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A I. pontban röviden összefoglaljuk a kutatás eredményeit, javaslatainkat és kérdéseinket.
A javaslatok, kérdések indoklása és részletes megalapozása az azt követő tanulmányban, a II.
pontban található.

I.
„MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI”
Válaszok a megbízó által megfogalmazott
kutatási kérdésekre

1. Melyek azok az általános pedagógiai alapelvek és tantárgymódszertani megoldások,
amelyeknek az új tankönyvekben következetesen érvényesülnie kell? Melyek ezek közül
azok, amelyek eltérnek a jelenlegi hazai tanítási és tankönyvfejlesztési gyakorlattól?
A nemzetközi és hazai kutatások alapján általános elvárás, hogy a tanulók által szerethető és élvezhető
papíralapú tankönyvet kell kiadni, amely egyúttal tartalmi és módszertani szempontból egyaránt használható
segédeszköz a tanár számára is.
• A tankönyvben érvényesüljenek az általános pedagógiai és a tantárgypedagógiai elvek.
Gondolni kell a matematika műveltségi terület sajátos tartalmi és oktatási céljaira: a matematikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére, tiszta fogalmak kialakítására. Minél fiatalabb diák számára készül a könyv, annál fontosabb, hogy az ismeretszerzés, a fogalomalakítás a valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzéssel kezdődjön a
matematika minél több területén (számtan, halmazok, függvények, sorozatok, kombinatorika, valószínűség, statisztika, geometria…).
• Tartalmazzon többféle javaslatot a matematikatanulási folyamat tanórai és azon kívüli
megszervezésére.
• A tankönyv egyes részei legyenek önállóan is feldolgozhatók.
• Teremtsen közvetlen kapcsolatot a tankönyvvel párhuzamosan fejlesztett internetes portállal. A portál tartalmi, módszertani és technikai jellemzőire a 7. és 8. pontban térünk ki.
• Ösztönözze a tankönyv a tartalomnak (a tudományos igényességnek, szakmai hitelességnek, megbízhatóságnak) és az életkornak megfelelő munkaformákat, tevékenységeket, játékokat.
• A tankönyvnek példát kell mutatnia a különböző típusú matematikai tevékenységekre és a
tanulók matematikai tevékenységének támogatására: az ötletek, sejtések megszületésének
ösztönzésére, az intuíciók működtetésére, a tanulói kreativitás fejlesztésére éppúgy, mint
az olyan hosszabb, – egy bizonyításhoz vagy egy nehéz feladat megoldásához szükséges –
összetettebb logikai lánc követésére és kigondolására.
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Korunk nagy kihívásai közé tartozik annak a felderítése, hogyan tudunk alkalmazkodni az
digitális eszközök és az internet térhódításához. Ez persze nem pusztán taneszköz-fejlesztési,
hanem oktatásszervezési kérdés is.
A jelenlegi hazai tanítási és tankönyvfejlesztési gyakorlattól való legszembetűnőbb eltérés
a digitális taneszközök használatának kérdésében mutatkozik.
A digitális tartalmak megjelenítése, az egyre modernebb elektronikus eszközök, hálózatok
használata egyfelől lehetőséget ad, hogy felszabadítsuk a tankönyvet és a kiegészítő anyagokat
a hagyományos formák kötöttségei alól.
A modern technikával könnyebb lehet megvalósítani a kapcsolattartást, a kooperatív tanulást, a tananyag különböző változatainak, szintjeinek megjelenítését, az önálló gondolkodási
folyamat biztosítását és (az akár személyre szabott) reflexiót.
Amennyiben az oktatásirányítók az „egykönyves” rendszer bevezetését szorgalmazzák,
fontos felhíni a figyelmet a következő kutatási tapasztalatokra:
Az egységes tankönyvek, az új NAT-hoz és a Kerettantervhez illeszkedő oktatási anyagok kifejlesztése nem alapozható a meglévő állományra, szemléletében is új tankönyvre van szükség, nem
elegendő a korábbi anyagok „frissítése”, többek között azért, mert bizonyos fejlesztési területekre
mind a NAT, mind a Kerettantervek nagyobb hangsúlyt helyeznek.
Csökkenteni kell a tankönyvekben a tudáskínáló szöveg túlsúlyát, növelni kell az élménykínáló
és információkínáló részek arányát. A jelenlegi középiskolai tankönyvek megpróbálnak a matematika iránt érdeklődő és kevésbé érdeklődő tanulók számára ugyanabban a tankönyvben kínálatot biztosítani, ami csökkenti a tankönyv használatának hatékonyságát.
Javasolt változatok
a) Képzési formánként közös könyv és feladatgyűjtemény legyen, specializáció szerinti
elektronikus kiegészítéssel. A nyomtatott változat tartalma is legyen szabadon hozzáférhető digitális formában is.
b) Speciális képzési formánként (pl. tagozat) külön könyv és feladatgyűjtemény legyen.
A nyomtatott változat tartalma is legyen szabadon hozzáférhető digitális formában is.
Akármelyik javasolt változatra gondolunk, tudatában kell lenni, hogy az csak gondosan kiérlelt fejlesztés eredményeként, a nyomtatott és digitális részek szerves egységét is megteremtve
lehet sikeres.
A legjobb megoldás esetén is számolni kell azzal, hogy a jelenlegi színes kínálatot nem
pótolja.
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2. Melyek azok a nemzetközi példák és eredmények, amelyeket érdemes megismerni és
hasznosítani az új generációs tankönyvek koncepciójának és standardjainak a kidolgozásakor? Milyen következtetések és tanulságok vonhatók le ezekből?
Az egységes standardok csak az európai alapelveket rögzítik. Ezek az alapelvek megfogalmazódnak a magyarországi tankönyvi akkreditációs eljárásban is, azaz
c) i) Feleljen meg az alkotmányban rögzített egyetemes emberi értékeknek.
d) ii) Biztosítsa az esélyegyenlőséget.
e) iii) Ne legyen kirekesztő.
f) iiii)

Ne legyen gyűlöletkeltő.

Vannak országok, ahol éppen most lazítanak a tartalmi szabályozásokon és vannak országok
ahol éppen szigorítottak. Mindenki kísérletezik. Ezeket a kísérleteket minden ország kötelezően nagyon alaposan tervezi meg, mert alapvetően határozhatják meg gyermekeink és unokáink
képzési színvonalát és ennek következtében érvényesülési esélyeiket az egységes Európában.
(Az egyik leggyorsabb francia modellben másfél év egy új tankönyv piacra kerülése: [1 hónap
tervezés + 4 hónap írás + 6 hónap ellenőrzés javítás újragondolás + 1 hónap gyártás + 6 hónap
tesztelés = 18 hónap].)
Magyarországon jelenleg nagyon erős a tartalmi szabályozás, amit a tankönyvek érvényesítenek
is, ugyanakkor ettől jelentősen elmarad a tanárok oktatási módszertani kompetenciája, ami sürgős támogatásra, fejlesztésre szorul.
Szinte minden ország fejleszt és fenntart saját digitális archívumot, amely néhány országban
kapcsolatban áll a tankönyvekkel is. Ezt mi is javasoljuk, erre a digitális tartalmak esetén viszszatérünk.
Nem tankönyvi témájú, általánosan bevált oktatási intézkedés a tanárasszisztensek alkalmazása
(Spanyolország, Finnország, Anglia, Belgium, …), még ha azok munkaerejének használata különböző mértékű is. Szintén bevált és támogatandó a kezdő tanárok mentorálása.
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3. A tankönyvekkel szemben támasztott hazai és nemzetközi minőségi kritériumok összehasonlítása és értékelése alapján, melyek a releváns kritériumok a választott téma tankönyveinek értékelésekor? A releváns minőségi kritériumok között milyen fontossági
sorrendet lehet felállítani?
A matematikaoktatásban közvetve vagy közvetlenül érintett szereplők más-más szempontot
preferálnak:
matematikus:
Legyen matematikailag precíz, helyes.
tanár:
Segítsen a napi munkában.
módszertani szakértő: Legyen a tanulók által befogadható, megérthető, késztesse a tanulót
önálló gondolkodásra.
állam:
Feleljen meg az állam mindenkori céljainak.
tanuló:
Legyen érdekes, szórakoztató.
szülő:
Legyen megfizethető és könnyen kezelhető.
A hazai és nemzetközi gyakorlatban elsősorban a matematikus és a tanár szempontjai
érvényesülnek, de mások érdekeinek is van szerepe. Sajnos Magyarországon a sor vége felé
kullog a diák igénye, habár néhány kiadó próbálkozott szórakoztatóbb kiadványok elkészítésével. A diákok tetszését el is nyerték ezek a könyvek, de nekik nincs döntési és beleszólási joguk
a tankönyvrendelésbe, az teljes egészében a tanár felelőssége. Ezek az újabb típusú könyvek a
tanárok körében értetlenséget szültek, a tanárok szocializációja nagyon ritkán állt azon a szinten, hogy könnyedén váltsanak a régebben használt tankönyvekről újabbakra, modernebbekre,
a mai tanulói igényeket jobban kielégítőkre.
E tanulmány egyik szerzőjétől idézzük a következő álláspontot: „Azért amit a következő mondatokban, mint matematikus és mint matematikát oktató szakember leírok, kollégáim
zöme valószínűleg megkövezne, keresztre feszítene és felnégyelne, ebben a sorrendben. Én elnéző vagyok. Ha egy tankönyv izgalmas, érdekes és a gyerek azzal kezdi az évet, hogy átlapozza, beleolvas és magától belemélyed legalább egy kis időre, akkor elnézem ennek a könyvnek,
ha van benne néhány elírás, sajtóhiba. Ha a gyerek vagy a tanár veszi észre ezeket, akkor büszke
lehet magára és okosabbnak érezheti magát, mint a könyv szerzője. Nem dől össze a világ egykét apró pontatlanságtól, tévedéstől, amiket az én szememben kompenzál az, hogy ha a gyerek
olvassa és örömét leli a könyvben.”
Javasoljuk, hogy a tankönyvek megírásakor elsődleges legyen a tanulók igénye, másodlagos a matematikus és a módszertani szakértő véleménye és a tanárnak csak ez után legyen
szabadsága választani a lehetséges tankönyvek közül. Ez a választás történhet a szülők, de középiskolai szinten a diákönkormányzatok bevonásával is.
Bár minden tantervi változtatásnál kiemelt szempont volt a tananyagcsökkentés, tapasztalatunk szerint ez nem hogy nem valósult meg, de a tantárgyak körüli rendrakás közben az ismeretek mennyisége túlburjánzott. Nem a tankönyvek hibája, hogy igazodniuk kell a felhizlalt
kerettantervekhez! Olyan független testületnek kellene meghúzni és megkurtítani a tananyagot,
amelynek vétó joga van, és nem kell igazodnia a felhorgadt bekiabálók véleményéhez. Szerintünk ezek a folyamatok nem csak a matematika, de némely más tárgy esetében is jellemzők
voltak az elmúlt évek kerettantervi változása során.
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Nemzetközi szinten elvárás, hogy a tanulók alkalmazásképes tudással kerüljenek ki az
iskolából. Ennek megjelenítése a tankönyvben csak akkor lehetséges, ha a tanárok képesek
lesznek felismerni és érvényesíteni ezeket a célokat, ezért elsődleges feladat a tanárok illetve
tanítók képzése, továbbképzése. A tanulók iskolai tanulásra való szocializálása 6-7 éves korban
kezdődik. Ha alsó tagozatban azt sulykolják beléjük, hogy a matematika nem más, mint öszszeadás, kivonás, szorzás és osztás, akkor ne várjuk el a diákoktól, hogy felső tagozatban megtáltosodnak és gondolkodni kezdenek. A gondolkodásra nevelést első osztálytól kell kezdeni!
Javasoljuk, hogy ilyen jellegű feladatok nagyobb számban kerüljenek bele az alsós tankönyvekbe is. Fontos szempont, hogy a tankönyvek mellé készüljenek a tanárok számára részletes módszertani javaslatokat tartalmazó papíralapú és elektronikus kiadványok. Álláspontunk szerint a
matematika tananyagnak fele-fele arányban kellene új ismereteket átadónak, illetve gondolkodtatónak lenni. Természetesen ez a két szempont nem különíthető el, kart karba öltve kell együtt
sétálniuk előre az évek során.
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4. Összeállítható-e egy olyan speciális tankönyvi kritériumrendszer, amelynek segítségével hatékonyan ellenőrizhető, hogy egy új tankönyv tartalmilag és módszertanilag is
megfelel a hatékony és eredményes tanítás és tanulás feltételeinek?
A jelenlegi tankönyvi kritériumrendszert általános értelemben jónak tartjuk, de az alábbi változtatásokat javasoljuk:
• Ne kelljen engedélyeztetni atlaszt, szótárt, szöveggyűjteményt, … speciálisan meghatározott, egyéb rendeletben rögzített kiadványokat. Azok kérésre automatikusan kerüljenek
fel egy rendelhető jegyzékre. A tankönyv engedélyezési eljárással foglalkozó hivatal évente
szúrópróbaszerűen ellenőriztessen néhányat ezek közül.
• A pedagógiai szakértő értékelőlapok túlságosan hosszúak. Általános tapasztalat, hogy a
könyv elolvasása, áttanulmányozása, hibajavítása során az értékelőben kialakuló szubjektív képek alapján pontoz, és fogadja el vagy utasítja el a könyvet. Javasoljuk a kérdőív
alpontjainak rövidítését.
• A 3. kérdésre adott válasz szerint nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a problémák és
feladatok megértése, a gondolkodás. Nem képzelhető el ez a folyamat próbálkozások,
kísérletezések, játékok nélkül. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek megvalósulása a tanáron múlik, elsődleges cél tehát a tanár képzése és továbbképzése kell legyen.
Leglényegesebb javaslatunk az, hogy minden tankönyv essen át valódi beválás vizsgálaton,
amely statisztikailag értékelhető mintanagyság alapján legalább egy év alatt készül el. A tankönyv csak akkor kaphasson végleges engedélyt, ha ezen a beválás vizsgálaton megfelelt.

„MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI” Válaszok a megbízó által megfogalmazott kutatási kérdésekre

Az új generációs tankönyv és taneszköz-fejlesztés koncepciója és standardjai:
5. Milyen célokat, alapelveket és szempontokat érdemes megfogalmazni az új generációs
tankönyvek fejlesztési koncepciójában?
A tankönyvírók, bírálók, használók és a tudomány képviselői egyetértenek abban, hogy egy
matematika tankönyvnek matematikailag korrektnek kell lennie. Az új generációs tankönyvek
fejlesztési koncepciójában gondosan fel kell térképezni az iskolai tananyagban szereplő matematikai fogalmak, ismeretek adott korosztálynak megfelelő szabatossági szintjét, ezeknek kell
kialakítani egy általánosan elfogadható sztenderdjét. Be kell mutatni, hogyan lehet az absztrakció és a szemléletesség kellő arányát megtartani egy adott életkori szinten. Legyen a tankönyvben a megtanítandó tananyag gondosan kimunkált, szigorú logikai rendben feldolgozott
folyamat, de úgy, hogy a felépítése vegye figyelembe az adott korosztályi sajátosságokat. Ezek
alapján a tankönyvnek példát kell mutatnia a különböző típusú matematikai tevékenységekre
és a tanulók matematikai tevékenységének támogatására: az ötletek, sejtések megszületésének
ösztönzésére, az intuíciók működtetésére, a tanulói kreativitás fejlesztésére éppúgy, mint az
olyan hosszabb összetettebb logikai lánc követésére és kigondolására, amely egy bizonyításhoz
vagy egy nehéz feladat megoldásához szükséges. Az új fejlesztésű tankönyv alkalmazkodjon az
egyéni különbségekhez, ösztönözze a tanuló önálló felfedező tevékenységét, támogassa a tanulói közreműködést, adjon eszközt a differenciáláshoz. A tanárnak legyen lehetősége arra, hogy
a saját tanítási stílusához közelálló tankönyvet használjon, amely illeszkedik az adott tanulóközösség céljaihoz, előzetes ismereteihez. A felsorolt rugalmassági szempontok nyílvánvalóan
nem oldhatók meg sem a hagyományos papíralapú tankönyvek régi merev rendszerével, sem a
tervezett „egykönyves” módszerrel.
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6. Melyek azok a minőségi standardok, amelyek következetes érvényesülése garanciát jelenthet arra, hogy a fejlesztés produktumai összhangban legyenek a NAT-ban és kerettantervben megfogalmazott pedagógiai célokkal és megfelelő feltételeket biztosítsanak
a hatékony és eredményes tanuláshoz?
A Tankönyvi kritériumrendszer egyik fő szempontja volt korábban is a NAT-nak és kerettantervnek való megfelelés. Ezt a szempontot érdemes részletezni, és minőségi szintekre bontani.
A NAT konkrét műveltségi területre specializálva részletesen bemutatja a fejlesztési célokat.
Ezek kiemelten szerepeltethetők a kritériumrendszerben. A tanulás eredményessége azonban
nagymértékben a tanártól függ. Ezért különösen fontos, hogy a tankönyvi minőségi sztenderdek összhangban legyenek a tanárok tankönyvválasztási preferenciáival. Ezért a tankönyvfejlesztés problémája szorosan összefügg a tanárképzés és tanártovábbképzés fejlesztésének
szempontjaival is, hiszen a tankönyvek használata nem maradhat a tanár magánügye. Alkalmat
és segítséget kell nyújtani a tanároknak ahhoz, hogy véleményüket megfogalmazhassák az új
tankönyvi generáció fejlesztési folyamatában. Ebben a folyamatban fel kell használni a már bevált hazai és nemzetközi gyakorlatokat, elemezni kell a tankönyvhasználat előnyeit és buktatóit.
Feltétlenül szükséges a tankönyvek beválás-vizsgálatának rendszerét a fejlesztési folyamattal
párhuzamosan kidolgozni.
Bár az utóbbi években egyre több kiadó törekedett arra, hogy könyvei mellé digitálisan is
elérhető anyagok készüljenek, ezek módszertani háttere még nem eléggé megalapozott. Kutatásra és beválási vizsgálatokra alapozva kell kimunkálni a nyomtatott és az elektronikus eszközök együttes alkalmazásának módjait.
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A tankönyvfejlesztés és digitális tananyagok fejlesztésének összekapcsolása:
7. Milyen célokat, alapelveket és szempontokat kell érvényesíteni a nyomtatott és a digitális tankönyvi változat együttes megtervezése során?
• A nyomtatott és a digitális tankönyvi változat együttese elsődlegesen a matematikai gondolkodás fejlesztését szolgálja.
• Adjon lehetőséget az egyéni különbségek figyelemvételére, a differenciálásra.
• A tanár számára kösse össze a tankönyvi anyagot a tanárnak szóló segítő módszertani
javaslatokkal és a háttér ismeretek elérésével.
• Ne váljon öncélú szórakoztatássá, szerencsejátékká vagy egyéb a tanulástól eltérítő közösségi kommunikációvá
• Tegye lehetővé a tanulói kreatívitás fejlesztését és segítse az elengedhetetlen rutinok megszilárdulását is.
• Adjon visszajelzést diáknak, tanárnak.
• Legyen motiváló, színes, változatos, esztétikus, tartalmas.
• Segítsen ahhoz, hogy a diák és tanár találjon széleskörű matematikai alkalmazási lehetőségeket, valamint mutasson utat a matematika és az egyéb kultúrák kapcsolatának feltárásához.
• Alkalmazkodjon a fiatalalok szokásaihoz, kedvelt időtöltéseihez.
• Legyen lehetőség az eszközhasználat rugalmas változtatására a technológiai fejlődés alapján.
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8. Milyen módon kapcsolható össze hatékonyan a nyomtatott tankönyvek, a digitális tananyagok és az online elérhető IKT szolgáltatások a tanítás és tanulás teljes folyamatában?
Világszerte terjed a tankönyvek feladatanyagának és szemléltető anyagának digitális támogatása
internetes portálok, adatbankok segítégével. Némelyik könyvben közvetlen utalás van a webes
címekre, de fordítva is előfordul, a webes tartalmakban a felkínált kiegészítők utalnak arra,
hogy melyik tankönyv melyik fejezetéhez kapcsolódik.
Fontosnak tartjuk, hogy a kialakítandó portált
• az állami kézben levő nonprofit szervezet üzemeltesse,
• a portál használja ki a web2 lehetőségeit,
• építsen aktívan a közösségekre,
• tartalmazzon egy alaptananyagot, és azon túlmutatóan teremtsen lehetőséget minden regisztrált tanárnak arra, hogy saját tananyagait ezen a felületen keresztül ingyenesen feltölthesse, illetve a mások által feltöltött tartalmakat használhassa.
• a felületet ismerje meg a tanárok széles köre, hogy a közösségi médiaként növekedve önfenntartóvá tudjon válni.
Már a tervezés során át kell gondolni, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek a nyomtatott
kiadásba valók és melyek azok, amelyek csak a digitális kiadásban kapnak helyet. Minimális elvárásként a nyomtatott könyv kiegészített, bővített, változatát képzeljük el digitális
lehetőségekkel böngészőben megjelenő webes tartalomként.
Mind a nyomtatott verziónak, mind a digitális tananyagnak kell kölcsönös és létező hivatkozásokat tartalmazni. A digitális tananyag ezt természetesen gördülékenyebben tudja megvalósítani. A pdf verzió feltöltve nézetünk szerint nem digitális változat!
Elvárások a könyv digitális változatával kapcsolatban:
• regisztráció nélkül is legyen teljesen szabadon hozzáférhető, de regisztráció után legyen
lehetőség személyes beállítások mentésére,
• legyen több platformon is elérhető,
• legyen szabadon és több szempontot figyelembe véve kereshető,
• keltse fel a diákok figyelmét, érdeklődését,
• megjelenésében, vizuális hatásaiban legyen nagyon hasonló a könyvhöz, de egészüljön ki
további hang és mozgókép elemekkel, valamint biztosítson interaktivitást,
• tartalmazzon aktív kapcsolódási pontokat,
• adjon lehetőséget játékra,
• adjon lehetőséget használati statisztikák gyűjtésére és elemzésére,
• adjon lehetőséget óra összeállításra,
• adjon lehetőséget házi feladatok összeállítására.
Általában azok a programok sikeresek, amelyek mögött hosszú ideig professzionális fejlesztő
csapat áll, és/vagy amelyik web2 alkalmazásként a számítógép előtt ülő emberek ezreit képes
alkotóként, tartalom előállítóként bevonni a munkába (wikipedia, GeoGebra, …). Rengeteg
aktív és jó ötletekkel megáldott tanár van ma Magyarországon is, akik szeretnének megjelenni
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kollégáik előtt, de eddig erre csak korlátozottan volt lehetőségük. Ezért azt javasoljuk, hogy
jöjjön létre egy államilag fenntartott, hosszú távon finanszírozott portál a következő alapelvekkel és célokkal:
• Minden regisztrált felhasználó tölthessen fel oktatáshoz kapcsolódó konkrét óraterveket,
feladatokat, hangfájlokat, videókat elektronikus formátumban.
• Mindenkinek (regisztráció nélkül) legyen lehetősége keresni és letölteni tartalmakat a feltöltött anyagok közül.
• Mindenkinek legyen joga használni a letöltött anyagokat.
• Mindenki véleményezhesse a feltöltött tartalmakat és ezek összesített értéke legyen publikus (pl. 5 értékelés után kiírja az átlagot és megjeleníthetővé teszi a szöveges kommenteket).
• Az oldal legyen moderált, a nem oktatási gyakorlattal kapcsolatos feltöltések, megjegyzések kerüljenek törlésre.
• Ne akarjunk túl sokat belezsúfolni az oldalba, de amit felvállalunk azt jól használhatóan
valósítsuk meg.
• Tekintsük ezt az oldalt, mint a tankönyv végtelen bővítését, ahol iskolára, osztályra, személyre szabható tananyagok találhatók.

