolatban, hogyan segítheti egy eszköz használata a mate-
matikatanulást. Milyen célt szolgálhat, ha azt kérjük egy tanulótól, 
hogy hajtson félbe egy szelet papírt, majd gondolkozzon el valamin, 
vagy válaszoljon meg egy kérdést, vagy hajtson végre valami további 
feladatot? Hogyan segíti a megértést a papírhajtás művelete? Egy 
papír hajtogatása – mondjuk azért, hogy megértse a törtekkel való 
műveletvégzést – hogyan segíthet valakinek abban, hogy egy vizsgán 
megválaszoljon egy törtekre vonatkozó kérdést?

Különbség van aközött, hogy a tanulók egy fogalmat mélységében 
megértenek és aközött, hogy van valami felszínes ismeretük róla a 
tanult módszerek, eljárások alapján (amelyeket azért sajátítottak el, 
hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni egy tankönyvi kérdésre, 



Matematikatanárok kézikönyve158
egy feladatlap kitöltésekor vagy egy vizsgán). Annak, hogy olyan so-
kan utálják a matematikát és úgy érzik, nincs sok értelme, valószí-
nűleg az a fajta tanítás az oka, amely elsősorban példák, módszerek, 
eljárások bemutatásán keresztül zajlik, amelyeket aztán a tanulók 
unalomig gyakorolhatnak.

Míg a felszínes tanulás elsősorban olyan lépések memorizálását 
jelenti, amelyeket egy adott feladat megoldása érdekében kell meg-
tennünk, a mélyebb megértés lényege az, ha felismerjük, milyen 
tudást kell alkalmaznunk nem nyilvánvaló vagy nem ismerős szitu-
ációkban. Amikor azt kérjük a tanulóktól, hogy igazoljanak valamit 
vagy győzzenek meg bennünket arról, hogy valami miért működik, 
akkor – szerintem – ott valószínűleg teljesülnek a mélyebb tanulás 
feltételei.

A mélyebb tanulás megalapozásához a tanulóknak tapasztala-
tokat kell gyűjteniük felfedezéseik alátámasztására. Eszközökhöz 
kell hozzáférniük, hogy csináljanak velük valamit azért, hogy aztán 
megbeszéljék az ötleteiket és a matematikai struktúrákat. Olyan 
feladatokat kell adnunk a tanulóknak, amelyek megoldásához és 
a fogalmak közti kapcsolat felfedezéséhez csak több lépésben juthat-
nak el. A mélyebb tanuláshoz a diákoknak kérdezniük kell, be kell 
bizonyítaniuk, hogyan és miért működik valami. Amikor a fogal-
mak maguktól értetődővé válnak, akkor a tanulás alapjai megszilár-
dultak. Amint ez megtörténik, magabiztosabban léphetünk tovább 
és önálóbb tanulókká válunk.

A taneszeközök nyilván nem rendelkeznek misztikus erővel, 
amely garantálná, hogy a használójuknak minden azonnal megvi-
lágosodik. Minden azon múlik, hogyan használjuk az eszközöket 
és mik a tanár szándékai, amikor egy adott eszközt használ… vagy  
ahogy Anne Watson énekelte a Keele Egyetemen 2008-ban megren-
dezett egyesített matematikai konferencián:

…nem, amit csinálsz, hanem ahogy csinálod,
nem, amit tanulsz, hanem ahogy tanulod,
nem, amit tanítasz, hanem ahogy tanítod…
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AfL (Assesment for learning) Tanulmányi értékelés.
AST (Advanced skills teacher) Speciális képzettségű 

tanár.
Attainment targets Elérendő célok.
 Ezek határozzák meg, hogy az egyes tanulmá-

nyi szinteken a tanulók az ismeretek megszer-
zésének és a megértésnek várhatóan mely fo-
kára lépnek.

BECTA (British Educational Communications and 
Technology Agency) Brit oktatási kommuniká-
ciós és technológiai ügynökség.

 A kormánynak az oktatási információs és 
kom munikációs technológiáért (ICT) felelős 
vezető ügynöksége.

BT (Beginning teacher) Kezdő tanár: olyan tanár, 
aki a képzésén belüli tanítási gyakorlaton 
(ITT) vesz részt.

CACHE (Council of awards in children’s care and 
education) A gyermekellátás és az oktatás díjait 
odaítélő tanács.

CAL (Computer aided learning) Számítógéppel tá-
mogatott tanulás: olyan tanulási mód, amely 
számítógéphasználatra támaszkodik.

CATs (Cognitive ability tests) Kognitív képességvizsgá-
lat: olyan értékelés, amely az érvelési képessé-
gekre irányul.

CEDP (Career entry and development profile) Pályakezdő 
és fejlesztési profil: kezdő tanárok pályájának 
követésére használt táblázat.

A könyvben előforduló 
rövidítések, kifejezések 

jegyzéke
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CPD (Continuing professional development) Tanárto-

vábbképzés.
CPO (Child protection officer) Gyermekvédelmi tiszt.
Core subjects Főtárgyak . 

Angol nyelv és irodalom, matematika, termé-
szettudomány – a Nemzeti Tanterv része, min-
den diáknak kötelező a 4. tanulmányi szintig 
(16 éves kor).

CRB disclosure (Criminal records bureau) Bűnügyi nyilvántar-
tás feltárása (erkölcsi bizonyítvány): minden 
tanárra érvényes jogi követelmény, amelynek 
alapján eldönthető, a tanár alkalmas-e arra, 
hogy gyerekekkel foglalkozzon.

Curriculum  Tanterv: az iskolában oktatott tantárgyak és 
azok tartalmi leírása.

DCSF (Department for Children, Schools and Families) 
Gyermekek, iskolák és családok osztálya: ré-
gebbi megnevezése a DfES oktatási és gyer-
mekvédelmi osztálya. Kormányhivatal, amely 
szabályozza az oktatás minden területét és a 
Nemzeti Alaptantervet.

Differentiation Differenciálás: különböző szinten álló diákok-
nak ugyanazt a tantervi anyagot tanítjuk, de 
különböző stratégiákkal és eszközökkel úgy, 
hogy tekintetbe vesszük egyéni és változó igé-
nyeiket.

DT (Design technology) Tervezési technológia.

Diagnostic testing Diagnosztikai vizsgálat: olyan vizsgálati mód, 
amely rámutat az erősségekre és a gyengesé-
gekre az adott területeken.

E2E (Entry to employment) Belépés a foglalkozta-
tásba: programok és képzési lehetőségek part-
nerségben az iskolákkal és a helyi hatóságok-
kal, hogy megfelelő életvezetést, tanulást és 
képzést biztosítsanak olyan tanulóknak, akik 
kibuktak vagy alacsony a képzettségük.

EAL (English as an additional language) Angol mint 
tanult nyelv.
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EAZs (Education action zones) Oktatási akciózónák: 

az alap- és egyes középfokú oktatási intézmé-
nyek mellett létrehozott, tanulást támogató 
intézmények. Magában foglalja az iskola és 
az otthon kapcsolatát támogató dolgozókat, 
a tanterven kívüli foglalkoztatási központo-
kat, házi feladatok készítését segítő csoporto-
kat a helyi könyvtárakban stb.

EBD (Emotional and behavioural difficulties/disorder) 
Érzelmi és viselkedési nehézségek/rendelle-
nességek.

EdPsyc (Educational psychologist) Oktatáspszichológus.
EMA (Educational maintenance allowance) Kétheten-

kénti, legfeljebb 60 �-os oktatásfenntartási tá-
mogatás olyan 16-19 éves diákoknak, akik az 
oktatásban maradnak tanköteles koruk után.

EMAG (The ethnic minority achievement grant) Etnikai 
kisebbségi támogatás: kormányzati pénz helyi 
hatásógok és iskolák számára, hogy ki tudják 
elégíteni etnikai kisebbséghez tartozó tanu-
lóik oktatási szükségleteit.

ESOL (English for speakers of other languages) Angol 
idegen anyanyelvűek számára.