17

18

Új típusú tankönyvek, II. Általános iskolai, illetve középiskolai oktatás: matematika

Olyan kérdések és problémák, amelyekre a válaszokban eddig még nem tértünk ki
„Szerintem akkor lesz futball, ha az edzők megtanulják egymást elismerni, és nem lesz
ciki megdicsérni a másikat, mert jót csinált. Továbbá akkor, amikor a tanulás belső
igény lesz, nem azért jönnek a továbbképzésre, mert hosszabbítani akarnak. És amikor
az edzők tényleg példaképek lesznek, mert a megbecsültségük jelenleg közelít a nullához.”
(Szalai László, volt tanítványunk,
jelenleg a magyarországi futballedzők képzésért felelős vezető)

A didaktikai háromszög „csúcsainak” felkészítése
Miközben az reméljük, hogy a digitális megjelenítés lehetőségeinek kiaknázása által nem csupán a nyomtatott, papíralapú anyagok mennyisége csökken, hanem élmény- és ismeretanyagban is gazdagodik a tananyag, számos megvizsgálandó kérdés is megfogalmazódik.
Adler kiterjeszti az iskolai matematikai gyakorlatot befolyásoló tényezők körét az írott és digitális taneszközökön, a szemléltetőeszközökön túli anyagi tárgyakra, emberi és kulturális erőforrásokra (Adler 2000, p. 207).
Ennek a kibővített didaktikai háromszögnek egyik csúcsa, a taneszközpark
A tankönyvek és kiegészítő anyagok elkészítéséhez szerzőt, kiadót, informatikust lehet találni
pályáztatással vagy kijelöléssel, a szükséges digitális eszközök közbeszerzéssel vagy anélkül,
de megvásárolhatók. A tankönyvek és az egyéb taneszközök koherens voltának biztosítása, a
párhuzamos fejlesztés koordinálása azonban nagyobb oktatásszervezési feladat.
Újra kell gondolni, hogy a megváltozott tanulási környezetben mi a tankönyv – munkafüzet
– feladatgyűjtemény szerepe és ezeket mennyiben kívánjuk és lehet hagyományos, illetve
digitális eszközként használni.
Érdemes megfontolni, hogy a digitális tananyagok használata milyen technikai
környezetben kívánatos (letölthető anyagok, online kapcsolat, stb).
A beszerzés, üzemeltetés és karbantartás anyagi kihatása annak az oktatáspolitikai döntésnek (is) függvénye, hogy milyen szintű digitalizálás megvalósítása a cél.
A digitális tananyag és a tankönyv kapcsolatának intenzitásától függően más-más aktivitási
szinten szükséges kapcsolódni a digitális tananyaghoz, azaz
• legyen csak olvasható?
• legyen interaktív?
• legyen személyre szabottan interaktív?
Kell-e például, hogy a digitális tananyagok elérhetők legyenek a különböző típusú digitális
táblákon? Ezek egyszerűen az interaktivitást segítő érintő képernyős üzemmódban használandók, vagy készüljenek (esetleg párhuzamos) tananyagok a különböző táblatípusokhoz tartozó
kiszolgáló programok szolgáltatásaival (Notebook, Promethean, stb.)
Hasonló meggondolások szükségesek a tanulói hozzáférést biztosító eszközöket illetően
is (terminál, személyi számítógép, notebook, laptop, tabletek, érintőképernyős Android alkalmazások, okos telefon, stb.).
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A kibővített didaktikai háromszög másik két csúcsa a tanár és a diák
• Melyek az egyes korcsoportok igényei és mennyiben alakultak ki a digitális tananyaggal
kombinált tanulási folyamathoz szükséges képességei?
• Milyen mértékben és ütemben lehetséges és szükséges az egyes diákcsoportok digitális
képességszintjének emelése?
• Milyen módon készülhetnek fel a tanárok a kombinált taneszközök használatára a szakmai tartalom, a háttérben szabályozó pedagógiai és didaktikai elvek, speciális módszertani
fogások és technikai kompetenciák szempontjából?
• Milyen módon és feltételekkel emelhető a tanárok felkészültsége ahhoz, hogy kreatívan és
önállóan tudják használni és alkalmazni a tankönyveket és a digitális tananyagokat különböző adottságú és képességű csoportok oktatása során.
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II. Részletes tanulmány

1. Bevezetés
Tanulmányunkban összefoglaljuk a tankönyvkutatás nemzetközi eredményeinek a matematika műveltségi terület szempontjából releváns részeit, áttekintjük a magyar matematikaoktatás
történetének azon momentumait, amelyek a mai oktatást lényegesen befolyásolják. Összegző
képet adunk az 5-12. osztályoknak szóló matematika tankönyvek jelenlegi helyzetéről. Ezekből az előzményekből levezetünk néhány olyan dilemmát, amelyek feloldása (előzetes) döntést
igényel. A döntéshez matematikadidaktikai, oktatáskutatói érveket, lehetséges alternatívákat
vázolunk.
„Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek
alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt
gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások
irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az
egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik.” – kezdődik a NAT-ban a kulcskompetenciák meghatározása. A matematikán belül ez alatt speciálisan azt értjük, hogy az állampolgár képes legyen alapvető logikai
elvek mentén felismerni, megfogalmazni és megoldani a mindennapi életben felmerülő problémákat a matematika segítségével. Tudjon logikusan érvelni, pontosan fogalmazni és komplex
logikai következtetések láncolata se legyen legyőzhetetlen akadály előttük.
Ezen célok megvalósítása során a kifejlesztendő tankönyv fedje le mind az alapóraszám
által megadott ismeretanyagot, mind a szabadon felhasználható órakeret által biztosított magasabb óraszám ismeretanyagát. Tegye ezeket oly módon, hogy módszertani támogatást nyújt a
tanárnak az egyes anyagrészek kerettantervhez illeszkedő tantermi adaptációjához, hogy ezzel
segítse a kulcskompetenciák minél hatékonyabb fejlesztését.
A könyv felépítésének igazodnia kell a NAT-ban megfogalmazott fő fejlesztési területekhez és azt leképezve a kerettantervben megfogalmazott tartalmakhoz. Mindezt úgy kell megtennie, hogy lehetőséget biztosítson a tanárnak illetve a tanulónak, hogy a legfeljebb 10%-os
szabadon felhasználható időkeretet is felhasználja, de világosan meg kell határozni mi az, ami
ebbe a szabadon felhasználható órakeretbe tartozik.
Szoros kapcsolatot kell teremteni a minden évfolyamot végigkísérő következő tematikai
egységek
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
2. Számtan, algebra
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
4. Geometria
5. Valószínűség, statisztika
és az ismeretek, fejlesztési követelmények és más tárgyakhoz történő kapcsolódási pontok
között.
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Mindezeket úgy kell véghezvinni, hogy a NAT-ban megfogalmazott fejlesztési célok, hangsúlyosak legyenek, világosan tükröződjön, hogy
a matematika:
– kulturális örökség;
– gondolkodásmód;
– alkotó tevékenység;
– a gondolkodás örömének forrása;
– a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője;
– önálló tudomány;
– más tudományok segítője;
– a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.

1.1 A matematika műveltségi terület sajátosságai
A matematika műveltségi területet az oktatási folyamatok és a taneszközök szempontjából
vizsgálva nem csupán az általános pedagógiai szempontokat kell szem előtt tartalni, hanem
gondolni kell a tartalomból és a tárgy oktatásának céljaiból fakadó sajátosságokra is.
A matematika királynő és szolgálóleány egyszerre. Az iskolai matematika keretrendszerét a NAT és a kerettanterv adja. A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei a http://www.ofi.hu/kerettanterv-2012
címen találhatók. E szerint
„Összességében
• A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak
megoldani matematikai problémákat.
• Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
• Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
• Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket.
• Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű
ábrákat készíteni.
• A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket,
jelöléseket.
• A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
• A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége.
• A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire.”
(A kerettantervek részletesen lásd az irodalomjegyzékben Kerettanterv 2012 alatt.)

Bevezetés

Ezek az elvárások a tantermi munka szintjén azt indukálják, hogy a matematika óra teremtsen sajátos lehetőséget a gondolkodásra és a logikai készségek fejlesztésére. A matematikai
tartalom felépítése feleljen meg a fundamentális elveknek, azaz ahol csak lehet kapcsolódjon
történeti áttekintéshez, mutassa be a fogalom kialakulását, legyen szemléletes minden korosztály számára. A későbbi felépítés során már válhat absztrakttá, de lehetőleg vissza kell utalni a
szóba jövő alkalmazásokra. A matematika egyes részterületeinek felépítése organikus egységet
alkosson a párhuzamosan futó tárgyak felépítésével, megvalósuljon a tantárgyak egymásra épülése, koherenciája.
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2. Elméleti háttér, nemzetközi kitekintés
2.1 A matematika fundamentális elvei – a történeti nézőpont
Érdemes figyelmet fordítani arra minden egyes tankönyvi egység esetén, hogy az adott téma
és módszer milyen hatással van a matematikáról alkotott kép formálására, elősegíti-e, hogy ez
a kép bővíthető, korrigálható legyen, és a mindennapi matematikai tevékenységben eligazítsa
a diákot. A széles látókörű tervezés alapját a fundamentális elvek megtalálása és alkalmazása
jelenti. Schweiger szerint (2006) a fundamentális elvek keresése maga is fontos folyamat, hiszen
feltételezi a matematikáról és matematikából szerzett ismeretek felidézését, összehasonlítását
és rendszerezését.
Bár a fundamentális elvek kiválasztása nem egységes a szakirodalomban, de nyilvánvaló,
hogy csaknem minden „elv” a matematika valamely jelentős szempontját ragadja meg és a
különböző elvek egy rendszerbe szervezhetők (pl. mérés, számok, mozgás, szimmetria, valószínűség, stb.). Az irodalomban kritériumokat is találunk annak eldöntésére, hogy mi számít
fundamentális elvnek:
• történeti dimenzió: tartósan jelen vannak a matematika fejlődésében;
• horizontális dimenzió: jelen vannak a matematika különböző területein;
• vertikális dimenzió: jelen vannak a matematika különböző szintjein;
• humán dimenzió: a mindennapi tevékenységben gyökereznek.
A fundamentális elvek segítenek
• a tanterv kialakításában;
• a matematikai tevékenység és a matematika lényegének megvilágításában;
• a különböző matematikai területeket összekapcsolásában;
• az emlékezet javításában.
A fundamentális elvek egyike, a „matematikatörténeti szemléletmód a hátrányos helyzetű
tanulók tanításában különösen fontos, mert az iskolai oktatás céljainak és feladatainak figyelembevételével beépített matematikatörténeti vonatkozások is hidat jelenthetnek a mindennapi
élet problémái és a matematika szimbolikus világa között. Bár a régebbi nemzetközi jelentőségű
magyar matematikatörténeti kutatások (Szabó Árpád, Szénássy Barna) középpontjában nem az
iskolai alkalmazhatóság állt, a mai kutatások között kiemelkednek azok, amelyek a matematikatanítás történetének bemutatásán keresztül (Kántor Sándorné), illetve a matematikai fogalmak
történeti és logikai megalapozása révén (Deák Ervin) formálják a pedagógusok szemléletét.
A történetiség tehát elsősorban szemléletmódot jelent és nem megtanulandó ismereteket. A feladat nem
a történeti tények tanítása, nem a történeti összefüggések felvázolása, henem az érdeklődés
felkeltése és a kulturális kontextus helyreállítása. A történeti szemléletmód megnyilvánulhat a
tananyag felépítésében, mivel a matematikatörténeti adatok rámutathatnak arra, hogy a látszólag egyszerű logikai lépések milyen hosszú idő alatt váltak ismertté és elfogadottá. Továbbá a
matematikatörténet segítséget jelenthet a manipulációs feladatok összeállításában is: az időben
távoli korok matematikai eszközei és eljárásai a matematikai gondolkodás és tevékenység valóságközeli formáira mutatnak ma is követhető, ugyanakkor történeti patinával bevont példákat.
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A matematika egyszerre filozofikus, történeti és gyakorlatias szemléletmódjának példája Phil
Davis és Reuben Hersh könyve (1984). (Munkácsy 2011)

2.2 A matematikatanítási irányzatok
A tanár tanítási stílusát elsősorban a matematikáról, a matematikatanulásról alkotott elképzelései és saját egyénisége határozzák meg.
A tanítási stílusokban különféle főbb irányzatok érvényesülnek, amelyek egymástól elég
jól elkülöníthetők. Ezek közül a matematika tanításával kapcsolatban leggyakrabban a hagyományos oktatást, problémamegoldó oktatást, gyakorlatorientált oktatást, realisztikus matematikaoktatást, projektorientált oktatást, New-Math vagy formalista-strukturalista irányzatot.
irányzatokat említik. (vö. Ambrus A. 1995, Zimmermann 1981, Claus, H.J., 1989)
Bár a főbb stílusok elkülöníthetők egymástól, nem tekinthetők teljesen függetleneknek,
amiről a stílusjegyek vizsgálatával is meggyőződhetünk. A tanítás során általában keveredve
jelennek meg, azaz egy-egy tanár módszereiben többféle stílus is felismerhető. Ennek ellenére
az előforduló stílusjegyek és ezek aránya alapján sokszor megadható egy olyan stílus, amely
irányadónak, jellemzőnek tekinthető az adott esetben. Így például beszélhetünk arról, hogy egy
tanár inkább hagyományos vagy inkább problémamegoldó módszer szerint tanít.
A hagyományos és a problémamegoldó tanítási irányzat
A hagyományos oktatás, ahogy a neve is mutatja inkább a hagyományokon, a lassan változó, jól
bevált régi módszereken alapul.
Winter (1984) szerint a hagyományos órán a tananyagot (döntően) előadásják. Aktív tanulási és gyakorlási formák nem szerepelnek. Jellemző a feladatmegoldáson alapuló oktatás, ami
itt azt jelenti, hogy különböző, általában fokozatosan nehezedő feladatokon keresztül jelenik
meg a tananyag.
Lietzmann (1961) megjegyzi, hogy ennél a módszernél a tanár összefüggő előadásban
„adja le” az anyagot a diákok számára. Majd az óra végén vagy a másik óra elején vagy esetleg
külön az erre a célra szentelt órán meggyőződik arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. Mivel a gyors ismeretközlés miatt a tanulók gyakran csak részben tudják
követni az elhangzottakat, a házi feladatnak különösen fontos szerepe van, sok minden otthoni
feldolgozásra marad. Ez a módszer feltételezi a megfelelő szellemi fejlettséget, hiszen hiányában inkább csak unalmas és haszontalan időtöltés lesz az óra a tanulók számára. „Wenn alles
schläft und einer spricht, Den Zustand nennt man Unterricht.” (Lietzmann 1961, 35.)
Lietzmann arról is ír a továbbiakban, hogy ennél a módszernél fennáll a „besúlykolás“
veszélye. Úgy véli, hogy a rögzítésre szükség van ugyan, de értelmetlen bemagolásnak nincsen
helye.
A tehetséges tanulók körében a hagyományos oktatás évszázadokon át tudott és ma is tud
eredményesen működni.
A hagyományos oktatás jellemzői:
Az ismeretelsajátítás a szokásos szerkezete: új anyag ismertetése, közvetlen alkalmazás, gyakorlás, további alkalmazások és összetettebb feladatok.
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A tanár elsődlegesen „tanítja” a tanulókat, így elsősorban a bemutatott anyag utánzására
ösztönzi őket, miközben a tantervi anyag elsajátítására koncentrál. (A tanulók azt tanulják meg,
amit megtanítanak nekik.)
A feladatok a tananyag feldolgozásához illeszkednek, a tananyaggal kapcsolatos célok elérését segítik elő. Általában egymástól függetlenek és kis lépésekben vezetik a tanulót. A gyakorlás a számonkérendő ismeretekre helyezi a hangsúlyt.
A feladatok megoldásait általában gyorsan lehet „jó”-nak vagy „rossz”-nak értékelni, mivel egyéni elgondolások, divergens megoldási módok nincsenek előtérben.
A tanuló igyekszik tökéletes megoldásokat készíteni és elveti azokat az ötleteket, amelyek
ehhez nem segítik hozzá. Inkább a teljes megoldást ismerteti, ha tud ilyet.
A tanulók inkább egyénileg dolgoznak a jobban teljesítők időnként további feladatot kapnak, de az osztály leginkább együtt dolgozik; a megoldásokat is közösen beszélik meg; a jó
megoldást leginkább saját eredményüknek tartják.
A problémamegoldó tanítási irányzat
Pólya György tanítási elképzelésén alapul, melynek fő gondolata a feladatok, témák problémacentrikus tárgyalása, nagy hangsúlyt helyez a problémamegoldás folyamatára, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. (Pólya 1977, Ambrus A., 1995, Schoenfeld, 1985, Zimmermann 1981)
Pólya elképzelése szerint nem sablonos feladatokat kell a diákok elé tárni, hanem olyanokat amelyek esetében szükség van felfedezésre, önálló gondolkodásra. Ehhez nem nehéz
problémákra van szükség, hanem megfelelő szintű, érdekes feladatokra.
A problémamegoldó stílus jellemzői
Az ismeretelsajátításban központi helyen van a felvetett probléma, amelynek megoldásához
ismeretrendezésre, problémamegoldó stratégiák kiválasztására van szükség és nem maradhat el
a talált, lehetőleg többféle megoldási mód vizsgálata (reflexió) sem. Definíciók, megjelölések itt
is szerepelnek, ám a fogalmakat, tételeket problémába ágyazva tárgyalják.
A tanár inkább a tanulói aktivitás, az önálló felfedezést, a rendezett „kutatást” ösztönzi.
Épít a tanulók matematikai ötleteire ezek ismeretrendszerbe ágyazását segíti.
A feladatok általában egymásra épülnek, ami megengedi differenciálást, „nagy lépések” is
lehetségesek.
A gyakorlás nem pusztán a bevésést, hanem az elmélyítést és a kitekintést is szolgálja.
A tanulói elképzelések (ötlet, próbálkozás és megoldás) ismertetése és megvitatása a módszer szerves része.
Az individuális forma mellett vagy helyett jelen van a különböző szempontok szerint szervezett partner- vagy csoportmunka, amelyek szervezése függ az adott feladattól, és történhet
például a tanulók teljesítménye alapján. Gyakran átélik, hogy órai munka eredménye az egész
osztály együttes munkájának köszönhető.
A gyakorlatban a tanárok egyéniségüknek, tanításról alkotott elképzelésüknek, tapasztalataiknak megfelelően alkalmazzák leginkább e két alapjában eltérő stílus valamilyen elegyét.
Magyarországon mindkét tanítási stílus jelen van.
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A New-Math vagy strukturalista irányzat
A New Math irányzatát megelőzte a Bourbaki csoport matematikusainak munkássága (Halmos, P. 1998), akik a második világháború előtt publikálták munkáikat. Céljuk a modern matematika egységesítésének, szintézisének megvalósítása volt. Az ehhez kapcsolódó matematikatanítási elgondolás az „Új Matematika” („New Math”) az akkori Szovjetunió által 1957-ben
fellőtt szputnyik hatása az úgynevezett „Szputnyiksokk” váltott ki. Az irányzat képviselői a
matematika tudomány belső szempontjait hangsúlyozták. Három matematikai alapstruktúrát, a
rendezési, az algebrai, és a topológiai struktúrát emelték ki és ezek köré rendezték az ismereteket. Fontos szerepet kapott a matematikai szaknyelv precíz használata, a tananyag a matematika
deduktív jellegét tükrözte, előtérbe kerültek a halmazelméleti definíciók, a halmazokra épülő
felépítés. A tanítási irányzat további jellemzője a teljesítményorientáltság.
Lenné (1969), úgy véli, hogy a „New Math“ új módszertani elképzeléseket nem hozott. Az
úgynevezett szigorú irányzatnak köszönhető a tananyag reformja, a mérsékelt irányzata inkább
a matematikai tevékenységre helyezte a hangsúlyt (Lenné, 1961, 91.). A módszer kritikusai abból indulnak ki, hogy ez a formalista felfogás nem felel meg a tanulók életkori sajátosságainak.
Az irányzatnál háttérbe szorulnak a kontextuális, tárgyi vonatkozású megfontolások, az
általános pedagógiai, érzelmi és a szociális célok. A problémamegoldó gondolkodás matematikán belüli problémákra irányul és kevésbé fontos a matematika gyakorlati alkalmazása.
Az irányzat ellenpontjaként jelent meg a ’Back to Basics’ mozgalom, vagyis a ’vissza az
alapokhoz’ elképzelés, melyben a névnek megfelelően az alapvető ismeretek biztos elsajátítása a cél. Ugyancsak a formalista irányzat tagadásaként formálódott önálló matematikatanítási
irányzattá a problémaorientált és a gyakorlatorientált matematikaoktatás.
Az Új matematika tanítási irányzata Magyarországon is hatást gyakorolt az oktatásra.
Mivel a módszer hibái már elég hamar érzékelhetőek voltak, a tapasztalatok felhasználásával
dolgozta ki Varga Tamás az általa Post-New Math-nak nevezett Komplex matematikatanítási
módszert (Klein, S. 1980).
Elméletének lényege, hogy a tényszerű ismeretek mechanikus tanításával szemben a tanuló aktív részvételére támaszkodó, gondolkodásukat formáló folyamat a lényeges. A tanulók
ismeretei, kreativitása, problémamegoldó képessége az életkori sajátosságaikat figyelembe vevő
(pl. játékos) tapasztalatszerzési folyamat során növekednek. Varga Tamás fontosnak tartotta a
kedvvel, önálló érdeklődés szerint végzett a munkát a matematikában, amelynek során a külön
feladatok jutalmat, elismerést jelentenek a gyorsabban haladóknak.
Valós alkalmazásokat előtérbe helyező tanítási módszerek
A realisztikus matematikaoktatás
A hagyományos értelemben vett alkalmazások tanítása általában nem a gyerekek saját világából
való példákon történik, ezért az így közvetített világkép a gyerekek dinamikus világával szemben inkább statikus. De Lange (1996) szerint jelenleg a matematika alkalmazásainak funkciója
a tanításban a gyerekközeli világ dinamikájának integrálása.
Freudenthal elképzelése szerint a valóságot használjuk a matematizálás kiindulásaként.
Az irányzat szerint az iskolának hozzá kell ahhoz járulnia, hogy a tanulók megértsék a mate-
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matikának a társadalomban és saját életükben betöltött szerepét. Ugyancsak fontosnak tartja a
tanulók matematikához való pozitív hozzáállásának kialakítását.
A realisztikus matematikaoktatási irányzat jellemző vonásai:
• hangsúlyozza a matematikai alkotómunkát a tényszerű ismeretekkel szemben;
• a technikák helyett az elvek fontosságát;
• sok lehetőséget biztosít matematikai problémák megoldására.
A realisztikus matematikaoktatás didaktikai alapelvei:
• Matematika kontextusokban
A tanulók matematikai aktivitása egy konkrét kontextusban megy végbe. A cél olyan intuitív fogalmak összegyűjtése a kontextus alapján, amelyekben az adott matematikai elmélet,
struktúra lényeges szempontjai tükröződnek. Ez a konkrét szituáció az alapja a konkrét
elmélet megalkotásának.
A tanulás kezdeti szakaszában szükséges egy konkrét orientációs bázis a kialakítandó fogalommal kapcsolatban. Lényeges, hogy a matematikai elméletek kiindulópontjai és alkalmazási területei is valóságbeli kontextusok.
• Horizontális és vertikális matematizáció
A horizontális matematizáció az intuitív, informális, kontextusfüggő szintről a reflexív,
formális szisztematikus szintre való áttérés vizuális modellek, modell-szituációk, különböző anyagok, sémák, diagramok, segítségével történik meg.
A vertikális matematizáció a szisztematikus, formális ismeretek kiépítését jelenti.
• A tanulók saját produktumainak fontossága
Igen fontos alapelv, hogy a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a matematikai
elveket, koncepciókat a valóságból vett problémák megoldása révén maguk fejlesszék ki.
Az is lényeges, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak saját megoldási stratégiáik alkalmazására.
• Szociális vonatkozás, interakciók
A tanulók saját eredményeiket összehasonlítják, ütköztetik társaikéval. Ez lerövidítheti
a tanulási folyamatot, hiszen ennek során a tanulóban tudatosulnak a saját eredmények
hibái, előnyei. A csoportosan végzett elemzések a saját gondolatok megfelelő bemutatása,
a különböző eredmények értékelése, és ezek összevetése a tanár magyarázatával mind ezt
segítik. Fontos, hogy a tanulás nem egyéni aktivitás, hanem adott közösségben történik.
• Összefüggések, kapcsolatok
Az új eredményeket a meglévő ismeretrendszerbe kell beilleszteni. A különböző területek
globális kapcsolatainak észrevétele, fejlesztése alapvetően fontos.
A realisztikus matematikatanítás didaktikai alapjának szerves részét alkotja a fogalomépítés
folyamatának tanuláspszichológiai alapú leírása. Mi itt a Van Hiele (1959) házaspár által kidolgozott, széles körben elfogadott fogalomépítési szintekre utalunk:
0. Felismerés előtti szint: A gyerekek érzékelik a formákat, de nem képesek különbséget tenni
közöttük.
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1. Vizuális szint: A gyerekek felismernek különböző formákat, és tulajdonságokat is, mentális
képeket alkotnak róluk. Ezeket a formákat és tulajdonságokat egységes egészként
érzékelik, és a jellemzésükhöz vizuális, képszerű leírásokat használnak. Például azt
mondják, hogy egy forma az kör, mivel úgy néz ki, mint egy pénzérme.
2. Leíró, analitikus szint: A diákok külön tudják választani a formák egyes részleteit, azok tulajdonságait (például a négyzet oldalait, átlóit, a kör középpontját, ... és ezen tulajdonságaik alapján azonosítják a formákat. Az alakzatokat egyrészt egészként, másrészt
pedig tulajdonságaik együtteseként érzékelik.
3. Absztrakt, összefüggés felismerő szint: A diákok, tulajdonságaik alapján definiálják és osztályozzák a dolgokat. A tulajdonságok között összefüggéseket állapítanak meg. Megtanulnak különbséget tenni szükséges és elégséges feltételek között.
4. Formális dedukciós szint: A diákok önálló bizonyításokat készítenek. Tételeket alkotnak és ezeket formális, logikai következtetésekkel támasztják alá.
5. Szigorú, matematikai szint: A diákok matematikai rendszerekkel kapcsolatosan is képesek
formálisan érvelni. Érvelésük eredményeként képesek megalapozni, kidolgozni és
összehasonlítani különböző (axiomatikus) rendszereket.
A hagyományos tanítás De Lange szerint gyakran kezdődik a második vagy harmadik szinten.
A természetes és hatékony eljárás azonban az, hogy valamilyen matematikai tartalom valóságbeli megjelenését vizsgáljuk, majd ebből fejlesztjük ki a formális operációkat a második, illetve
harmadik szinten.
A gyakorlatorientált matematikaoktatás
Bár a gyakorlatorientált matematika-oktatás és a realisztikus matematikaoktatás nem különül
el élesen egymástól, érdemes felhívni a figyelmet arra a lényegi különbségre, hogy az előbbi
esetén a tantervbe beépülő, alkalmazási problémák feldolgozásáról van szó, míg ez utóbbi
esetben az egész matematikaoktatás valóságközeli problémák feldolgozásán alapul, mint azt az
előző részben láttuk.
Az alkalmazási problémák más tantárgyakból és a mindennapi életből is származhatnak.
Az alkalmazásorientált matematikaoktatás célja:
• a mindennapi élet azon összefüggéseinek mélyebb megértése, amelyeké matematikai ismeretek nélkül csak részben lenne lehetséges
• a matematika jelentőségének felismerése a mindennapi élet szempontjából
• a matematika alkalmazásai más tudományterületeken (tantárgyakban)
• a “matematizálás” tanítása (problémák matematikai megfogalmazása, modellalkotás ...)
(vö. Claus 1989. 164-165.)
A gyakorlatorientált oktatás az iskolai adaptációban Claus szerint úgy valósul meg, hogy a
hagyományosan, rendszeresen felépített tananyag alkalmazási részekkel gazdagodik. Ezek a
részek megfelelő helyekre épülnek be, például fogalmak tanításának kezdeti szakaszába vagy
mint az leggyakrabban történik, megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazásaként. Ez utóbbi
esetben ezek a feladatok egyfajta jutalmat is jelentenek szerinte azok számára, akik kitartóan
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elsajátították az elméleti dolgokat. Azokat is be lehet vonni alkalmazásokkal a közös munkába
a matematika órán, akik inkább távolmaradnának ettől. (Claus 1989, 165.)
Humenberger (1995) úgy véli, hogy az alkalmazások tanítása a matematikában nem csodaszer, amely megoldja az oktatási, transzfer, és motivációs problémákat. Nézete szerint a helyes
álláspont az, ha a matematikatudás felépítésében az alkalmazások és a valós világra vonatkozó
összefüggések a matematikai ismeretekkel egyenlő rangra emelkednek. Az alkalmazásorientált
oktatáshoz azonban alapvető matematikai ismeretek alapos tudása nélkülözhetetlen, hiszen
különben csak trivialitások vagy és spekulációk színterévé változik a matematikaóra.
A projektorientált oktatás
A koncepció eredete a XVIII. századi építészeti akadémiák munkájához kapcsolódik. Azok
gondolatai pedig leginkább német közvetítéssel jutottak el az amerikai iskolákba, ahol kialakulóban volt egyfajta új, jellegzetesen amerikai filozófiai irányzat, a pragmatizmus szellemisége.
Ez a gondolkodás szakított a tiszta megismerés illúziójával s az embert elsődlegesen cselekvő
lényként értelmezte. Magát a „projekt” kifejezést tanulási módszerre először Ch.R. Richards a
New Yorki Columbia Egyetem professzora használta, 1904-ben.
A projektoktatás ideológiája teljesen új volt a hagyományos iskolatípushoz képest; erre
a problémára John Dewey (1859-1952) próbált megoldást találni, aki szerint az iskola maga
az élet és nem előkészület az életre így az iskolában a gyereknek olyan képzést kell neki adni,
hogy tehetségét gyorsan és teljes mértékben alkalmazni tudja majd az élet minden területén.
Dewey-t (meghatározó tevékenysége miatt) a projektoktatás atyjának is tarják, míg a módszer
kidolgozója William Heard Kilpatrick (1871- 1965). Kilpatrick azt az álláspontot képviselte,
hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó, szívből jövő tervszerű cselekvés, amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti, adja a veleszületett − napjainkban sajnos gyakran
elpazarolt − gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. A megfelelő vezetés
mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése
által biztosítják azok sikerét, hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által.” (Reformpedagógia 2008)
Az előbbi koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. az aktivitás, a céltudatos tervezés hangsúlyozása, valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat többek között a munkaiskola jeles képviselőinek (például Kerschensteiner, Makarenko, Ferriere, Freinet) törekvéseivel.
Érdekes megemlíteni, hogy a húszas években megnőtt az érdeklődés a projektoktatás
iránt a volt Szovjetunióban, ahol Dewey 1928-ban tanulmányúton is járt. Az 1930/31–es tanévben minden szovjet iskolában kötelezően bevezették a projektoktatást, majd egy év múlva a
rendeletet visszavonták.
A projekt módszer lényegét többféleképpen meg lehet fogalmazni. A Dewey által hangoztatott „szívből jövő cselekvés” a következő két meghatározásból kimaradt, de a „nyert tanulási
tapasztalat” burkoltan megjelenik (önállóság, problémamegoldás, tervszerű cselekvés fejlesztése).
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1.

„Valamely komplex téma feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet tervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek
létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi önálló (egyéni, páros, csoportos) tevékenységén alapul. A pedagógus feladata a gyerekek önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot
segítőként, felügyelőként, tanácsadóként segíteni.”(Nádasi 2003)

2.

„A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája, amelyben
a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét, a résztvevők általi közös tevékenység
keretében meghatározott, főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek
megvalósításra, amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás, a tervszerű
cselekvés, az önállóság, a kooperációs- és kommunikációs képesség (tovább)fejlesztését.”
(Skiera, Ehrenhard Reformpedagógia 2008)

A két meghatározás gyakorlatilag kiegészíti egymást; az elsőben a feladat komplex jellege és
a tanulói önállóság hangsúlyos, a másodikban a projekt végzésének módja és a fejlesztendő
képességek is megjelennek.
A projektoktatás metodikai lépései (Herbert Gudjons)
1. Olyan feladatok, témák meghatározása, melyek kapcsolatban állnak valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi élettel, a résztvevők érdeklődésével.
2. Tervezés, vagyis a folyamat alakítása, az egymásra épülő lépések megbeszélése.
3. Kivitelezés, a cselekvő együttműködés, a szükséges eszközök, különböző munkatechnikák
valamint a közösségi, kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása. Fontos a különböző tantárgyi ismeretek integrációja, az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése. Ebben a szakaszban van lehetőség a felmerülő problémák megoldására,
szükség esetén az eredeti terv megfelelő módosítására.
4. Felülvizsgálat, a munkafolyamat és az elkészült alkotások értékelése a csoportban, majd az
eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása poszterek, beszámolók, viták, bemutatók keretében.
5. Továbbfejlesztés a felvetődő kérdések, az értékelés fényében, a további feladatok, esetleg új
projektek kidolgozása.
Szembetűnő a hasonlóság a gazdasági életben megjelenő projektek menetével. Ez azt is jelenti, hogy projektek végzésével a tanulók a mindennapi életben is (hasonlóan) előforduló
módszerrel dolgoznak. Ez pedig lényegesen más jellegű tevékenység, mint például amikor egy
adott − akár valóságos tartalommal bíró − matematikafeladatot a táblán vagy a füzetükben a
szokott módon megoldanak a tanulók. Ideális esetben valóban az élet jelenik meg az iskolában a projektmunka során. Ez döntő különbség a hagyományos oktatáshoz képest és ebből a
különbségből vezethetők le lényegében a projektmódszer lehetőségei, előnyei és hátrányai is.
A kizárólagosan projektekkel történő tanítás sok nehézségbe ütközik és a tanárok részéről
is nagy az ellenállás. Helyette az úgynevezett „projektorientált” oktatás használatos inkább.
Ebben az esetben a szaktanár a hangsúlyt a matematikára helyezi, s bár más tantárgyak is szerephez jutnak a projekt megvalósításánál, legfeljebb tanácsért fordul más tantárgyakat tanító
kollégákhoz. Még gyakoribb az a megoldás, hogy a gyerekek közreműködésével gyűjtik össze
és alkalmazzák a más tantárgyakból szükséges ismereteket. (Claus 1989, Ambrus A. 1995)
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A projektorientált oktatás főbb jellemzői:
• A környező világ problémáira koncentrál.
• Több tantárgy ismereteit is használja a problémák megoldásához.
• A tanulók érdeklődése, szükséglete, a tanulók által elfogadott, őket motiváló cél központi
helyet kapnak.
• Nem a matematikai képességek fejlesztése az elsődleges cél, hanem a környező világ
problémáinak megértése.
• Hangsúlyt kap a tanulói autonómia. A hagyományos matematikaoktatásban sok esetben
tanul olyat a diák, melynek szükségességét nem tudja indokolni a tanár. A projekt esetében
kívánatos, hogy a tanulók beleszólhassanak a témaválasztásba, lehetőleg ők dönthessenek
arról, milyen téma, milyen céllal szerepeljen.
• Fontos a tanulók teljesítményének közös, kritikus értékelése.
• A pedagógus szerepe tanácsadó, szervező, segítő, a főszereplő a diák.
• A kidolgozásnál előtérbe kerül a csoportmunka.
• Az ismeretszerzés alapja a tevékenység, az új ismeretek legfőbb forrása a tapasztalat.
• Alkotó jellegű, a végeredmény bemutatható.
A valódi alkalmazások (modellezési feladatok) tanítása során gyakran szerepelnek nyitott feladatok, amelyekben (a hagyományosan használt zárt feladatokkal szemben) a feltételek nem
mindig tisztázottak, így az eredményhez vezető út és az eredmény is sokféle lehet.
1. ábra: A modellezés folyamatota (Blum and Leiß 2006):

A lépéseket kommentálva a következő részletesebb ábrán még jobban követhető a modellezési folyamat:
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2. ábra: A modellezési ciklus

A folyamatot gyakran „modellezési ciklus”-nak is nevezik, kiemelve azt a lényeges vonást, hogy
egyszer végighaladva az így kapott eredmény értékelése során kiderülhet, hogy újabb modell
készítésére van szükség, újabb feltételekkel. Ez vagy teljesen más modell készítését, vagy a már
kész modell finomítását jelenti.

2.3 Eredmények a nemzetközi tankönyvkutatásból
A tankönyv egy könyv, amely matematikát mutat be oly módon, hogy támogassa annak tanítását és a tanulását. A tankönyv általában tantermi használatra íródott, ezért legfontosabb
felhasználói a tanár és a tanuló, így jön létre a didaktikai háromszög (Rezat 2008a, p. 177,
Schoenfeld, 2012).
Valverde et al. hozzávették matematikai ismereteket a tankönyv − diák − tanár didaktikai
háromszöghöz egy háromdimenziós tetraéder negyedik csúcsaként, amely a matematika tanulása szempontjából jobban modellezi a kapcsolatrendszer fő elemeit.