EWO/ESW (Educational welfare offficer/social worker) Ne-
velési jóléti tisztviselő, szociális munkás: 
olyan személy, aki hivatalból felelős azért, 
hogy biztosítsa a  gyerekek rendszeres iskolalá-
togatását és egyebeket.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) Kö-
zépiskolai végzettségről szóló általános bizo-
nyítvány:

 nemzeti vizsgabizonyítvány, amelyet  több 
tárgyból, általában 16 éves korukban szerez-
hetnek meg a diákok.

GNVQ (General national vocational qualification) Egye-
temi vagy szakosított képzést megalapozó ok-
tatás olyan tárgyakból, mint pl. művészet és 
tervezés, egészség és szociális gondozás stb.

G&T (Gifted and talented) Tehetséges.
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GTC (General teachig council) Általános oktatási tanács.
GTTR (Graduate teacher training registry) Végzett taná-

rok képzési nyilvántartása.
HMI (Her Majesty’s Inspector) Őfelsége tanfelügye-

lője, akit az Ofsted alkalmaz.
HoD (Head of department) Osztályfőnök (olykor 

szaktárgyfelelős).
HoY (Head of year) Évfolyamért felelős tanár, évfo-

lyamfelelős.
ICT (Information and communication technology) In-

formáció- és kommunikációtechnika.
IEP (Individual educaion plan) Egyéni fejlesztési terv 

olyan diákok számára, akik igazoltan sajátos 
nevelési igényűek.

In loco parentis Jelentése: a szülő helyett. Hivatalos kifejezése 
a tanár diákjai iránti felelősségének.

INSET (In-service education and training) Tanártovább-
képzés iskolai tanároknak.

ITT (Initial teacher training) Tanárképzés tanárok-
nak, amelynek során minősített tanár (QTS) 
válik belőlük.

Key Stages A nemzeti tanterv négy kulcsszintre (Key 
Stage) van felosztva:

1. szint 
(KS1)

2. szint 
(KS2)

3. szint 
(KS3)

4. szint 
(KS4)

Kor 5–7 7–11 11–14 14–16
Évfolyam 1-2. 3-6. 7-9. 10-11.

LA/LEA (Local authirity/local education authority) Ön-
kormányzati/helyi oktatási hatóság: az önkor-
mányzat oktatási osztálya meghatározott okta-
tási felelősséggel.

LSA and LST (Learning support assistant and learning support 
teacher) Tanítást segítő asszisztens, illetve ta-
nár: segítő személyzet speciális nevelési szük-
ségletű gyerekek számára, gyakran egyéni fog-
lalkozásban vagy külön oktatási egységekben.

LSU (Learning support unit) Tanulást támogató 
egység: a tanulási vagy viselkedési zavarokkal 
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küzdő diákok tanulását elősegítő csoport a ta-
nári karon belül.

MFL (Modern foreign languages) Modern idegen nyel-
vek.

NT (National tests) Nemzeti teszt (korábban szten-
derd értékelő teszt, SAT): az ugyanabban a hó-
napban született gyerekek tudásának összemé-
résére szolgátó teszt. Az 1., 2., 3. szinten (Key 
Stage) mérik három tárgyból: angol, matema-
tika és természettudomány. A GCSE vizsga 
a 4. szint (KS4) végén van.

Kulcsszint
Mely kor-
ban írják

Nyilvánosság

1. 7 Nem

2. 11 Igen

3. 14 Nem

4. 16 Igen

NLS (National Literacy Strategy) Nemzeti írás-olvasás 
stratégia.

NNS (National Numeracy Strategy) Nemzeti matema-
tikai készség stratégia.

NQT (Newly qualified teacher) Frissen minősített ta-
nár: olyan minősített tanár, aki egy éven belül 
tette le a minősítő vizsgát.

NRA (National record of achievements) Nemzeti ered-
ményjegyzék: a diákok személyre szóló nyil-
vántartása a teljesítményeikről és az elért ered-
ményeikről a középiskolás éveik alatt.

Objectives Célok, eredmények vagy jobbító célú változ-
tatások, amelyeket a döntéshozók el akarnak 
érni.

Ofsted (Office for Standards in Education) Nevelési nor-
mák hivatala: olyan szervezet, amely felelős az 
iskolai szakfelügyelet ellátásáért és értékeli az 
oktatás minőségét és normáit.