Ezt a modellt használták, amikor a matematika és a természettudomány oktatás vonatkozásában széles körű összehasonlító tanterv- és tankönyvelemzést végeztek közel 50 országban,
a vizsgálatba 418 matematika és természettudományos tankönyvet vontak be. Még a tetraéder-modellel kapcsolatban is számos vizsgálat hiányzik, pedig ez a modell szándékosan figyelmen kívül hagyja a környezet, köztük a szülők, kortársak, igazgatók és tanárkollégák, az
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oktatásirányítás és a tankönyvkiadás hatását. A matematika tankönyv annak a matematikának
a leírása, amit tanítani kell a tanárnak, és meg kell tanulnia kell a diáknak. A tankönyv szerzője
általában egy harmadik személy, aki befolyásolja a didaktikai háromszöget. Az iskolavezetők, a
szülők, a diákok, az oktatáspolitikai döntéshozók, matematika-didaktikusok és az oktatás iránt
érdeklődő matematikusok is próbálják befolyásolni a tankönyvek tartalmát.
Néhányan úgy gondolják, hogy a modern információs technológia veszi át a tankönyvek
szerepét, de − legalábbis az iparilag fejlett országokban − a tankönyvek használata magától
értetődő, míg a számítógép-használat vitatott. Úgy tűnik, hogy még mindig érvényes Howson
(1995) megjegyzése: „Annak ellenére, hogy az új technológia hatásával nyilvánvalóan számolni
kell, a tankönyvekhez és más írott anyagokhoz képest elhalványul a szerepe a világ tantermeinek túlnyomó többségében.” (Howson 1995, 21. o.)
Pepin és Haggarty (2001) összehasonlítja három európai országban a tanárok véleményét a matematika tankönyvekről és azok használatáról. Remillard (2005) közelebbről vizsgálja a tanterv és tankönyv kapcsolatát. Míg Pepin és Haggarty, valamint Remillard a tankönyv
használatát a tanár szemszögéből tárgyalja, Rezat (2008) a diák szemszögéből közelíti meg a
tankönyvek használatát. Valverde et al. (2002) vizsgálatának középpontjában a matematikai és
természettudományos tankönyvek különböző kultúrákban való használatának összehasonlítása áll.
2.3.1 A matematika tankönyv és a tantervi anyag kapcsolata
Egyes országokban és az oktatás bizonyos szintjein a tankönyveket más oktatási segédanyag
is kíséri, amely kiegészítő ötleteket tartalmaz a tanításhoz. Ezek közé tartoznak pl. további
gyakorló feladatok és a tanulás eredményességét értékelő tesztek. A kiegészítő anyag, kísérő
tankönyv feladata lehet a tankönyvnek a matematikatanítási és / vagy tanulási folyamatban
betöltött szerepének magyarázata. A kísérő anyag címzettje lehet a diák is - például további
gyakorló feladatok, a tankönyv fejezeteinek kiegészítése, a tankönyv egyes fejezetei közötti
kapcsolatok megmutatása, stb. A tanár számára íródik például a didaktikai háttér, egy adott tanítási szemlélet, kiegészítő tevékenység, stb. bemutatása. A kiegészítő anyag gyakran besorolja
a tanítás alternatívákat a tantervhez való „hűség” szempontjából (Remillard 2005, pp 215ff).
A hűség követelménye persze feltételezi, hogy van tanterv és tőle különböző a tankönyv, amely
illeszkedik a tantervhez. Angliában, Walesben és Észak-Írország 1988 előtt nem volt „tanterv”,
a középiskolák vizsgaanyagai gyakorlatilag meghatározták a tankönyvek tartalmát. Az USA
egyes államaiban a National Council of Teachers of Mathematics (NCTM - a matematika
tanárok nemzeti tanácsa) által összeállított „szabványok” írják le az informálisan elfogadott
tananyagot. Németországban tartományonként van tanterv, Svédországban néhány évtizede
nemzeti tanterv van érvényben, Ausztráliában „folyamatban van a megfogalmazása”.
A törvény vagy oktatási hatóság által megfogalmazott tanterv változatos mérvű és hatékonyságú befolyást jelent a tankönyvre: Kínában hivatalos recept, az Egyesült Királyságban
szabadpiac, Németországban (különösen az alap-és középfokú oktatásban) egy tankönyv csak
akkor használható, ha azokat jóváhagyta a regionális hatóság, míg a felsőbb évfolyamokon
Németország legtöbb tartományában a tanár szabadon dönt az iskolában használt tankönyvről.
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A TIMSS tanulmány (Schmidt et al. 2001) három tantervi szintet azonosít:
• a tervezett vagy hivatalos tanterv,
• az alkalmazott tanterv, amely arról szól, hogy a tervezett tananyag hogyan végezhető az
osztályban, és
• az elért tanterv, amely képviseli azt, amit a diákok valóban tanulnak (lásd még: Valverde
et al. 2002, 14. o.).
Ezen a besoroláson belül a tervezett tanterv a szándékok és célok gyűjteménye (Valverde et
al. 2002, 5. o.), míg a tankönyvek és a kapcsolódó írásos anyagok az alkalmazott, potenciálisan
megvalósított tantervet alkotják, azaz befolyásolják, sőt meghatározzák a tanulandó stratégiákat, tevékenységeket.
Az elért tanterv (a tanulói tudás, az ötletek, rendszereket) az oktatás terméke. Bár a kapcsolatok nem determinisztikusak, de a különböző szintű tantervek és tankönyvek a matematikatanulás folyamatának fontos befolyásoló tényezői. Oktatási reformok alkalmával ez át is
rendezi a szerepköröket, a tantervkészítők a tankönyv által szeretnének „üzenni” a tanároknak,
ezért jelentős részben a tanároknak szóló tankönyvben gondolkodnak.
2.3.2 Matematika tankönyv, mint alkotás és mint eszköz
A tankönyveket a tantervvel és más írott tananyagokkal való kapcsolatától függetlenül önálló
alkotásnak tekinthetjük. Wartofsky (1979) rendszere szerint a tankönyv u.n. második szintű
alkotás, amely (más eszközökkel együtt) a tudás, készségek és eljárások megőrzését és átadását,
az osztályban folyó tanítást és a tanulást szolgálja. A tankönyv tényleges hatása nem csupán
a tankönyvön múlik, hanem összetett társadalmi folyamatok összjátékán. (Cronbach 1955, p.
188, Otte 1986)
A matematika tankönyvekre különösen érvényes a szaktudomány rendszerének és a szakmai ismeretszerzés rendszerének különbözősége.
A matematika tankönyv egy objektív tartalommal rendelkező önálló alkotás abban az értelemben, hogy strukturált információkat, strukturált tudást tartalmaz. Ez a struktúra a pedagógiai,
szakdidaktikai és matematikai szempontból képzett szakember, a szaktanár tudásszintjén objektív.
A diáknak azonban csak a tanulási / tanítási folyamat során kell egy analóg rendszert kell kialakítania, esetleg csak fogalomcsíra szintjén létező fogalmait építenie, a matematikai elméletet és
gyakorlatot megismernie, használnia.
A tankönyv használata a diák számára tehát nem egyszerűen az objektív szerkezet elsajátítása, hiszen a tankönyvi szöveg puszta olvasása is olyan kölcsönhatás, amelyet a cél, a korábbi
tudás- és ismeretrendszer vezérel. A diák információt választ ki a szövegből, amivel átszervezi
a tankönyv rendszerét, ami persze visszahat a saját belső rendszerére.
A tankönyv mint alkotás a célirányos használat által válik taneszközzé. Eközben persze olyan
célok is megjelenhetnek, amire a szerzők nem is gondoltak. Ráadásul a tanár és a diák céljai is
változatos kölcsönhatásban lehetnek.
A tankönyvek minősítése a tartalom és szerkezet, a matematikai szándék, a pedagógiai
szándék, szociológiai összefüggések, a kulturális hagyományok képviselte szempontjából történik (Pepin and Haggerty 2001).
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A makro-szerkezet az egész könyv vagy sorozat strukturális jellemzőit jelenti: téma, szakaszolás és azok kapcsolata (konkrét szöveges utalás, index, a tartalomjegyzék és más listák). A
matematika tankönyvek jellemzően több témát tartalmaznak, és ezek a témák a matematika
különböző területeihez tartoznak.
A mikro-szerkezet egy-egy téma, tanegység elrendezését, szakaszolását jelenti. Sajnos nincs
a tankönyvek mikro-szerkezeti elemeinek elfogadott besorolása. Az elemzők az úgynevezett
„blokkok” szerint vizsgálják a könyveket. Az egyes blokkok lehetnek leíró részek, tevékenységet
irányító utalások, vizualizáló elemek, mintapéldák - kidolgozott feladatok, gyakorló feladatok,
tudásmérők. A nemzetközi összehasonlítás alapján a magyarországi tankönyvek különböző típusú részeinek (szövegek, ábrák, kérdések, kidolgozott feladatok) eloszlása többnyire arányos.
A példák és a kidolgozott feladatok a magyar, a bolgár, az orosz és a román tankönyveknek
sokkal kisebb hányadát teszik ki, mint más országok esetében. A matematika tankönyvekben
megfigyelhető, hogy a magyar tankönyvek minden főbb témát (10) érintenek, több ország tankönyvei kevesebb (5-6) témakörrel nagyobb mélységben foglalkoznak.
2.3.3 A tanárok és a matematika tankönyvek
A tanár számára a tankönyv egyik fő feladata a tantervi elvek, tananyaggá transzformálása, operacionalizálása (vagy annak egy példája). A nemzetközi szakirodalomban meglepően homogén
képet találunk a tankönyvek szerepéről és használatáról mondott tanári vélemények szerint (pl.
Hopf 1980 nagy mintás vizsgálata angol, amerikai, francia, német tanárok között):
• A tanárok jelentős része jelentős mértékben támaszkodik az órára való felkészülésben a
tankönyvre, így annak matematikai tartalma erősen befolyásolja a tantermi munkát.
• A tanárok túlnyomórészt a tankönyvek feladatait használják.
A tankönyv ezen túlmenő tényleges használata nagyon eltérő lehet tanártól tanárra, de még
ugyanannál a tanárnál osztályról osztályra is. P. Andrews felhívja a figyelmet a kulturális különbségekre. Nehéz kultúra-semlegesen szövegezni és motivációs szempontból nem is érdemes, mert nem szólítja meg az olvasót. Minden olvasó a saját kulturális álláspontja alapján értelmezi
tartalmakat, ez megkérdőjelezi az egykönyves rendszerek hatékonyságát.
A diákok tankönyvhasználata az eddigi kutatásokban nem kapott nagy figyelmet. Ennek
az a fő oka, hogy a tankönyveket elsősorban oktatási reformok végrehajtásához használták, de
egy ilyen vizsgálat kutatási módszertana sem eléggé kidolgozott.
2.3.4 A tankönyvek fejlesztési alapelvei
Mielőtt a tankönyvek fejlesztési alapelveiről általános megállapításokat tennénk, első lépésben
kérdéseket kell feltenni magunknak, a fejlesztőknek és a politikai döntéshozóknak. Ilyen alapkérdések lehetnek például, hogy
1. Szükség van-e egyáltalán tankönyvre?
2. Mit tekintsünk tankönyvnek? (Ismeretek gyűjteményét, foglalkoztató jellegű kiadványt,
tetszőleges könyvet, amelyből ismeretekhez jutunk, ...)
3. Kinek, avagy kiknek íródnak a tankönyvek? (Diákoknak, szülőknek, tanároknak, egyéneknek, csoportoknak, ...)
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4. Hol használják a tankönyvet? (Iskolában, otthon, …)
5. Mire használják a tankönyvet? (Ismeretközlésre, érdeklődés felkeltésére, munkaeszköznek, ...)
Ha ezeket a kérdéseket sikeresen megfogalmaztuk, akkor feltehetően rögtön kialakultak bennünk valamilyen válaszoknak a csírái is. Ezek a válaszok jó vagy rossz értelemben vett előítéleteinken és eddigi életünk során szerzett tapasztalatainkon alapulnak. Ne fogadjuk el azonban
ezeket maguktól értetődőknek. A kérdéseket körül kell járnunk, elemeznünk kell és még az ez
után szintetizált válaszainkat sem szabad automatikusan elfogadnunk. Ezen folyamatok után
elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy a tankönyveink mennyiben felelnek meg az egyes kritériumoknak.
1. Szükség van-e egyáltalán tankönyvre?
Már az első kérdésre sem egyértelmű a felelet. Ha nemzetközi kitekintést teszünk, akkor egyfelől azt látjuk, hogy egyelőre minden országban léteznek tankönyvek, de azt is megállapíthatjuk,
hogy sok országban nincs akkora jelentőségük mint Magyarországon. Valószínűleg sokunknak
volt olyan tanára, aki semmilyen tankönyvet nem használt. Fejből, vagy saját jegyzetei alapján
tanított, – jól vagy rosszul – de képes volt az osztályt egy egész órán és egy egész éven át ellátni
olyan információkkal és segédanyagokkal amiket ő válogatott össze forrásokból, feladatgyűjteményekből egyéb helyekről. Kompetens volt a tananyag összeállításban. Ez 40 éve, 20 éve
és mai is csak törpe kissebség, a legtöbb tanár igényli a tankönyvet munkájához. Idézem ezen
állítás alátámasztáshoz egy korábbi vizsgálat megállapítását, és utána megpróbálok az okokra
is kitérni.
„Magyar sajátosság, szinte már pedagógiai hagyomány, hogy nálunk az iskolai tanítás-tanulás nagyon erősen tankönyvvezérelt. Külföldi kollégáikhoz képest a magyar pedagógusok
nem csupán jóval nagyobb számban és arányban alkalmaznak (vásároltatnak meg) tankönyveket, munkafüzeteket, hanem azok tartalmaihoz is hűségesebben (merevebben) ragaszkodnak.”
(Tankönyvpolitikák vizsgálata 3.1.1.-7.1.8, 2010)
Mi vezethetett ide? A tanárok a munkaidejük egy részét természetesen az órákra való
felkészülésre fordítják. Ha a tanórán kívüli egyéb tevékenységek nagyon sok időt kötnek le az
idejükből, akkor kevesebb energiájuk marad a kreatív felkészülésre. Más európai országokban
az adminisztráció zömét, sőt az órai anyagok előállításának nagy részét is tanár-, illetve pedagógiai-asszisztensek látják el. A gyerekekkel való kapcsolatuk sok esetben másodlagos, a fizetésük pedig természetesen alacsonyabb, mint a tanároké. Megfontolásra ajánljuk, hogy nagyobb
számban létesüljenek pedagógus asszisztensi állások, amelyeket azok is betölthetnének, akik
nem szereztek tanári diplomát semmilyen mesterszakon, de BA vagy BSc szintű végzettséggel
rendelkeznek.
Először is le kell szögeznünk, hogy ma is rengeteg jól képzett, gyermekszerető, hivatástudattal rendelkező tanár dolgozik országszerte. Ugyanakkor azt is látni lehet, hogy az utóbbi
húsz évben végbement társadalmi és gazdasági változások következtében a jó képességű diákoknak kisebb hányada jelentkezik tanárnak, mint ezelőtt 25 évvel. Ez a jelenség különösen a
természettudományos szakok esetében jelent problémát, de lassan eléri a matematika szakot is.
Ez a jelenség nem ország specifikus, az egész EU ismeri és szenved tőle. Európai uniós direktívák születtek és speciális kurzusok létesültek a tanárképző intézményekben, hogy segítsék a
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hallgatók képzésben maradását, illetve mentorprogramok indultak a kezdő tanárok támogatására. Törvényeket lehet alkotni rövid idő alatt, de társadalmi szintű változást elérni nem lehet.
Ha most hajtunk végre olyan intézkedéseket, amelyek magasabb képességekkel rendelkezőket
vonnak be a tanárképzésbe, akkor az leghamarabb 5-10 év múlva fejt ki valamilyen hatást. Ez
alatt a tanári pályán lévő, de a gyakorlatban alkalmatlannak bizonyuló tanárok közül néhányan
önként pályát fognak módosítani. A tanári pályán maradók számára sokkal intenzívebb és
sokkal koncentráltabb tanártovábbképzési rendszer kiépítést javasoljuk, hogy lehetőségeikhez
mérten minél magasabb szintre juthassanak. Ezt a rendszert nem lehet a mai, gyakorlatilag
szabadpiaci keretek között folytatni, feltétlenül állami beavatkozást látunk szükségesnek, hogy
maradéktalanul érvényesülhessen a diszciplina alapú és a módszertani fejlesztés együttes hatása. Ezek ideális megszervezőjének az egyetemek tűnnek.
A tankönyv fetisizálásának másik oka a gyakran és egyre szigorodóan változó kerettantervi előírások betartása lehet. A tanár biztonságban érzi magát, ha az elfogadott tankönyv
alapján halad és ezzel felelősséget hárít el magától. Számmára kényelmes és időt takarít meg, ha
a harmadik órán a harmadik oldalt kell megtanítania. Ezzel a tankönyv szerepe felértékelődik,
szinte tantervi elemmé lép elő. Ez nem feltétlenül baj ha a tankönyv tartalmaz olyan oktatható
egységeket, amelyek matematikailag helyesek, megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak és
a tanár képes ennek tolmácsolására. Sajnos a legjobb tankönyv alapján is lehet pocsék órát tartani és a legrosszabb tankönyv használata mellett is lehet – sokkal több energia befektetésével
és saját ötlet beemelésével – jó órát tartani. A jó tankönyv szerepe tehát felbecsülhetetlen, mert
a gyengébb képességű tanárnak is mentőövet dob, hogy ne merüljön el az iskolai óceánban.
Kutatások bizonyítják, hogy a tanulók életkorával párhuzamosan egyre nő az interneten
szerezhető ismeretek jelentősége és ezzel párhuzamosan csökken a tankönyvek szerepe. Ezért
számos országban, köztük Magyarországon is indultak kutatások, amelyek az egyes elektronikus eszközök sokkal aktívabb szerepére építenek a tanulás során.
2. Mit tekintsünk tankönyvnek? (Ismeretek gyűjteményét, foglalkoztató jellegű kiadványt,
tetszőleges könyvet, amelyből ismeretekhez jutunk, ...)
3. Kinek, avagy kiknek íródnak a tankönyvek? (Diákoknak, szülőknek, tanároknak, egyéneknek, csoportoknak, ...)
4. Hol használják a tankönyvet? (Iskolában, otthon, …)
5. Mire használják a tankönyvet? (Ismeretközlésre, érdeklődés felkeltésére, munkaeszköznek, ...)
Erre a négy pontra összevontan válaszolunk, mert szorosan összefüggő kérdések, és némelyik
válasz több pont esetében is releváns lehet.
El kell különítsük egymástól a mindennapi élet szóhasználatát és a törvényi szabályozást.
„De facto” az életben tankönyv alatt azt értjük, amit a gyerekek és a tanár tankönyvként
használnak. „De jure” tankönyv az a kiadvány, ami a tankönyvlistára felkerül, lett légyen az
atlasz, hanganyag, szemelvénygyűjtemény vagy tankönyv. Ezt az ellentmondást nem fogjuk
feloldani, mi is ebben a kétféle értelemben fogunk fogalmazni és csak akkor utalunk vissza erre
az értelmezési problémára, ha az zavart okoz.
Látszik, hogy nehéz lesz egységes feltételeket megfogalmazni, azaz ha olyan tankönyvet
szeretnénk alkotni, amely minden kritériumnak megfelel, akkor próbálkozásunk nagy való-
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színűséggel kudarcra lesz ítélve. Nehéz elképzelni olyan könyvet, mely minden kritériumnak
magas szinten felel meg. Például az a nyelvezet, amely közel áll a mai iskoláskorúak mindennapi
szóhasználatához, valószínűleg nem elfogadható a matematikát tanító tanárok egy részének,
ugyanakkor az ő igényeiknek megfelelő könyv szőrszálhasogatónak és olvashatatlanul unalmasnak bizonyulna a diákok jó része számára.
Egy matematika tankönyv megírása kapcsán tekintettel kell lennünk a matematikusok
szempontjaira, akik jogosan várják el, hogy matematikailag megalapozott, korrekt állítások és
logikailag helyes következtetések szerepeljenek a könyvben. Ugyanakkor figyelembe kell venni
a neveléselmélettel foglalkozó szakemberek és pszichológusok igényeit is, hiszen messze nem
mindegy, hogy milyen korosztálynak milyen gyakorlati tudnivalókat, és milyen elvont fogalmakat, milyen módon akarunk közvetíteni. Az az érvelés, ami egy 16 éves gyerek számára
tökéletes, az lehet hogy olyan fogalmakat vagy absztrakciókat használ, ami egy 12 éves számára
követhetetlenné és érthetetlenné tenné a matematikát, elijeszti annak tanulásától. Ez nem lehet
cél. A tankönyvek fejlesztése során rendszeresen felmerül az az igény is, hogy legyen lehetősége a jobb képességű tanulónak kitekintenie az anyagból, a tankönyv mutasson előre és nyisson
teret a saját gondolatai számára.
A mai gyakorlat az, hogy nem tankönyvek, hanem tankönyvcsaládok uralják a piacot. Egységes logikával és egységes dizájnnal felvértezve próbálják a kiadók eladni a termékeiket, azaz
matematikai szóhasználattal élve a kínálatuk a tankönyv, feladatgyűjtemény, felmérő, gyakorló,
értékelő sokaságból több, egymással összefüggő és egységet alkotó elemet is tartalmaz. Termékeiket természetesen marketing eszközökkel is támogatják.
A tankönyvekkel szemben támasztott és szinte minden ország előírásai között szereplő
akceptálható politikai igény, hogy a tankönyv feleljen meg az általános társadalmi normáknak,
és azok betartására ösztönözzön, ugyanakkor ne szabjon gátat a kreativitásnak. A tankönyv
legyen elfogadható egyes kisebbségi csoportok számára, legyenek azok vallási, felekezeti, nemzetiségi vagy más módon megkülönböztetettek.
A tankönyvek minősége, elsősorban tartalmi téren nagyon jelentős, meghatározó eleme az
oktatásnak. Nem véletlen, hogy a tankönyvek minőségét előíró követelményeket egyes országokban különb s különb módon megpróbálják érvényesíteni.
A tankönyvek kapcsán megfogalmazott minőségi kritériumokat három összekapcsolódó,
de mégis jól elkülöníthető csoportba szokták sorolni.
• minőségi követelmények a tankönyvben lévő ismeretekre vonatkozóan (tudományos ismeretek)
• minőségi követelmények a tananyag közvetítésének módjára vonatkozóan (módszertani
és didaktikai ismeretek)
• minőségi követelmények a tankönyvek fizikai megjelenésére vonatkozóan (kivitelezéssel
kapcsolatos előírások).
Tekintsük át, hogy milyen elvek alapján szerveződnek az egyes tankönyi minőségbiztosítási
rendszerek? Alapvetően háromféle különböző elvet lehet kiemelni a világban.
A liberális modell
Nincsen semmilyen előírás, a kiadók könyveket állítanak elő, amiket megjelentetnek és a tanárok ebből választanak egy könyvet maguknak és a tanítványaiknak. A kiadóknak alapvető
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érdeke, hogy termékük megfeleljen az adott ország nemzeti alaptantervének, azaz lefedje az
abban megjelenő tudásanyagot. Hogy ezt milyen eredményesen, milyen pedagógiai módszerrel, milyen áron teszi meg, azt a kiadók a vásárlók és így a piac dönti el. Részben érvényesül a
laissez faire, laissez passer (hagyjuk a dolgokat maguktól történni) elv. Nem véletlen, hogy ez a modell
az Egyesült Királyságban, illetve kisebb módosulásokkal az USA egyes tagállamaiban, Franciaországban és Olaszországban (esetleg jóvá kell hagyatni a könyv alkalmazását az iskolaszékkel, illetve annak megfelelőjével, esetleg a szülői testülettel, de akkor is használható a könyv
segédanyagként, ha azok nem támogatják tankönyvként való használatát) valamint más fejlett
demokráciával rendelkező országokban népszerű.
Az akkreditációs modell
Azon túl, hogy a tankönyveknek meg kell felelniük az adott ország nemzeti alaptantervének,
egyéb előírásokat is teljesíteniük kell a könyveknek ahhoz, hogy tankönyvvé nyilvánítsák azokat. Hogy ezt az ítéletet egy testület, egy szakértőkből álló bizottság vagy más fórum mondja
ki, abban lényeges eltérések lehetnek. Ugyanígy különbözhet az egyes országokban az eljárás
teljes nyitottsága vagy titkossága is. Ami a közös az eljárásokban, hogy csak az a könyv használható tankönyvként, amelyik megfelel az előírásoknak és elnyeri a támogatást. Jelenleg a magyarországi modell is ezt a rendszert követi. Hasonló a rendszer Németország tartományaiban
és Ausztriában is.
Az állami modell
A tantervi és ideológiai megfelelést az állam által gyártott és forgalmazott egyetlen tankönyv
biztosítja. Ennek minőségét sok szakértő együttes munkája biztosítja, de nincsen piaci verseny,
illetve jelentősen korlátozott. Ilyen rendszer működött a volt szocialista országokban, a hajdani Jugoszláviában és néhány mai iszlám államban, például Szaud Arábiában. Létezik állami
tankönyv Görökországban, Máltán és Cipruson is, de ezekben az országokban más könyvek is
megjelenhetnek a piacon.
A matematika oktatás
„A tanárok kiváló minőségű képzése előfeltétele a jó minőségű oktatásnak, amely viszont
jelentősen meghatározza Európa hosszú távú versenyképességét, valamint nagymértékben hozzájárul a munkahelyek számának és ezzel párhuzamosan a gazdaság egészének
növekedéséhez, összhangban a lisszaboni célokkal ...”
A tagállamok kormányai képviselőinek tanácskozása, a tanárképzés minőségének emeléséről. 2007 november
15. (Official Journal 2007/C 300/07 of 12.12.2007).
„Competence in mathematics has been identified at EU level as one of the key competences for personal fulfilment, active citizenship, social inclusion and employability in the
knowledge society of the 21st century.”
„A matematikai kompetencia egyike az EU által meghatározott kulcskompetenciáknak,
amely szükséges az önmegvalósításhoz, az aktív állampolgársághoz és a munkavállaláshoz
a 21. századi tudásalapú társadalomban.”
(Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies 2011. http://bookshop.
europa.eu/en/mathematics-education-in-europe-pbEC3211930/)
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Ezekkel a mondatokkal kezdődik az EC 2011-es jelentése a matematikatanítás európai
helyzetéről, különös tekintettel az európai unió országaira. A tanulmány részletesen bemutatja
a TIMMS és a PISA mérési eredményeket és az ezekre épülő következtetéseket.
Tekintsük át az EC jelentése alapján az a tankönyvek és a tananyagok, speciálisan a matematika tananyagok kapcsolatát. Ezek a megállapítások 2010-2011-es információkon alapulnak.
A jelentés szerint az iskolákat elárasztják a kiadók által nyújtott információk. Ezek természetesen azt állítják, hogy kiadványaik messzemenően megfelelnek az adott országban támasztott
követelményeknek, ugyanakkor a tanárok körében végzett felmérések azt igazolják, hogy praktikusan használható tananyagokat hiányolnak leginkább.
Az iskolák autonómiája a tankönyvek kiválasztásában az egyes európai országokban nagyon különböző. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb országban valamilyen fokú autonómia létezik a tankönyvválasztás folyamatában. Teljes autonómia azt értjük, hogy az iskolák
szabadon választhatnak a piacon elérhető (tan)könyvek közül.
Nagyjából az EU országok harmadában az iskolai autonómia korlátozott, azaz vagy egy
az állam által előre összeállított listáról, vagy az állam által felügyelt engedélyezési eljáráson
átesett könyvek közül választhatnak az iskolák. Az egyes országokban a listára kerülés, illetve
az engedélyezés folyamata jelentősen elérő is lehet. Erre a mai magyar rendszer áttekintésekor
részletesen kitérünk.
Létezik három EU tagállam (Görögország, Ciprus és Málta), amelyikben egyetlen könyvet
engedélyeztek, ezeket azonban az állam minden tanuló számára ingyenesen biztosítja.
A 4. ábra szemlélteti az egyes országok EU szerinti besorolását a tankönyvek autonóm
választásának szempontjából.
4. ábra: Az egyes országok tankönyvválasztási autonómiájának szintjei az európai országokban. (Norvégia vegyes besorolást kapott, mert a helyi önkormányzatoknak beleszólásuk van
az iskolák döntésébe.) (forrás: Eurydice)

Elméleti háttér, nemzetközi kitekintés

Nagy Britanniában a tankönyvek választása teljesen az iskolákra van bízva. Olyannyira, hogy
vannak olyan iskolák/tanárok, akik nem használnak előre elkészített tankönyveket. Helyette
szabadon elérhető gyűjteményekből, illetve saját anyagaik alapján a tanárok maguk állítanak
össze tanulási segédanyagokat a tanulóik számára. Ezt a rendszert tekinthetjük totálisan autonómnak, de ez csak akkor és ott működhet, ahol a tanárok kompetenciaszintje elegendően magas ahhoz, hogy a lehetséges forrásokat innovatívan használják. A legújabb felmérések szerint
a rendszer nem aratott osztatlan sikert, mert a tanárok ugyan képesek voltak ötletesen kezelni a
tankönyvek hiányát, de a tanulók egy jelentős része az egyes órákon kiosztott fénymásolatokat
megrongálták, elvesztették, összekeverték és ezzel lehetetlenné vált az éves anyag áttekintés, az
arra való későbbi hivatkozás. Legújabban az a javaslat nyer teret, hogy visszatérnek a tanár által
az osztálya számára választott egy tanuló = egy könyv használathoz, amely legalább az adott
évben végigkíséri a közös munkát.
Egy másik modellben az államgazdasági eszközökkel igyekszik központilag szabályozott
keretek között tartani tankönyvhasználatot. Belgium francia felében és Litvániában szabadon
választhatnak az iskolák a tankönyvek közül, de csak akkor kapják meg a teljes állami támogatást az egyéb taneszközök beszerzésére, ha a Minisztérium által nyilvántartott és vezetett
listáról választanak.
Törökországban ennél is tovább léptek, a Nemzeti Oktatási Minisztérium által íratott és
kiadott tankönyv ingyenes jár minden tanulónak, de más könyvet is csak a Nemzeti Oktatási
Minisztérium által elfogadott és megfelelőnek nyilvánított tankönyvek listájáról választhatnak
az iskolák.
Néhány országban ismerik a kölcsönözhető, tartós tankönyv fogalmát is. Ezek közé tartozik Szlovénia, Ausztria és Magyarország is.
Szociális és egyéb szempontok alapján számos ország, illetve civil szervezet ad támogatást
a leszakadó rétegek gyermekeinek tankönyvhöz jutásához.

2.3.5 A tankönyvek előállítása
A tankönyvek előállítása során két fő lépést különböztethetünk meg
• a tankönyvek megtervezése, megírása
• a tankönyvek fizikai előállítása (hagyományos papír vagy elektronikus formában)
A korábban már említett Törökországban, Izlandon és Cipruson is létezik az állami hatóságok
által fejlesztett és terjesztett tankönyv.
Csehországban az engedélyezett tankönyvek listája és azok tartalma is megtalálható a Minisztérium által vezetett weblapon, de az iskolaigazgató által vállat felelősség alapján más könyv
is választható, ha az a könyv teljesíti az oktatási törvényben megfogalmazott minimális tantervi
és tantárgypedagógiai előírásokat.
Számos országban élesen megkülönböztetik a tankönyveket és az egyéb oktatást segítő
anyagokat. Ez főleg a liberális tankönyvpiaccal rendelkező országokra jellemző, mert általában
ezen rendszer keretében tudják koncentrálni az állami pénzügyi támogatást a tankönyvellátásra.
Már ma is számos ország, például Spanyolország, Ausztria, Dánia tart fent olyan internet
alapú oktatási anyagokat tartalmazó weboldalt, amelyikről bármely tanuló vagy tanár szabadon
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tölthet le tanítást segítő anyagokat, információkat. Ezen túlmenően természetesen egyéb oktatással kapcsolatos általános információk is elérhetők ezeken a weblapokon.
Mint arról már szóltunk, a legtöbb ország fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a
tankönyvek megfelelnek e a nemzeti alaptantervükben megfogalmazott alapelveknek és tudásanyagnak. Ez országonként eltérő keretek között zajlik, de általában legalább két egymástól és
a kiadótól is független szakértő tanulmányozza át a kiadásra szánt tankönyvet. Van ahol ezeket a szakértőket a Minisztérium, vagy más állami szervezet kéri fel, de van ahol a kiadóknak
maguknak kell gondoskodniuk két támogató vélemény beszerzéséről. Nem csak az ellenőrzés
lebonyolítása, de annak tartalmi kerete is igen eltérő. Vannak országok, ahol a megfelelés kritériuma az alaptantervnek való megfelelés, de vannak olyan országok, ahol más módszertani,
didaktikai szempontok is szerepet játszanak a tankönyvvé válás folyamatában.
Nagy Britanniában, ahol hagyományosan liberális elvek alapján folyik a tankönyvkiadás, a
kiadók maguk kell hogy kontrollálják magukat, mert a tanárok nem fognak olyan könyvekből
tanítani, amely nem felel meg az alaptantervben foglaltaknak. Azaz ha a kiadó ilyen könyvet
próbálna piacra dobni, akkor azon jelentős vesztesége keletkezne és a piac maga rostálná ki
a tankönyvvel foglalkozó kiadók közül. Ez a rendszer magas szintű képzettséget és döntési
kompetenciát vár el a tanároktól. Egyes tartományokban előírás az is, hogy az iskolaszék is
megszavazza az adott tankönyv használatát. Hasonló rendszer működik Olaszországban és
több más nyugat-európai államban is.

5. ábra Az európai országok csoportosítás a szerint, hogy melyekben létezik a tankönyvek
állami ellenőrzése a tantervnek való megfelelés szempontjából és melyekben nem létezik
ilyen ellenőrzési rendszer (forrás: Eurydice)

Elméleti háttér, nemzetközi kitekintés

Felmerül a kérdés, melyek azok a kormányzati szervek által támogatható tevékenységek,
amelyek emelhetnek a tanulók matematikai kompetencia szintjén. Számos ország nemzeti hivatala indított olyan projekteket, amelyek szorosabb, emberközelibb kapcsolatot hoztak létre
a tanulók, a pedagógusok és a módszertani szakemberek között. Végső soron mindegyik ernyőszervezet azt a célt szolgálja, hogy az adott pillanatban tanári szerepet játszó ember hatékonyabban tudja fejleszteni a tanulókat, és ezzel párhuzamosan a tanulók motiváltsági szintjét
is fejlesszék.
Ezen fejlesztés egyik eleme a tanulókat jobban megragadó interaktív óravezetés, amelyre
nem csak a gyerekeket, de a tanárokat is lehet képezni. Másik elem lehet a mai világban a tanulók zöméhez eljutó internetet bevonó oktatás, és ezzel párhuzamosan a tankönyvi fejlesztések,
melyek ezeket a célokat figyelembe veszik és támogatják. A tankönyveket a legtöbb országban
3-4-5 évente felülvizsgálják és 6-8-10 évente át- vagy újraírják. Erre a legritkább esetben van
azért szükség, mert megváltoznak az összeadás szabályai. Általában a gyerekek, a társadalom,
a szocializáció a gyerekeket körülvevő közeg az, ami jelentősen változik. Különösen nagy felelősség hárul így a tanárra, aki a tankönyvben felhalmozott tudást oly módon kell közvetítse,
hogy az a tanuló számára alkalmas legyen annak befogadására.
Nem létezik Istentől eredeztetett tökéletes egyedüli módszer, avagy a matematika nyelvén
fogalmazva „nincs királyi út” a matematika megértéséhez. A tanárnak kell azon a szinten állnia,
hogy képes legyen alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ehhez folyamatos képzéssel kell
segíteni a tanárok fejlődését, hogy sokkal gazdagabb módszertani repertoárból választhassanak, tudják azokat alkalmazni. Ezzel párhuzamosan a tankönyvekben el kell helyezni módszertani javaslatokat a tanár számára. Ezek jobbára arra kell vonatkozzanak, hogy a könyv szerzői
hogyan, milyen módon javasolják feldolgozni az adott tananyagot. Természetesen ez csak javaslat lehet, hiszen a tanár felelőssége és döntése, hogy egy-egy osztályban mi az a munkaforma, amellyel a leghatékonyabban tudja fejleszteni a tanulók képességeit, gyarapítani tudásukat.
Ide tartozik a
• értő olvasás, a matematikai szöveg megértése, értelmezése
• próbálgatás, kísérletezés, problémamegoldás fejlesztése, önbizalom fejlesztés
• önálló matematikai ismeretek értő elsajátítása
• a matematika hasznossága más tudományokban.
Természetes, hogy ezeket a különböző, de mégis egymásba kapcsolódó, egymásra épülő és
egymás nélkül nehezen elképzelhető fejlesztési területeket nem csak egyféle módszerrel érdemes fejleszteni.
2.3.6 A tankönyvek engedélyezési folyamata más országokban
Az európai modellben létező és jelentős szereppel bíró liberális modellekhez kapcsolódó jóváhagyási eljárásokkal nincs sok gondunk, mert ilyenek csak csírájukban léteznek. Az angol tankönyveknek meg kell például felelni a tantervi előírásoknak, de ezt a kiadók maguk ellenőrzik,
nincs állami ellenőrzés, illetve ezt a sok ezer felhasználó tanár, igazgató és gyermek biztosítja.
Ennél jóval közelebb áll a magyarországi gyakorlathoz a német és az osztrák modell, melyek alaposan szabályozzák a tankönyvek engedélyezését. Ebből a szempontból Németország-
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ban mintha egy kis Európai Uniót látnánk működni, ugyanis minden szövetségi tartománynak
saját belügye az oktatás- és kultúrpolitika. Ugyanakkor az egyes németországi tartományokban
lévő különbségek nem állnak oly messze egymástól, mint az EU országaiban, de a kis különbségek is nagyon megkeserítik a tankönyvkiadással foglalkozó cégek életét. Az osztrák modell
sokkal regularizáltabb, talán az egyik leginkább szabályozott az egész EU területén. Tekintsük
át ezt az osztrák modellt, mielőtt a magyarországi modellre térnénk át.
A tankönyvjóváhagyás Ausztriában
Ausztriában az engedélyezési eljárást és annak rendjét jogszabályok rögzítik. A jóváhagyást szakmai testületek végzik, melyeket ehhez az eljáráshoz hoznak létre.
A tankönyvjóváhagyásra vonatkozó rendelet szerint a tankönyveket értékelő független
szakértőkön kívül a tankönyv jóváhagyásával foglalkozó ülésre meg kell hívni a könyv szerzőjét
és a kiadó képviselőjét is. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy áttételek és közvetítők nélkül,
hatékonyan és gyorsan lehessen megoldani egyes felmerült problémákat. A bizottság számára
4 hónap áll rendelkezésre, de ez indokolt esetben ennek 50%-val meghosszabbítható.
Ahhoz, hogy a tankönyvek értékelése és jóváhagyása részben mentes legyen szubjektív
elemektől, a magyarországi helyzethez hasonlóan egy értékelési szempontsort kapnak a szakértők.
A leglényegesebb a tantervnek való megfelelés. Engedélyezett azonban az is, hogy egyes
részterületeket a tanárra bízzon, illetve más eszközök (szemléltető eszköz, digitális tananyag,
…) bevonásával valósítson meg.
Pedagógiai és módszertani elvárás, hogy a tankönyv fejlessze a tanulók önálló munkavégzését az anyag feldolgozása során. Ez történhet egyéni vagy közös feladatok feldolgozásával is.
A könyv legyen matematikailag precíz, de ez a pontosság illeszkedjen a tanulók életkorában átlagosnak tekinthető absztrakciós képességhez.
A könyv feleljen meg az EU és az állam által elvárt általános erkölcsi elveknek és ezen
belül az osztrák nemzeti értékeknek.
A könyv szóhasználata, megfogalmazása feleljen meg az adott korosztály szövegértési
kompetenciáinak. A könyvben szereplő mondatok hossza, a szakkifejezések és szakszavak
használata korlátozott. Ezzel párhuzamosan a tördelés legyen áttekinthető, a betűméret megerőltetés nélkül olvasható és esztétikus.
A tankönyv kiadójának össze kell gyűjteni a könyv kiadásával és terjesztésével járó minden
költséget. Ha a jóváhagyó testület ezt elfogadja, akkor a tervezett példányszám és az előállítási
költség alapján kerül meghatározásra az ár. A képzés jellegének megfelelően több limitet is
meghatároznak, mint azt a maximális összeget, amennyiért egy tanulónak könyv rendelhető.
Ennek jelentős szerepe van az állam számára, mert a tankönyvek ugyan nem ingyenesek, de a
szülőknek csak 10%-ot kell téríteniük a teljes árhoz képest, a maradék 90%-ot a központi költségvetés finanszírozza. Ez az összeg éves szinten nagyságrendileg 30 milliárd Ft-nak megfelelő
euró. Extrém magas árak csak a kis példányszámú, vagy nagyon speciális igényű nemzetiségi,
felekezeti és a sérült gyermekekkel foglalkozó iskolákba járó tanulók tankönyveire vonatkoznak, de ezeket az állam téríti.