PANDA (Performance and assesment) Teljesítmény és 



Matematikatanárok kézikönyve164
értékelés: olyan feljegyzés, amelyet az Ofsted 
készít az iskolák teljesítményéről az ország is-
koláinak összehasonlításával.

PAT (Pupil achievement tracker) A tanulói teljesít-
mény nyomon követése: a DCSF/DfES di-
agnosztikai és analitikai számítógépes prog-
ramja, amelynek segítségével nyomon követ-
hető a diákok teljesítménye.

Pedagogy Pedagógia: a tanítás tudománya és művészete, 
de a tanításban alkalmazható, tanulást segítő 
stratégiákat, technikákat, megközelítéseket is 
jelenti.

Performance tables A DCSF által publikált, az iskolák és az ön-
kormányzat számára összegyűjtött statisztikák, 
mint például országos teszteredmények, hi-
ányzások adatai stb.

PPA (Planning, preparation and assesment) Tervezés, 
felkészülés, értékelés: minden tanárnak ideje 
legalább 10%-át tervezésre, felkészülésre és ér-
tékelésre kell szánnia.

Programmes of study Tanulmányi program: a nemzeti tanterv 
által minden tartárgyból lefektetett tanítási 
program tartalma.

PSE or PSHE (Personal and social education or personal, social 
and health education) Személyes és szociális ne-
velés vagy személyes, szociális és egészségügyi 
nevelés

PSP (Personal support plan) Személyes támogatási 
terv: személyre szabott célok olyan tanulók 
számára, akik a kiesés küszöbén állnak.

PTA (Parent/teacher association) Szülő-tanár egyesü-
let.

QCA (Qualifications and Curriculum Authority) Mi-
nősítő és tantervi hatóság, az a testület, amely 
a tantervet és az ahhoz tartozó értékelést fej-
leszti.

QTS (Qualified teacher status) Minősített tanári stá-
tusz: tanárképzésben sikeresen résztvettek mi-
nősítése, amely szükséges ahhoz, hogy valaki 
valamely állami iskolában tanítson.
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SEN (Special educational needs) Speciális nevelési 

szükséglet: három fő kategóriába sorolható 
feltételt tartalmaz: tanulási nehézségek, visel-
kedési nehézségek és fizikai vagy egészségügyi 
nehézségek.

SENCO (Special educational needs coordinator) Speciális 
nevelési szükségletek koordinátora: az a tanár, 
aki egy iskolában a SEN-diákokért felelős.

SMART targets (Specific, measurable, achievable, realistic and 
time-related) Meghatározott, mérhető, elérhető, 
valóságos és időhöz köthető: segít figyelemmel 
kísérni, hogy a célkitűzéseket és célokat meny-
nyire sikerül teljesíteni.

SLT (Senior leadership team) Rangidős vezetői cso-
port.

SMT (Senior management team) Rangidős vezető cso-
port: egy iskola vagy egy nevelési intézmény 
vezető tagjai.

TDA (Teacher Development Agency or Training 
Development  Agency, formerly TTA – teacher 
training agency) Tanárfejlesztő ügynökség vagy 
iskolai képzési és fejlesztési ügynökség (koráb-
ban TTA, tanárképző ügynökség).

TLR (Teaching and learning responsibilities) Tanítási 
és tanulási felelősség: olyan felelősségek, ame-
lyek – a tanár szerepén túl – pozitív hatással 
vannak a nevelési folyamatra.

VAK (Visual, auditory and kinesthetic) Vizuális, au-
ditív és mozgásos tanulási modell – az egyén 
tanulási stílusához alakított, „aktív” tanítási és 
tanulási stratégiákra összpontosító modell. 
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algebra 33, 36, 135–136, 148
ATM-SEG GCSE 118–121