A magyar matematikatanítás sajátosságai – történeti előzmények

3. A magyar matematikatanítás sajátosságai –
történeti előzmények
A magyar matematikatanítás jelentős történeti emlékeinek feltárása több évszázados forrásanyag kutatását igényelné. A jelen tanulmányban a történeti vonatkozásokat csak annyiban
idézzük fel, amennyiben véleményünk szerint közvetlen hatással bíznak a matematikaoktatás
jelenére.
Korunk matematikatanításának jellemző vonásainak felismeréséhez és megértéséhez az
elmúlt 60–70 év vizsgálata visz közelebb, hiszen a huszadik század közepe óta több meghatározó esemény alakította a magyar társadalmat, valamint a matematikatanítást, de ezen belül a
tanítási eszközök, módszerek és módszertani alapelvek alkalmazását is.
Az 1945-ös nyolcosztályos általános iskola és az 1949-es 4 osztályos gimnázium megnyitása hosszú évtizedekre, – bizonyos értelemben mind a mai napig – megalapozta az oktatás
struktúráját. Ezekben az években „a matematika alapvető fontosságú tantárggyá lépett elő. Míg
az 1938-as tanterv a gimnáziumok 1–8. osztályában összesen heti 25 órát szánt a matematika
tanítására, addig az 1950-es általános iskolai és gimnáziumi tantervek heti 41 órát juttattak
ugyanerre.” (Cser 1977)
Az azóta eltelt évtizedek során számos tantervi változás alakította oktatásunkat. A 60as évek elejének új tanterveihez új tankönyvsorozatok készültek, a tanterv megvalósításának
elősegítésére a tanárok kézikönyveket, segédkönyveket kaptak, „megszülettek az első Nevelési
tervek.” (Cser 1977)

3.1 Az általános iskolai matematikatanítás, tantervek,
tankönyvek a 20. század második felében
Az ötvenes-hatvanas években világszerte nagy lendülettel indultak el a matematikatanítás javítását célzó reformok, és ekkor már sokan, matematikusok, pszichológusok elsősorban a 6–10
évesek matematika tanításának megújítását tekintették döntő fontosságúnak.
„Néhány tantárgyban sikeresen lezajlott a tartalmak modernizációja, ezek közé tartozik
a matematika. Az utóbbi évszázadban gyors fejlődésnek indult matematikai területek (logika,
halmazelmélet, kombinatorika, gráfelmélet) a matematikának éppen azok a területei, amelyek
a gondolkodás fejlődésének sajátosságait figyelembe véve is a korábbi iskolai évekre kívánkoznak. Az említett területeknek az alapjaihoz jól használható eszközrendszert lehet készíteni. Ezeknek a szerencsés körülményeknek köszönhetően pszichológusok, matematikatanítás-kutatók együttműködésével világszerte elterjedt egy új szemléletű matematikatanítás, az ‚új
matematika’. Ezt a megújulást olyan nevekkel jellemezhetjük, mint Jean Piaget, Jerome Bruner,
Dienes Zoltán és Varga Tamás.
Egy ugyanilyen irányú megújításra a természettudomány tanításában is történtek kísérletek, a modern fizika – például a kvantummechanika, az atomfizika – eredményeinek a korai
bevezetésére. Ezek azonban az említett új matematikával ellentétes eredményre vezettek, és
inkább rontottak, mint javítottak a természettudomány tanításának helyzetén. Amíg ugyanis a
matematika alapjainak személyes tapasztalatszerzéssel, eszközökkel (logikai készlet, pálcikák,
korongok) való elsajátítása megfelel a gyermekek fejlődésének, pszichológiai sajátosságainak,
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a modern természettudomány legtöbb területe nem alkalmas arra, hogy azt kisiskolásoknak
tanítsuk.” (Csapó 2008)
A 60-as 70-es években számos oktatási kisérlet folyt Magyarországon is a matematikatanítás korszerűsítésére. Szakmai, módszertani vitáktól pezsgett a szakmai közélet,
konferenciákon tárgyalták a felmerült kérdéseket lelkes tanárok, módszertani és pedagógiai
kutatók és neves matematikusok. A hazai törekvések az egész világot átfogó matematikatanítási
reformmozgalmak részét képezték, de számos vonatkozásban eltértek az uralkodó külföldi
trendektől. Néhány külföldi tantervben az új matematikai tartalmak elsősorban az absztrakt
fogalmak formális megfogalmazásait közvetítették a tanulóknak. „Nyugaton (például Franciaországban, Amerikában) aztán meg is buktak az olyan szélsőséges elképzelések, amelyek
modern matematikaanyagot vittek be az elemi és középiskolai oktatásba anélkül, hogy a tanítás
módszereit a gyerekek életkorához igazították volna.” (Pálmay 2007)
A komplex matematikatanítási kísérlet Varga Tamás vezetésével kiemelkedett a többi oktatási kísérlet közül átfogó és egységes tartalmi és módszertani koncepciója révén. Jelentőségét
a Magyar Tudományos Akadémia is elismerte, ezért az 1973-ban a MTA Elnökségi Közoktatási Bizottságának Matematikai Albizottsága javasolta, hogy az új tantervet erre kell alapozni. Az
új tanterv bevezetése több lépésben, felmenő rendszerben történt, amíg 1978-ban kötelezően
bevezették minden első osztályban. A komplex matematika és az ezen alapuló 1978-as általános iskolai matematika tanterv minden korábbi korosztályos tantervtől nagymértékben eltért.
Ezt megelőzően az általános iskolákban a matematika a számtan és mértan tanítását jelentette, a módszerekben uralkodott a direkt tanári irányítás, a fő oktatási cél az ismeretek
rutinszerű alkalmazása volt, ehhez a legfőbb eszközként a szabályok, eljárások gyakoroltatását
alkalmazták.
Természetesen korábban is voltak kiváló tanárok, akik az adott tananyagban törekedtek
a gyerekek gondolkodtatására, az ismeretek megértés alapján történő elsajátítására. Abban az
időben azonban a matematika modern fejezeteinek tanítását csak a középiskolában tartották
megvalósíthatónak és a matematikai képességek kiemelt fejlesztését a középiskola feladatának
gondolták.
„Varga Tamás szerint kisgyerekeknek is lehet új témákat tanítani, csak ezt játékosan kell
tenni. A tanítóknak szóló kézikönyvekben, továbbképző anyagokban, majd a megjelent munkalapokban és tankönyvekben sok példát láthatunk arra, hogy lehet kisgyerekeknek kombinatorikát, halmazokat, matematikai logikát, függvényeket stb. az érdeklődésüket fölkeltve tanítani.
Tanítási eszközöket is ajánlott a kisgyerekek tanításához, például a térszemlélet fejlesztéséhez
a Babylon nevű építőjátékot vagy a számrendszerek tanításához a Dienes-készletet.” (Reményi
2007)
A komplex matematikán alapuló 1978-as tanterv az első osztálytól kezdve „igazi matematikát” tartalmaz. Ebben a tananyag 5 tantervi témakörbe van besorolva, amelyek valamennyi
osztályban – elsőtől nyolcadikig – megjelennek az adott életkori szintnek megfelelően. Az
öt témakör a következő: Halmazok. Logika; Számtan, algebra; Függvények, sorozatok; Geometria, mérések, Kombinatorika, valószínűség, statisztika. A legfontosabb tartalmi újdonság a
matematika folyamatos és spirális építésének elve volt, az, hogy az alapvető matematikai fogalmak, ismeretek az első évtől kezdve folyamatosan épülnek, gazdagodnak és mélyülnek az 5 fő
témakör keretében az általános iskola 8 osztályán keresztül.
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Ha ezt az anyagot összevetjük a 70-es éveket megelőző tantervekkel, megállapíthatjuk,
hogy a régi számtan és a nyolcadikos algebra tartalma benne van a Számtan, algebra témakörben, illetve a régi mértan a Geometria és mérésekben. A többi témakör a korábbiakhoz képest
nagymértékű bővítést jelentett. Természetesen egy bővebb tananyag megtanítása csak új módszertani elvek alapján volt elképzelhető, ezért ez a tanterv részletesen tárgyalta a módszertani
alapelveket is. „Az új tanterv néhány fontos módszertani elve: A manuális tapasztalatszerzés
fontos szerepet játszik a kisgyerek absztrakt gondolkodásának fejlődésében. A fogalmak kialakításához hosszú érlelési időre van szükség. A matematika szeretete, az érdeklődés minden
más tényezőnél jobban ösztönöz a tanulásra. A tanítási folyamatban fontos a differenciálás,
az egyéni különbségek figyelembevétele, a tévedés szabadsága, a játékok otthon és az órákon
pedagógiai célból.” (Pálfalvi 2012).
Az 1978-as általános iskolai tantervhez készült új tankönyvcsalád – amelyet ma már „kockás tankönyvekként” emlegetünk – a korábbi szürke, száraz, meglehetősen unalmas Számolás
és mérés tankönyvekhez képest valóban új színt hoztak az általános iskolai matematika tanításába. Bár mai szemmel az akkori nyomdatechnika elavultnak tűnik, de a maguk korában ezek
a tankönyvek egyedülállóak voltak színességükkel, képekkel, vidám ábrákkal és amit, szinte
egyöntetűen mindenki dicsért: az újszerű érdekes gondolkoztató feladatokkal. A könyvben a
minta-feladatsoroknak a gyerekek párbeszédén alapuló feldolgozásmódja a tanulók aktív részvételét kívánta elősegíteni.
A 78-as tantervre épülő matematikatanítás elterjedése és megvalósítása sok nehézséggel
járt. A 60-as, 70-es években az általános iskolai tanárok közül sokan nem is tanultak a főiskolákon néhány olyan témakört, amelyek megjelentek az új tantervben, pl. kombinatorika, valószínűség, statisztika, vektorok, gráfok, halmazok, sorozatok, stb. Ezért is vélekedett úgy Varga
Tamás, hogy túl gyorsan történt a tanterv bevezetése. Pedig rendszeres és alapos felkészítő
tanfolyamok, továbbképzések segítették a tanárokat, de a sok évtized alatt megszilárdult tanítási stílust, módszertani meggyőződést nem lehetett néhány év alatt megváltoztatni.
„A továbbképzéseket kellett volna folytatni, és továbbra is csak megfelelően fölkészített
tanároknak kellett volna a Varga Tamás féle nagyon új, és matematikailag nagyon igényes elképzelés szerint tanítaniuk. Az országos bevezetés ezt nem tette lehetővé. Azonban a matematikaanyag tartalmát illetően sok minden megmaradt az eredeti elképzelésből, és így is nagyon
sok tanár szemlélete pozitívan változott: a kísérletek hatására a teljesen prelegáló és kérdve
kifejtő tanítási módszert sok helyen váltotta föl a tanulók aktivitására építő tanítás.” (Pálmay
2007)
Az 1978-as tanterv hosszú időn át meghatározta a magyar matematikatanítást. A valóság
természetesen sokban különbözött a tanterv készítőinek elképzeléseitől. Objektív és szubjektív körülmények hatására a tantervet és a kapcsolódó tankönyveket sok vita vette körül.
Sokak számára idegen volt a szemlélet, sokan tartották túlméretezettnek az anyagot, a gyengébb eredményekért a tantervet és a tankönyveket hibáztatták. Országos felmérések jelezték
a megvalósítás nehézségeit, a felmérés eredményei a sikerek mellett jelentős a lemaradást is
jeleztek. Közben bevezették az ötnapos munkahetet, csökkent a matematika óraszáma, mindez
együtt szükségessé tette a nyolcvanas években a tantervi korrekciót. A korrekciós tanterv főbb
vonalaiban megőrizte a 78-as tanterv tartalmát, de könnyebben megvalósíthatóvá tette egy sor
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tartalmi és módszertani megalkuvás árán. Ehhez a tantervhez készültek el az ún. Hajdu-féle
könyvek, amelyek napjainkra gazdag tankönyvcsaláddá terebélyesedtek.
A 70-es évek reformtervei szerint a matematikatanítás céljai között szerepelt a valóságos
problémák matematikai modelljeinek megalkotása és gyakorlati kipróbálása. A tananyagba bekerült valószínűség és statisztika is éppen a gyakorlati élet közelhozását kívánta elősegíteni.
Varga Tamás szorgalmazta a számológépek és a számítógépek felhasználását, pedig akkor még
Magyarországon ritka újdonság volt és a mai informatikához képest gyerekcipőben járt a számítástechnika. Az egyik legfontosabb alapelv volt a konkrét tevékenységre épülő tapasztalatszerzés, az eszközök használata, a játékok beillesztése a tanítási órákba. Az óravezetés alapelvei
között szerepelt a módszertani változatosság, a frontális munkaformák mellett a csoportos és
az egyéni munka szorgalmazása.
Az 1995-ben megszületett NAT és a kerettantervek sokban emlékeztetnek az 1978-as
tantervre. A kerettantervi témakörök lényegében megegyeznek a 78–as tanterv témaköreivel.
A fejlesztési feladatokban, a módszertani javaslatokban ráismerhetünk a 78-as módszertani
alapelvekre. A további korrekciók után is megmaradtak ezek a régi gyökerek.

3.2 Középiskolai matematikatanítás, tantervek, tankönyvek a 20.
század második felében
A 20. század első felében a középiskolai tankönyvek a kornak megfelelő prelegáló tanári stílushoz alkalmazkodtak, a megtanulandó anyag száraz tényszerű összefoglalását tartalmazták,
és rutinfeladatokkal segítették a gyakorlást. A II. világháború utáni években megindult tantervi reformok részben a szakmai anyag modernizálását, részben az alkalmazott módszerek
átalakítását kívánták elősegíteni. A tényközlő könyvekkel szemben nagy hatású volt a Péter
Rózsa és Gallai Tibor szerzőpáros 1949-50-ben megjelent gimnáziumi I. és II. osztályos
matematika tankönyve, amelyben arra törekedtek, hogy valamilyen – gyakorlati vagy matematikai – problémából kiindulva a gyerekek érdeklődését fölkeltve vezessék be az új fogalmakat,
gondolatokat. „Közvetlenül vagy közvetve minden utána jövő tankönyvíró merített a szelleméből, meg a matematikai és a módszertani ötleteiből.” (Pálmay 2007)
A hatvanas évek tantervi reformja sok változást hozott a középiskolai oktatásban is. Az
1966-os új tantervhez készült Horvay Katalin és Pálmay Lóránt tankönyvsorozata, amely a
korábbiakhoz képest újabb témaköröket is tartalmazott: halmazok, logika, vektorok, kombinatorika, valószínűségszámítás. A szerzők szakmai igényessége, alapos, lelkiismeretes munkája
révén megbízható segédeszköz került a tanulók és a tanárok kezébe. A könyvhöz készült Tanári segédkönyvek nemcsak a tankönyvi feladatok megoldását tartalmazták, hanem részletes
módszertani tanácsokkal segítették a tanárok munkáját. Emellett szakmai háttéranyaggal világították meg az egyes fejezetek matematikai tartalmát.
A 70-es években Surányi János vezetésével egy kutatócsoport az általános iskolai komplex matematikatanítási kísérlet középiskolai folytatásán dolgozott, létrehozott egy középiskolai
tantervet. Az ország számos középiskolájában indultak kisérleti osztályok, ezek segítését és ellenőrzését a kutatócsoport végezte. Ezt a munkát támogatta Péter Rózsa is. A kísérleti anyagok
felhasználásával készült a 4 osztályos gimnáziumok számára az u.n. Munkatankönyv sorozat
(szerzők: Bartal Andrea és Pálfalvi Józsefné). A kísérleti tanterv megtartotta a központilag
előírt óratereveket valamint a III. és IV. évfolyamokon az A fakultuciós osztályok számára is
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készült egy változat. A Munkatankönyv a megoldandó feladatsorokkal eszközt adott a fogalomépítéshez, a diákok aktív közreműködésével történő tanítási órákhoz, az ismeretek elsajátítását a tanulók felfedező tevékenységére építette. A tankönyvben számos újszerű, érdeklődést
felkeltő, gondolkodtató feladat szerepelt. A Munkatankönyv történeti jelentőségét emeli az
a tény, hogy ez a könyv u.n. „párhuzamos”, tehát választható tankönyvként jelent meg, ami
akkor az „egykönyvű” rendszerben még teljesen szokatlan volt. Bár a könyvekhez készültek
tanári segédkönyvek, csak kevés gimnáziumi tanár választotta az új tanítási stílust kívánó Munkatankönyvet. A középiskolai matematika tanításában további változásokat hozott a tagozatok,
fakultációk megjelenése. A számukra készített tantervek lehetővé tették a tankönyvek körének
bővülését is.
A középiskolások számára írt tankönyvek megítélésében Magyarországon mindig is a
szakmai megbízhatóság volt az elsőrangú szempont, kisebb szerepet játszott a a különböző
tanítási irányzatok, módszerek megjelenítése. Éppen az igényes matematikai tartalma alapján
lett az egyik legnépszerűbb tankönyv a nyolcvanas években a szegedi Hajnal Imre-féle tankönyvsorozat.
Már a 19. század végétől jellemző, hogy neves tudósok foglalkoznak a magyar matematikatanítás jobbításával. Ennek eredményeképpen létrejött a Középiskolai Matematikai Lapok
(1894), középiskolásoknak szóló versenyek indultak. A több mint egy évszázada sikeresen működő matematikai tehetségképzés nyomán felnövekvő kiemelkedő tehetségű fiatalok újabb és
újabb nemzetközi elismertséget szereznek a magyar matematikai iskolának. Természetesen a
sikeres tehetségképzés hatással van az egész oktatásra. Az ambiciózus tanárok révén a versenyek anyaga bekerül az iskolai oktatásba, az érdekes, újszerű feladatokkal megismerkedik
a szakma, a versenyfeladatok gazdagítják a tankönyvek anyagát is, így segítenek megtalálni a
tehetséges gyerekeket az órákon is, ez pedig a versenyfeladatok kitűzőit újabb alkotó munkára serkenti. Ennek is köszönhető, hogy a magyar matematikatanításban a tankönyvek mellett
nagy szerepe van a sokféle feladatgyűjteménynek.

3.3 A rendszerváltástól napjainkig
A 90-es években fellazult a korábbi 8+4 iskolaszerkezet, megjelentek a szerkezetváltó iskolák,
a 6-, illetve 8-osztályos gimnáziumok. Fenntartói oldalról is színesedett a kép, az állami iskolák
mellett létrejöttek alapítványi iskolák és egyházi intézmények. Új alternatív pedagógiai programok, tantervek születtek. Egyre-másra jelentek meg az újabb és újabb tankönyvek, és nagy
számban létesültek új könyvkiadók. Eleinte ebben a nagy piacosodási folyamatban kevésbé
működött a minőségi kontroll. Igen különböző színvonalú tankönyvek kerültek az iskolákba és
a sok kreatív ötlettel előálló helyi tantervek mellett elindítottak gyengébb iskolai programokat
is.
A helyzet rendezését segítette a NAT megalkotása, illetve az erre épülő kerettantervek
megjelenése. Tisztult a tankönyvpiac is, ritkultak a szakmailag hibás, gyenge tankönyvek és
egyre színvonalasabbak jelentek meg. A NAT és a kerettantervek rendszeres korrekciója maga
után vonta a különböző tankönyvek korrekcióját is. Ezzel egyidejűleg különböző módszertani, szemléleti elképzelések is körvonalazódtak ezekben az új tankönyvekben. „Deklaráltan
minden szerző, illetve szerzőcsoport törekszik arra, hogy motiválja a diákokat, fejlessze problémamegoldó készségüket, tiszta fogalmakat alakítson ki, tekintetbe vegye a tanulók életkori
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sajátosságait. A különbség a megvalósítás hogyanjában jelenik meg, amitől a kínálat valójában
sokféle szemléleti, módszertani megoldást képvisel.” (Somfai 2009)
A 2000-es évek meghatározó eseménye volt a PISA OECD program keretében elindult
méréssorozat matematikából és szövegértésből, amelyben Magyarország eredménye nem érte
el a nemzetközi átlagot.
„A nemzetközi tudásszint-vizsgálatok egyik rendszeresen visszatérő üzenete szerint a magyar tanulók sok mindent tudnak, de tudásukból keveset képesek alkalmazni.” (Csapó 2008)
„Magyarországon az iskolában közvetített műveltséget, a tanítást-tanulást a tanterveknél,
irányelveknél erősebben determinálják a tankönyvek, ezért az új szakmai célok (az oktatás
eredményességének javítása, a kulcskompetenciák fejlesztése) csak akkor teljesülhetnek, ha a
tanulók fejlődés lélektani sajátosságaihoz nem igazodó, tartalmilag gyakran túlzsúfolt, elsősorban lexikális tudást nyújtó tankönyvek megváltoznak” (ÁSZ jelentés 2006)
A tankönyvírók felelősségét emeli ki Pála Károly (2008): „ma Magyarországon a pedagógus számára a tanítás kottája az a tankönyv. Ez elég nagy baj szerintem, de ez így van, ezt
tudomásul kell vennünk. Nota bene, a pedagógus komolyan veszi, hogy amit a tankönyvben
leírunk, azt neki meg kell tanítania, és ezzel nagyon kell vigyázni. Tehát olyan felelősséggel írjuk
bele azt, ami benne van a tankönyvünkben, hogy ezt megtanítják, ha kell, ha nem.”
„Abban a pillanatban, ha a megtanult ismeretanyagot alkalmazni kell egy tantárgytól független, köznapi kontextusban, akkor a magyar gyerekek rendre kudarcot vallanak. Erről szól a
TIMSS kontra PISA-elemzés.” (Pála 2008)
A közoktatási szakmai célok és feladatok terén a nemzetközi (PISA 2000, 2003) és a
hazai rendszerszintű tanulói teljesítménymérések eredményeinek elemzése alapján jelentős
változás történt, amely szerint az ismeretek tanításáról a kulcskompetenciák (kitüntetetten az
olvasás-szövegértés) fejlesztése került előtérbe.
2004 őszétől 2009-ig nagyléptékű közoktatás-fejlesztési program zajlott a SuliNova Kht,
illetve az EDUCATIO Kht Programfejlesztési Központjában. A kompetencia alapú matematika programcsomagok az 1-12. évfolyamokon olyan egységes szemléletű tananyag-szervezési–módszertani megoldásokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulókat nagymértékben bevonjuk a tudás- és készségelsajátítás folyamatába. Nagy hangsúlyt kap a játék és
az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák
alkalmazása, a tévedés és a vita lehetősége, a jó munkalégkör biztosítása. A tananyagot a fejlesztők modulokba szervezett egységenként dolgozták ki, egy-egy modul egy-egy résztémát ölel
fel. A modulleírások a diákoknak készült anyagok mellett pontosan tartalmaznak minden utasítást, segédletet, háttér-információt, szakirodalmat és eszközöket, amelyekre a tanárnak szüksége van a tanóra megtartása előtt és közben. Így a modul bemutatja azokat a pedagógiai eljárásokat és módszereket (pl. kooperatív technikák, differenciált oktatás), amelyek segítségével
a pedagógus szemléleti és módszertani megújulása elősegítheti. A programcsomagok alkalmazása a matematika tanításában nemcsak a tanulók matematikai kompetenciája fejlesztéséhez
nyújthat hatékony segítséget, hanem az azt felhasználó pedagógus szakmai és módszertani
eszközeit, ismereteit, tudását gazdagíthatja, szemléletét pozitívan befolyásolhatja. Az elkészült
programcsomagot az ország minden megyéjében számos iskola több osztályában is kipróbálták, a programtantervet akkreditálták.

A magyar matematikatanítás sajátosságai – történeti előzmények

Magyarországon a középiskolai matematikatanításra a legnagyobb hatást mindig is az
érettségi és a felvételi követelmények gyakorolták. A 2005-ben bevezetett új típusú kétszintű
érettségi hatására a tanításban és az újabb tankönyvekben is egyre nagyobb súllyal szerepelnek
a gyakorlati élettel kapcsolatos problémák. A tanításban pedig sok helyen visszaszorulnak a
bizonyítások, a tiszta matematikai feladatok. Ezen a téren is nagy felelőssége van a tankönyveknek. Idézzük erről Thíry Gabriella véleményét: „Tetszik az, hogy nagyobb súlyt helyezünk
a matematika gyakorlati alkalmazására, de csak akkor, hogy ha ez komoly, ha olyan tanárok tanítják majd, akik megfelelő tudással rendelkeznek fizikából, biológiából, kémiából. A gyakorlati
alkalmazáson én nem azt értem, hogy a szöveget hígítjuk. Pedig sajnos az újonnan megjelent
könyvekben láttam ilyenre példát. Ha komolyan veszik a gyakorlati alkalmazás beépítését a
matematika tanításába, az nagyon jó, és sok mindent visz előre, de ha nem, akkor az nagyon
bánatos dolog. Hallottam, hogy Hollandiában már 15–20 éve folyik a matematika gyakorlati
oktatása. A hollandoknál valahogy úgy történik, amit én is jónak tartanék. Láttam a könyveiket
is, csodálatos ábrákkal; érdekesnek látszik.” (Thíry 2007)
„A magyar matematikai nevelés hagyományai – főleg a középiskolai tananyag tekintetében – inkább a matematikán belüli problémák szerepeltetését részesítették előnyben. Ez azt
eredményezi, hogy következetesen gyakorlatias szemléletű tankönyvsorozat mindössze egy
szerepel a jelenlegi kínálatban, és tudomásunk szerint nagyon kevés iskola használja. A kínálat
többi sorozata ötvözni törekszik a hagyományos és az alkalmazásközpontú megközelítést, és
az arányokban különböznek egymástól ebben a vonatkozásban.” (Somfai 2009)
A módszertani szakirodalomban olvashatunk a tanítási órák munkaformáinak átalakítását
szorgalmazó külföldi és hazai tanulmányokat a differenciálásról, a kooperatív módszerekről,
a projektmunkáról, de a matematika órák gyakorlatában és a legnépszerűbb tankönyvekben
nyomokban található olyan feladat, amit kooperatív munkaformával, esetleg más diszciplína
bevonásával kell megoldani. A magyar matematika órák zömét még napjainkban is elsősorban
a frontális munkaforma, a direkt tanári irányítás jellemzi. Rugalmasabb, változatosabb tanítási
stílust inkább az általános iskolákban és az alternatív középiskolákban találhatunk. Ez nem
is fog változni, ha a tankönyvek nem támasztják alá, hiszen a megnövekedett iskolai terhelés
mellett még kevésbé fogják az egyes tanárok kidolgozni az új munkaformákhoz szükséges
feladatokat.
Az utóbbi években néhány nagyobb tankönyvkiadó kezében koncentrálódott a tankönyvpiac. A versenyhelyzetben a kiadók igyekeztek megnyerni a tankönyvek írására a szakma kiváló képviselőit. Létrejött egy-egy munkacsoport, akik tankönyvsorozatokat, tankönyvcsaládokat
dolgoztak ki lehetőleg 5-12. évfolyamokra egységes szemlélettel. A NAT és a kerettantervek
többszöri változása lehetővé és szükségessé tette ezeknek a sorozatoknak a rendszeres módosítását, javítását.
Az általános iskolai évfolyamok tankönyveit általában, színes ábrákkal, képekkel és a gyerekek világához közel álló megfogalmazásokkal igyekeznek jól olvashatóvá, tanulhatóvá tenni.
A tankönyveket munkafüzetekkel egészítik ki, a könyv feladatainak megoldásait elektronikus
eszközökkel bocsájtják a tanárok rendelkezésére. A tankönyvek népszerűségét emeli, ha a kiadó
olyan tanári kézikönyvet is kiad, amely a megoldások mellett részletes módszertani tanácsokkal
is ellátja a tanárokat (pl. Apáczai Kiadó).
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A felhasználókat azzal is a kiadók igyekeznek kiszolgálni, hogy 1-től 8-ig, sőt esetleg 1-12.
évfolyamig terjedő sorozatokat adnak ki a kísérő szöveg szerint egységes szellemben. Ez természetesen a gyakorlatban másként mutatkozik meg, hiszen általában különböző szerzői csoportok alkalmasak az egyes korosztályoknak szánt könyvek írására. Tapasztalhatjuk például,
hogy egy-egy kiadói sorozatnak a fő erőssége az alsó tagozat és talán már a felső tagozat vagy
a középiskola könyvei gyengébben sikerültek vagy éppen fordítva. Ezért az iskolák nagy része
gyakran vált kiadót a felső tagozatosok számára, az pedig még ritkább, hogy a középiskola figyelembe veszi az általános iskolai tankönyvhasználatot.
A jelenleg használatos tankönyvek között jelentős eltérés mutatkozik abban, hogy menynyire próbálják a tankönyvek a tanulói tevékenységeket, játékokat szorgalmazni. Ez a szempont
együtt jár azzal is, hogy melyik alsó tagozatos sorozatra épít a felső tagozatos tankönyv.
A mai napig létezik olyan alsó tagozatos tankönyvsorozat, amely gondosan kimunkált
tanulói cselekedtetésre építi a matematikai fogalomalkotást, míg mások inkább elsősorban a
tanítói, tanári szemléltetéshez adnak jó ötleteket. A C. Neményi Eszter és Oravecz Márta által
kidolgozott tankönyvcsomag támaszkodik a Varga Tamás féle matematikatanítási komplex tantervi-módszertani koncepcióra, ezzel egyidejűleg figyelembe veszi a legújabb kori pedagógiai,
pszichológiai kutatásokon alapuló kívánalmakat. A tankönyv által közvetített tanítási módszer
lényege, hogy az ismeretszerzés, a fogalomalakítás a valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzéssel kezdődik a matematika (számtan, halmazok, függvények, sorozatok, kombinatorika,
valószínűség, statisztika, geometria…) minél több területén egységesen. A gyerekek életkori
sajátosságát figyelembe vevő és tisztelő módszereket alkalmaz (induktív tanulás, többféle érzékelés, sokféle manipulációs eszköz biztosítása, a szaknyelv adekvát használata, játék-játékosság, kooperatív tanulás, differenciálás). Alapvetőnek tekinti az ismeretek rendszerben történő
feldolgozását, amivel párhozamosan fejleszti a gondolkodási képességeket egy megtervezett
absztrakciós út tevékenységgel induló folyamatában. A képességfejlesztés minél több területén
való munkálkodást biztosít.
A legnépszerűbb általános iskolai könyvek között a fő különbség abban áll, ahogyan megjeleníti a matematikai fogalomalkotásnak, az ismeretek elsajátításának a folyamatát. Egyes sorozatokban nagyon részletesen, a folyamat legapróbb lépéseit is bemutatja a könyv elsősorban
a mintapéldák és az azt követő feladatok segítségével. Más könyvek inkább bizonyos részlépéseket átugorva egy-egy súlyponti gondolatot emelnek ki.
A középiskolai évfolyamok tankönyvírói általában a szakmai hitelességre, megbízhatóságra fektetik a fő hangsúlyt. Ezzel együtt gyakran háttérbe szorulnak az életkori sajátosságok
szempontjai. Kevéssé tartják fontosnak egy-egy új fogalom, eljárás, megismertetésében a tanulók önálló felfedező tevékenységét. Így a tanulók a házi feladatok megoldásán kívül a tankönyvet csak az ismétléskor, összefoglaláskor veszik a kezükbe, tehát a tankönyv inkább lesz a
tanárok eszköze, mint a tanulóké.
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4. A matematika tankönyvírás főbb dilemmái
4.1 A matematikai pontosság kérdése
A tankönyvírók, bírálók, használók és a tudomány képviselői egyetértenek abban, hogy egy
matematika tankönyvnek matematikailag korrektnek kell lennie. Ugyanakkor a matematikáról és a
matematikatanulásról alkotott kép divergens volta miatt szinte mindenki mást ért a tankönyvek
tartalmának matematikai korrektségén.
Éppen ezért a matematikai tankönyvírás alapkérdése, hogy mennyire kell a matematikai
pontosságot a tankönyvekben szem előtt tartani, hogyan lehet az absztrakció és a szemléletesség
kellő arányát megtartani egy adott életkori szinten.
„A szabatosságnak különböző fokai vannak. Nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokról általános iskolában más képet alkotunk, mint középiskolában. A középiskolában viszont már
vannak dolgok, amiket pontosan meg kell mondanunk, mert nevelési célunk megtanítani a
tanulókat arra, hogy pontosan tudják, miről beszélnek, hogy mi a koordináta-rendszer, mik a
téglalapok, mik a függvények meg a vektorok. A középiskolában el lehet jutni a szabatosságnak
egy bizonyos fokáig, de ha a matematika mai szintjének megfelelő szabatosságra törekednénk,
úgy járnánk, mint az angol vasutasok. Az angol vasutasok úgy sztrájkolnak, hogy betartanak
minden előírásos szabályt, ha ugyanis az angol vasutasok minden szabályt betartanak, akkor
a vonatok nem tudnak elindulni, mert annyi szabályt kell betartani, hogy mindet figyelembe
véve képtelenség a vonatokat elindítani. A matematikával is így van, hogyha a középiskolában a szabatosság jelenlegi legmagasabb fokát próbálnánk elérni (a matematikai fogalmakat a
matematikai logika nyelvén próbálnánk megfogalmazni), akkor az a gyerekek számára érthetetlen lenne. Minden szinten megpróbáljuk a szabatosságnak azt a fokát elérni, ami a tanulók
tudásszintjének megfelelő. A szabatosság, a pontosság alapvető nevelési cél, viszont csak olyan
mértékben szabad absztrakt fogalmakkal dolgozni, amennyi a tanulók számára még könnyen
érthető.” (Reiman 2007)
Legyen a tankönyv a megtanítandó tananyag gondosan kimunkált, szigorú logikai rendben feldolgozott összefoglalása, vagy úgy építse fel a tananyagot, hogy az adott korosztályi sajátosságokat figyelembe véve vezesse végig a tanulót a megismerési folyamatban, megengedve
az esetleges előre és visszatekintéseket is?
„A matematikának két arca van: a matematika egyfelől Euklidesz szigorú tudománya, de
valami más is. Az euklideszi módon tárgyalt matematika – miközben dolgozik vele az ember
– kísérleti, induktív jellegű. A matematika mindkét arculata ugyanolyan régi mint maga a matematika.” (Pólya 2007)
Ezek alapján a tankönyveknek példát kell mutatniuk a különböző matematikai tevékenységekre. Az ötletek, sejtések megszületésének ösztönzésére, az intuíciók működtetésére, a tanulói kreativitás fejlesztésére éppúgy, mint az olyan hosszabb összetettebb logikai lánc követésére
és kigondolására, amely egy bizonyításhoz vagy egy nehéz feladat megoldásához szükséges.
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4.2 Tanulói aktivitás, interaktivitás támogatása a matematika
tankönyvekben
Mennyire bízzon a tankönyv a tanuló önálló felfedező tevékenységében? Mennyire ösztönözze
azt? Hogyan támogassa a tanulói közreműködést, az interaktivitást?
Ebben a kérdésben is tanulhatunk Pólya Györgytől (2007): „A NAGY felfedezések nagy
feladatokat oldanak meg, de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség
valami kis felfedezésre.
Lehet, hogy a feladat, melyen gondolkozol egyszerű; de ha felkelti érdeklődésedet, mozgósítja találékonyságodat és végül, ha sikerül önállóan megoldanod, átéled a felfedezés izgalmát
és diadalát.”
A tanulók gondolkodásának, kreativitásának fejlesztésével függ össze a következő kérdés
is. Hogyan épüljön fel a könyvben egy-egy téma?
Máig is gyakori tankönyvi forma: definíció,/tétel/algoritmus, mintapélda, gyakorló feladat. Vagy inkább induljon valamilyen a tanulóhoz közelálló, érdeklődést felkeltő problémával,
adjon lehetőséget a tanulói ötletek és az önálló vélemények megfogalmazására és csak utána
zárja le a szaktudományos igény szerinti válasszal? Ha az utóbbira mondunk igent, akkor felvetődik az a kérdés, hogy megoldható-e ez egyáltalán a hagyományos papíralapú tankönyvvel, ha
a használhatóságot, célszerűséget is szem előtt tartjuk.
Milyen mértékben alkalmazkodjon a tankönyv az egyéni különbségekhez? Milyen széles
nehézségi skálán szerepeltetheti a feladatokat? Miből legyen több, a gyakoroltatáshoz vagy az
érdeklődést felkeltő, gondolkodtató problémákból?
Pólya szerint (2007): „Ha a matematikatanár a rendelkezésére álló időt azzal tölti, hogy
sablonos példákon gyakorlatoztatja tanítványait, akkor kiöli belőlük az érdeklődést, fékezi szellemi fejlődésüket.”
A tanulói aktivitásnak van olyan aspektusa is, amely elsősorban szemléleti kérdés, nevezetesen az az általános nézet, hogy a matematikatanulás döntően individuális folyamat. Ugyanakkor a közös munka, alkalmazkodás, felelősségválalás, meggyőzés kulcs-kompetenciáit a (még
mindig irigyelten magas óraszámú) matematika tárgyon belül is érdemes és lehet fejleszteni. Jó
lenne, ha erre a tankönyv ösztönözne is (pl. „beszéljétek meg”, „mérjétek meg”, „hasonlítsátok
össze” feladattípussal).

4.3 A tanárnak vagy a diáknak szóljon a tankönyv?
A matematika tanításának egyik legfontosabb célkitűzése a tanulók rendszerezett, tudatos és
eredményes problémamegoldó gondolkodásának minél hatékonyabb fejlesztése. Ez a gondolat egyaránt megjelenik a tanügyi dokumentumokban, a szaktanárok deklarált alapelveiben, és
meghatározó a mindennapi tanítási gyakorlat eljárásai szempontjából is. A cél megvalósítási folyamatában mai napig a leginkább használt tanítási segédeszköz a tankönyv. Ezt annak ellenére
megállapíthatjuk, hogy az egyes tanárok tankönyvhasználatában nagyon különböző módokkal
találkozhatunk.
• Máig van olyan matematika tanár, aki arra büszke, hogy a tanítványai nem használnak
tankönyvet, minden szükséges tudnivaló a tanulók füzetében gyűlik össze.
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• Van, aki nem igényli, hogy a tanítási-tanulási folyamat állomásai a tankönyvben megjelenjenek, a tankönyvet csak lexikon és példatár jelleggel, a megtanult, vagy megkereshető
ismeretek lelőhelyeként használtatja tanítványaival.
• Végül vannak azok a tanárok és tanítványaik, akik számára a tankönyv állandó munkaeszköz, a matematika eredményes tanulásának egyik fontos összetevője.
Kinek szóljon tehát a tankönyv? Milyen legyen a kommunikációs stílusa? Tulajdonképpen kinek
az eszköze, a tanáré vagy a diáké?
A tankönyvek készítésekor, valamint bírálata, elemzése során a legfontosabb ezen
kérdések tudatos eldöntése. A jelenlegi és a közelmúlt tankönyvei között több olyan példát
is találhatunk, amelyek a fenti kérdésekre valamilyen irányú szélsőség szerint adnak választ. A
tapasztalataink azt mutatják, hogy a szélsőségeket képviselő tankönyvek kevésbé népszerűek.
A sikeres tankönyvhasználat inkább azoknál a könyveknél jellemző, amelyek megpróbálják
összhangba hozni az ellentétes kívánalmakat. Természetesen itt is érvényre jut a tanárok felfogásbeli különbözősége is. Minden tanár a saját tanítási stílusához közelálló tankönyvet tudja
a legeredményesebben használni. Igaz az is, hogy a tankönyv „jósága” attól is függ, hogy az
adott tanulóközösségnek mik a céljai, milyenek az előzetes ismeretei, és még számos egyéb
figyelembe veendő szempont is létezhet. Mindez arra figyelmeztet, hogy a hatékony tankönyvhasználathoz elengedhetetlen feltétel, hogy legyen lehetőség a tanári és a tanulói (különböző)
szempontoknak legjobban megfelelő tankönyv kiválasztására.
A társadalmi elvárás megváltozott, kevésbé tekinthető lezártnak egy képzés, inkább az
egész életen át tartó tanulásra kell a diákot felkészíteni, például meg kell tanulnia az írott matematikai szöveg értő olvasását, feldolgozását. Még az eddig tankönyv nélkül tanító tanárnak is
hozzá kell járulnia ezen kompetenciák kialakításához, fejlesztéséhez.
A tanárnak nem magánügye, hogy használják-e a diákjai a matematika tankönyvet, hanem tanítania kell a tankönyv használatát is. Szóljon a könyv a diáknak (is).
Nem lehet egyetlen egységes „átlagos” tankönyvvel megoldani a felvetett problémákat.

4.4 A tanárok támogatása, felkészítése
A tankönyv-fejlesztés problémája szorosan összefügg a tanárképzés és tanártovábbképzés
fejlesztésének szempontjaival is. A magyarországi matematikatanárok felkészítése hagyományosan nemzetközi elismerést vált ki, ha a matematikai tartalmak szaktudományi szintű és
elementarizált feldolgozására gondolunk. Ebbe beletartoznak a szemléletes bizonyítások és a
klasszikus szemléltetés is.
Az ezredfordulón már kritika is társult az elismeréshez: Az Európai Matematikai Társaság összehasonlító vizsgálatának Magyarországra vonatkozó értékelése a magyar matematikai
neveléssel kapcsolatban
• pozitívumként említi, hogy szaktanár tanítja a matematikát; minden érettségiző matematikából is vizsgázik; hagyományosan jó, eredményes a tehetséggondozás; tanítunk bizonyítást, a matematizálási folyamatra, a matematikai tevékenységre is figyelünk, nem csupán
az eredményre.
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• veszélyforrásnak ítélték azonban a diákok matematikáról alkotott egyoldalú képét, hiányolták a matematika alkalmazásainak, hasznának a bemutatását; a technikai fejlődésnek a
tanítási gyakorlatba való bevezetését, és sajnálatosnak tartották, hogy jól képzett szaktanárok anyagi okok miatt elhagyják a pályát (bővebben Vásárhelyi 2002). A „PISA-sokk” még
hangsúlyosabbá tette, hogy gyakorlat-orientált matematikatanításra van szükség.
A hagyományostól különböző munka- és szociális formák, óraszerkezetek, oktatási modellek
integrálása a magyar matematikatanítási hagyományokba nem pusztán a tankönyv dolga, de
sok múlik azon, hogy mennyire támogat a tankönyv vagy a kiegészítő taneszközrendszer megújító módszertani törekvéseket, modern technikai eszközöket.
Vajon kap-e a pedagógus elég támogatást ahhoz, hogy a legkorszerűbb módszereket és
eszközöket (differenciálás, projekt módszer, kooperatív tanulás, aktív tábla, internet, stb.) ne
minőségféltésből mellőzze, vagy ne divatból alkalmazza? A modern eszközök és a mellőzhetetlen ősi konkrét-manipulatív eszközök integrált alkalmazása kreatív pedagógiai feladat, amelynek rendszerszerű alkalmazása a modern pedagógiai és tanuláspszichológiai eredményekre is
építő komplexebb felkészítést tételez fel.
Az elmúlt évtizedekben a tankönyvek készítésében sem a kiadók, sem a szakmai főhatóság
nem támaszkodott eléggé az egyetemi, főiskolai tanárképző intézményekre, de talán a matematika nemzetközi tekintélyű művelői is kevésbé érdeklődtek utóbbi időkben a tankönyvírás (és
általában a közoktatás) problémái iránt, mint régebben például Hajós György, Rényi Alfréd,
Gallai Péter, Péter Rózsa, Surányi János, Császár Ákos, stb.
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5. Pillanatképek a jelenlegi hazai taneszközhelyzetről
matematikából
Sajnos Magyarországon nem léteznek hosszú távú, tankönyvbeválást vizsgáló objektív tesztek. Szubjektív alapon a tanárok általában elégedettek, mert a piac korábban kiszolgálta azt az
igényt, hogy saját ízlésének nagyjából megfelelő könyvet használhasson. A kiadók jelenleg ezt
igyekeztek marketing-fogásokkal alátámasztani.