általánosság/általánosítás 
23, 26, 33, 38, 40, 42, 
48, 49, 60, 68, 71, 72, 78, 
79, 109, 112, 123, 130, 
134, 141, 147, 148, 151

bináris (kettes) számrendszer 88

diákok haladásának felmé-
rése (APP) 116–118

elvárások 20, 41–42, 
51, 65, 73, 80

értékelés 16, 49, 75, 
98, 105–121

értelmezés (sense-making) 15, 
40, 43, 45, 48, 55, 56, 57, 
61, 70, 80, 86, 88, 92, 94, 
96, 106, 112, 113, 128, 133, 
139, 141, 142, 143, 146, 154

felerősítés (empowerment) 
12, 30, 126

grafikon 63–64, 75, 77, 99, 
106–110, 146, 147, 148

helyiérték 13–14, 20, 32–33, 
38, 46, 127, 154, 155

iskolai légkör 29–32, 52

kapcsolat
– érzelmi 9–10, 17–18
– észlelő 9, 10, 17, 137, 143

kérdések
– zárt 35, 65
– vizsga-/teszt- 76, 85, 

96, 113, 121, 157
– nyílt 35, 98
– tanulóké 31–33, 

55, 64, 86, 157
– tanároké 24, 42, 56, 

61, 62, 63, 70
kivonás 26, 36, 44–47, 

71, 88, 93, 136, 154

labdarúgás 17, 44, 51, 52

matematika
– és örömforrás 10, 12
– és felfedezés 13, 15, 16, 18, 
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25, 26, 48, 55–56, 85, 88, 
90, 99, 100, 110, 139, 157

– ereje 32, 38–39, 88
matematikatanárok egyesüle-

te (ATM) 15, 21, 22, 24
meglepetések 33–34, 92

óratervezés 18–20, 22–27
osztás

– egyjegyű számmal 
50, 132, 154

– többjegyű szám-
mal 87–88, 92

összeadás 13, 25, 32, 
71, 78, 89, 154

palindromszámok 24–25
pedagógia 12, 13, 27, 52, 64, 

84, 87, 98, 124, 127, 162
problémamegoldás 12, 20, 

23, 26, 40, 42, 57, 59, 60, 
65, 86, 87, 98, 114, 115, 
118, 134, 151 problémák
– algebrai piramis 134–136
– szög papírhajtoga-

tásból 71–72
– döntött négyzet te-

rülete 94–95
– átlagolás 120
– forgatás közép-

pontja 59–60
– órák és időmérés 148–151
– állandó terület, vál-

tozó kerület 99
– állandó kerület, vál-

tozó terület 99
– piramisszerkesztés 120

– számolókorongok 132
– másodfokúak kiszá-

mítása (counting to 
quadratics) 145–148

– Cribbage 128–129
– téglalapátló 22–23
– osztók 74
– Találkozunk? (Do 

we meet?) 79–80
– Dominó 130–132
– továbbfejlesztett 108
– négyzetek 140
– Fibonacci-szám-

cellák 25–26
– négy egy sorban 110–112
– többszörösök szem-

léltetése 107–109
– számbontások szem-

léltetése 109–110
– pontok összekötése 85
– osztás többszámjegyű 

osztóval 88–91
– számbontás kártyák-

kal 129–130
– palindromszámok 24–25
– partíciók és szorza-

tok (partitions and 
products) 78–79

– összetett alakzatok 
kerülete 35–36

– forgókar és trigono-
metria 60–64

– szinuszgörbe-transz-
formációk 76–77

– súlyok és mérlegek 70–71
– Pitagorasz tétele 

93–95, 97, 99
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színesrúdkészlet 107, 

108, 127, 153
szorzás 25, 47–49, 79, 

99, 145–146

tantermi
– légkör 29, 31, 41, 101
– kultúra 15, 20, 26, 27, 

29–42, 51, 54, 64, 65, 
66, 80, 102, 106, 151

teszt
– -re felkészítés 105, 112–115
– probléma velük 51–53, 

84–86, 96, 117
tizedes törtek 14, 18–20, 

62, 71, 97, 148, 156
többszörösök 23, 25, 49, 

62, 89, 99, 106, 107, 
108, 109, 130, 131

trigonometria 60–76, 90

választás 31, 34–36, 
38, 39, 84, 85

vegyes képességű 23, 30, 31
vektorok 39, 59–60, 80
visszajelzés 35, 45,46, 93, 96
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