5.1 A kínálat − matematika tankönyvek a tankönyvpiacon az 5-12.
évfolyamok számára
A 10-18 éves korosztály részére készített és engedélyezett matematika tankönyvek száma az
egyes évfolyamokon, nem beleértve a nemzetiségi és a fogyatékos tanulók tankönyveit. (A
kötőjeles megjelenítést akkor alkalmaztuk, ha egy tankönyvcsaládnak a régi és a modernizált
változata, vagy nagyjából ugyanazoknak a szerzőknek ugyanannál a kiadónál megjelent tankönyve is szerepel a jegyzéken.)
Évfolyam
A kir Tankönyvjegyzéken lévő
matematika
könyvek száma

5

6

7

8

9

10

11

12

8-10

6-8

7-9

5-8

13-14

13-15

10-12

9-10

Hogy a táblázatban szereplő számok sok vagy kevés tankönyvet jelentenek, az viszonyítás kérdése, ugyanakkor meg kell jegyezzük, hogy becslésünk alapján az általános iskolai
matematikakönyvek között 4 elterjedt sorozat fedi le a piac nagyobbik hányadát. Ezek (ABC
sorrendben) az Apáczai kiadó évfolyamonként két kötetre bontott Matematika könyvei, a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika könyve és a Műszaki Kiadó „Hajdú” féle tankönyvei, amelyek
sokféle variációban elérhetők és a Nemzedékek Tudása (volt Nemzeti) Tankönyvkiadó Matematika tankönyve. A többi kiadó piaci szerepe az általános iskolás tankönyvpiacon marginális.
A listából egyértelműen kitűnik, hogy az egyes kiadók más-más elvek alapján szerkesztik
tankönyveiket. Az Apáczai kiadó tankönyvei minden évben két kötetre bontva jelennek meg.
Ezt számos más ország törvénye tiltja, illetve csak a középiskolás tankönyvek esetén engedi
meg! Szerintünk is nonszensz, hogy az egy évfolyamra vonatkozó általános iskolai tananyag
nem szerkeszthető bele egyetlen könyvbe. Ugyanakkor azok a kiadók, amelyek egyetlen kötetben jelentetik meg a tankönyvüket, gyakran külön kötetbe szerkesztett feladatgyűjteményt
ajánlanak a tankönyvük mellé. Hasonlóan megkérdőjelezhető régebbi kiadású tankönyvek és
újraszerkesztett változataik egyidejű piacon tartása. Értelmes és bevett gyakorlat más országokban is 4-10 évente felülvizsgálni, modernizálni és aktualizálni a tankönyveket, de ez azzal jár,
hogy a régebbi elavult verziók eltűnnek a piacról. El lehet és el is kell várni a tanároktól azt a
munkamennyiséget, amennyit egy-egy új tankönyv használata jelent számukra.
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A tankönyvkínálat a vizsgált korosztály esetében széles, de nem áttekinthetetlen. A piacon
számottevően jelen levő tankönyvek mindegyike sorozat része, több közülük az 5-12. évfolyamra szólóan összefüggő sorozat.
Listát készítettünk a tanári gyakorlatban leggyakrabban használt matematika tankönyvekről. Ezek mindegyike megfelel a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek követelményeinek,
hiszen ez a feltétele a tankönyvlistára való felkerülésnek. Mindegyikük szakszerű, a tankönyvvé
nyilvánítási eljárásban tudományos és pedagógiai szempontból egyaránt megfelelt alkotás. A
szerzőcsoportok tagjai a szakma ismert és tiszteletet érdemlő képviselői.
Összeállításunkban a felső tagozat esetében felsorolásra szorítkozunk, a középiskolai
kínálatnál a felsoroláson kívül a négy évre szóló sorozatok rövid jellemzésével kívánjuk
bemutatni, hogy a jelenlegi kínálatban melyik sorozatnak mi a jellemzője, hol a helye.
Úgy gondoljuk ennek alapján, hogy ezek a tankönyvek mind komoly szellemi értéket
képviselnek, reális igényt képesek kielégíteni, de egyiket sem tudjuk közülük arra kiemelni,
hogy egyként helyettesítse a hozzá hasonló többi tankönyvet.
5-8. évfolyam:
A szerepeltetett tankönyvek kivétel nélkül évfolyamonkénti köteteket jelentenek, néhol egy évfolyamon két kötetet. Feladatgyűjtemények, tudásszintmérő feladatlapok, munkafüzetek egészítik ki esetenként a tankönyvet.
Felsorolásunkban a kiadót és a szerzőket tüntetjük fel:
• Apáczai Kiadó – Csahóczi Erzsébet, Csatár Katalin, Kovács Csongorné, Morvay Éva,
Széplaky Györgyné, Szeredy Éva
• Mozaik Kiadó – Csordás Mihály, Konfár László, Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze Istvánné
• Műszaki Könyvkiadó Kft – (alapszint és bővített változat) Andrási Tiborné, Czeglédy
István, Czeglédy Istvánné, Hajdu Sándor, Novák Lászlóné
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – Békesy Szilvia, Fried Katalin, Korándy József,
Paróczay József, Számadó László, Tamás Beáta
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. Dr. Bölcskey Attila, Nagyné Szokol Ágnes, Pataky Krisztina, dr, Szabadi László, dr. Vancsó Ödön
9-12. évfolyam
Mivel matematikából is igaz, hogy az érettségi követelmények csak a vizsgának a tanulók által
választható két szintjében – középszint és emelt szint – különböznek, a gimnáziumok és a
szakközépiskolák ugyanabból a kínálatból jelölhetik ki a megrendelendő tankönyveket. A 9.
és a 10. évfolyamon a tanulóknak még nem kell eldönteniük, hogy a matematikát a mindenki
számára kötelező szinten, vagy emelt szinten tanulják-e a középiskolában
A felsorolás első részében szereplő tankönyvcsaládok mindegyike tartalmazza a középiskola négy évére előírt kerettantervi tananyagot, amelyik felkészít a középszintű érettségire. Egy
részük az utolsó két tanév tananyagának azt a részét, ami közös a két szint érettségi követelményében, azt úgy tárgyalja, hogy differenciálni lehessen belőle a két szintnek megfelelően. Másik
részük megfogalmazottan a középszinten tanulóknak szól.
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A felsorolás második csoportja az emelt szinten tanulóknak szóló tankönyveket tartalmazza. Ezek között van olyan, amelyik egyértelműen kiegészítő kötet, tehát csak azokat a tananyagrészeket tartalmazza, amelyek a középszinten egyáltalán nem fordulnak elő, és van olyan
is, amelyik az utolsó két tanév teljes tananyagát együtt tárgyalja emelt szinten.
• Apáczai Kiadó - Csatár Katalin, Kornai Júlia, Kovács Előd, Lövey Éva,Morvai Éva, Pálovicsné Tusnády Katalin, Schubert Mihály
• Maxim Könyvkiadó – Ábrahám Gábor, dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet, Tóth Julianna
• Mozaik Kiadó – Sokszínű matematika, Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára,
Urbán János, Vincze István
• Műszaki Könyvkiadó Kft – Ráció Könyvek, Ambrus Gabriella, dr. Bölcskei Attila, Csík
Zoltán, Kaposiné Pataky Krisztina, dr. Marosváry Péter, Nagyné Szokol Ágnes, Papp Péter, dr. Szabadi László,Szász Antónia, Tóth Attila, dr. Vancsó Ödön
• Műszaki Könyvkiadó Kft. Calibra Könyvek – dr. Czeglédy István, dr. Hajdu Sándor, Hajdu Sándor Zoltán, dr. Kovács András
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – Hajnal Imre, Számadó László, Békéssy Szilvia
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – Czapáry Endre, Gyapjas Ferenc
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – Juhász István, Orosz Gyula, Paróczay József,
Szászné dr. Somon Judit
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – dr. Fried Katalin, dr. Gerőcs László, Számadó
László
Emelt szintre szóló tankönyvek, ill. kiegészítő kötetek a 11-12. évfolyamokon:
• Apáczai Kiadó – Csatár Katalin, Kornai Júlia, Kovács Előd, Lövey Éva, Morvai Éva,
Pálovicsné Tusnády Katalin, Schubert Mihály
• Maxim Kiadó – Schultz János, Tarcsay Tamás
• Mozaik Kiadó – Sokszínű matematika, Analízis Schlegl István, Trembeczki Csaba
• Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. – Czapáry Endre, Gyapjas Ferenc
A tankönyvek ismertetőjében a kiadók vagy a szerzők sok megegyező törekvést hirdetnek
meg: fontosnak tartják a tanulók motiválását, életkori sajátosságaik figyelembe vételét, tiszta
fogalmak kialakítását, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését, az ismeretek sokoldalú
alkalmazásának bemutatását. Ezek valóban fontos célok, és a szerzők matematikai, valamint
szakmódszertani felfogásának megfelelően különböző hangsúlyt és megvalósítási módot mutatnak az egyes tankönyvcsaládoknnál.
“De hát hol a könyv, mely célhoz vezet?” Vörösmarty Mihály
• Hajnal – Számadó: szárazabb hangja ellenére az egyik legszemélyesebb tankönyvcsalád.
Egy nagytudású, a tárgyat biztosan uraló és tisztelő tanár munkája, amelyet két tanítványa
alázattal dolgozott át. A nyomtatott szövegben élő mondatok, olykor kérdések, olyanok,
amelyekhez hasonlókat minden igényes tanár föltesz az órán. Aztán persze a válasz is
olvasható, hiszen a kérdések a világnak ezen a részén (matematikában) megválaszolhatók.
Ebben az építményben minden a helyére kerül és bízhatunk benne, hogy mindennek meg
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is van a helye. Ha mégse volna, akkor megcsináljuk, hiszen így épül a matematika. Bizalommal kell használni ezeket a könyveket: aki tanít belôlük, annak el kell fogadnia a szerző
szemléletét és folyamatos jelenlétét.
Mint szöveg, többszöri és alapos olvasást igényel, nem könnyű a lényeget kiemelni belőle.
Talán a szerző látta így: minden részlet fontos, a matematikában nincs lényeges és lényegtelen. Érdekessé teszik a könyveket a matematikatörténeti kiegészítések és a korabeli
feladatok, bár ezek inkább kuriózumok, nem bontakozik ki belőlük valamilyen történeti
folyamat.
• A Czapáry – Gyapjas sorozat eredetileg szakközépiskolásoknak készült. A szerzőket az a
meggyőződés vezethette, hogy a matematikát, annak szépségét és hasznát a diákok nagy
többsége számára meg lehet jeleníteni. Az igényes tanulók számára nehéz problémákat
is közöl. .A tankönyvsorozat új, modernebb témákkal kiegészített változata is kifejezetten diák-barát. Önállóan is jól lehet belőle tanulni, és gimnazisták is jól használhatják,
nem csak a szakközépiskolások, akiknek eredetileg szánták. A szerzőpáros nagy tanítási
tapasztalata és fölényes szakmai tudása megengedi, hogy merjék a matematikát közvetlen, ahol csak lehet, a mindennapi nyelvhez is közelítő stílusban tárgyalni, anélkül, hogy
engednének a szakszerűségből, vagy lemondanának a matematika elvont nyelvének, jelrendszerének megtanításáról. A matematikatörténeti vonatkozások az önmagukban is érdekes ismeretek közlésével együtt azt is érzékeltetik, hogyan része a matematika általában
a tudományok fejlődésének és az emberi kultúra egészének. Ennek a tankönyvsoroztanak
emelt szintű kiegészítő kötete is van.
• Sokszínű matematika: ezek a könyvek tényleg sokszínűek, ez már az újabb idôk tankönyve. Már a látványa megragadja az olvasó érdeklődését. Sok expresszív, karikatúraszerű
illusztráció van benne. A képi világ meghatározza e könyvek egész arculatát, a tanuló a
szerzők és egy matematikai gondolatokra is fogékony grafikus szerencsés találkozásának
lehet haszonélvezője. Manapság, amikor a számítógépes grafika steril ábravilágához mérve az emberi kéz reménytelenül tökéletlen, üdítôen hat, hogy ebben a könyvben olykor
a matematikai grafikák is elnagyoltak, vagy éppenséggel torzítanak. Ezzel is információt
közölnek a látvány nyelvén. A könyvek terjedelmének nagyobbik része feladatok kidolgozott megoldása. Ez a törekvés tudatos: a szerzôk a matematikát, mint problémamegoldó,
kreatív tevékenységet látják és láttatják.
• A Vancsó-könyvek mottója: A matematika az utcán hever. Ez persze hol igaz, hol nem.
Az kétségtelen, hogy nagyon sok matematika hever az utcán. Van, akit motiválhat, hogy
a vízvezetékcső illesztésekor tulajdonképpen egy geometriai szerkesztési feladatot oldunk
meg. Kétségtelen, hogy a matematikának erőssége, hogy alkalmazni lehet a gyakorlatban.
Ezek az alkalmazások pedig lenyűgözőek, és alázattal kell hogy eltöltsék az embert, akár
az információfeldolgozási technológiákra gondol, akár a mérnöki teljesítményekre.
Ebben a szellemben igényesen és magas színvonalon tárgyalja a magyar tantervekben még
ma is újnak számító statisztikát és valószínűségszámítást.
• A Hajdu – Czeglédy-féle tankönyvek egy népszerű általános iskolai tankönyvcsalád folytatásaként születtek. A középiskolai köteteket is a tárgyalt témák alapos, részletes feldolgozása jellemzi. Könnyebb és nehezebb kidolgozott feladatok egyaránt szerepelnek, és
mindegyik kidolgozott feladatnál megtaláljuk a megoldás indoklását és magyarázatát is.
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A középszintű követelményeket megjelenítő elméleti ismeretek mellett ezekhez kapcsolódó, néhol az emelt szintű követelményeket is meghaladó anyag is szerepel. A könyvet
használókat ez a sorozat jól követhető módon tájékoztatja a fejezeteken belül a kötelező,
illetve a kiegészítő anyag megoszlásáról.
Leginkább azoknak való ez a tankönyvsorozat, akik a matematikában nem elsősorban a
szellemi kalandot, hanem inkább a precíz, igényes tudás biztonságát keresik.
A fenti öt tankönyvsorozat hosszú ideje jelen van a tankönyvpiacon. A következőkben
ismertetettek néhány éves múltra tekintenek vissza.
• Az Apáczai Kiadó középiskolai tankönyvei is egy általános iskolai tankönyvcsalád folytatásaként születtek. A tankönyvek alapvető koncepciója az, hogy a matematika tananyag és a
mindennapi élet szorosabb kapcsolatba kerüljön, és hogy a tanulók „használható” matematikatudást kapjanak. A tankönyvek azért értékállóak, mert a magyar matematikaoktatás
legnagyobb alakjának, Varga Tamás szellemében íródtak, ezt az örökséget vállalják, folytatják és fejlesztik tovább. Minden témakört gondosan összeállított, különböző nehézségi
szintű feladatsor követ: I. gyakorló, II. gyakorló alkalmazó, III. összetettebb alkalmazó,
IV. versenyszintű. A szerzők pármunkában, csoportmunkában megoldandó feladatokat is
kitűznek, valamint a tankönyvekhez készült tanmenetben projekt feladatokat javasolnak.
• A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. korábban meglevő kínálatának bővítésére két
újabb sorozatot jelentetett meg az utóbbi években:
• A Juhász I. Orosz Gy. stb.-féle könyvek az elsősorban az igényes matematikát magasabb
óraszámban tanulók számára készültek. Már 9. és 10. évfolyamon is tartalmazza a tananyagnak az emelt szintű érettségi követelményekben megjelenő részét ismeretekben és a
feladatok összetettsége, nehézsége szempontjából egyaránt. Kiemelendő erénye, hogy a
matematikán belüli és a gyakorlati alkalmazásokat is több helyen történeti kertek között
is megjeleníti. A bemutatott feladatmegoldások között egy feladat többféle megoldását is
sok helyen megjeleníti, valamint felhívja a figyelmet a leggyakrabban előforduló tanulói
hibákra.
A kidolgozott és a könyvben önálló megoldásra kitűzött feladatanyag bőséges, jó, hogy a
további gyakorláshoz minden fejezetben javasol feladatokat a Kiadó 3 kötetes példatárából.
• A Fried-Gerőcs-Számadó –féle tankönyvsorozat a bevezetője szerint elsősorban a középszinten tanuló diákok számára készült. Más tankönyvekhez képest újdonság a logika elemeinek összefoglalása a 9.-es tankönyv elején. Ez hasznos lehet a továbbiakban az eredményesebb tanulás szempontjából. Itt is gondolnak a szerzők a tanulói tévedésekre, hibákra,
tanácsot kapnak pl. a diákok az algoritmusok pontos használatához, a buktatók elkerüléséhez. Fontos értéke, hogy megtalálja a jó arányt a szakmai igényesség és a diákok számára
könnyebb érthetőség között. Magyarázza és ahol szükséges, szelídíti a „kemény” matematikai szaknyelv használatát. A használó diákok számára osztályozza nehézségi szempontból a kitűzött feladatokat, ezzel is segítve a differenciálást. Felépítésénél, nyelvezeténél
fogva önálló tanulásra is alkalmas.
• A Maxim Kiadó középszintre készített sorozata rokonszenves következetességgel vállalja
és tartja be vállalt profilját. A szerzők pontosan ismerhetik, mitől lehet ijesztő, vagy el-
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lenszenves a matematika egy diák számára, és ennek a tudásuknak a birtokában is születhetett a tankönyvcsalád. Tudatosan épül a híd a köznapi kommunikáció és a matematika
nyelvezete között, A felvetett problémák gyakorlati jellegűek, és fokozatosan egymásra
épülő feladatokon keresztül bontakozik ki az elvont matematikai tartalom, a szükséges
matematikai modell. Biztosan sok diáknak sikerül így megtalálni az önálló gondolkodás
biztonságát és örömét.
A szakiskolák matematikaoktatásáról
Feltétlenül szólnunk kell arról a mostoha helyzetről, amit a jelenlegi szabályozók a szakiskolások matematikai nevelése szempontjából jelentenek. Az érintett diákok lehetnek azok, akik a
PISA mérés feladataiban matematikából nagyon gyengén teljesítenek, és a heti egy matematika
óra még a legkiválóbb tankönyv mellett (ami jelenleg egyáltalán nem mondható el) sem ad
esélyt arra, hogy lemaradásukat valahogyan behozzák.

5.2 A matematikatanítási irányzatok megjelenése − tankönyvi példák
A tankönyvekben a különböző matematikatanítási irányzatok jellemző vonásai gyakran megjelennek, de ezeknek változatossága és egymáshoz viszonyított aránya meghatározza a könyvre
általában jellemző módszert.
A következőkben a teljesség igénye nélkül a Vancsó féle sorozat felső tagozatos tankönyveiből és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetekből mutatunk példákat néhány módszer
megjelenésére. Az 1-4. példák a gyakorlatorientált elvet tukrözik, az 5. példa projektfeladatot idéz,
a 6. példa azt mutatja, hogy nem kell lemondani az igényesebb feladatokról sem.
1. példa: A téma köznapi életből vett példával indul, amely a tanulók közvetlen élményvilágával
is kapcsolatos. 6.o. TK. 55. o.

2. példa: A téma feldolgozása során gyakorlati vonatkozás segíti a kapcsolatteremtést a mindennapi élet dolgaival:
A család túrós csuszát vacsorázik. Az asztalon tejfölös pohár áll. Címkéjén ez olvasható: Zsírtartalma 12 %.
Mit jelent ez? (6.o. TK. 66./ 152.)
Mérd meg egy tejesdoboz méreteit! Valóban 1 liter az űrtartalma? (6.o. TK. 152./ 361.)
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3. példa: A közvetlen alkalmazásokon kívül megjelenik modellezési feladat is: 5.o.MF. 35.

4. példa: Nehezebb modellezési feladat lépéseihez segítséget is kapnak a tanulók: 8.o. MF.5.
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5. példa: Egyes feladatok akár kisebb projektfeladatként is feldolgozhatók: 8.o. TK.10./10.

6. példa: Igényes, nehezebb feladatok is megjelenhetnek. 6.o. TK. 102.o

5.3 Pillanatkép a nyomtatott és digitális matematikai iskolai
taneszközök engedélyeztetéséről
Az eljárás menete, komponensei, átláthatósága
A tanulmány készítői közül többen részt vesznek az Oktatási Hivatal felkérésére az általános iskolai és gimnáziumi matematika tankönyvek tankönyvvé nyilvánításának folyamatában
tudományos szakértőként. (Mintegy 50 könyv (elsősorban az általános iskola felső tagozata
számára írott, illetve kettős funkciójú könyvek, példatárak, munkafüzetek és digitális tananyagok) értékelési eljárásai alapján született az alábbi pillanatkép.
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Magyarországon 2014. január elsején lépett életbe a 2001. évi XXXVII. törvény utódja,
a 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. Ezt egészíti
ki a szintén nem túl régen módosított 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Ennek
megfelelően nincsenek még olyan gyakorlati tapasztalatok, amelyek a törvény esetleges hibáira
rávilágíthatnának. Ugyanakkor létezik a TÁMOP 3.1.1 program keretén belül egy olyan fejezet,
melynek fő feladata nem csak a tankönyvi akkreditáció, de a kapcsolódó összes jogszabály áttekintése és azok elemzése, valamint a kerettantervek, tankönyvek és digitális tananyagok akkreditációs eljárásainak vizsgálata, javaslattétel új akkreditációs eljárások kidolgozására, a törvényi
háttér egységes keretbe foglalása és modernizálása. Ezen célok mellett mi itt és most csak a
létező eljárásokat fogjuk áttekinteni, és mint felhasználók véleményt mondunk a jelenlegi eljárások egyes fázisairól a matematika tankönyvek kapcsán.
Azért választottuk az osztrák példa ismertetését a fejezet előző részében, mert nagy vonalakban hasonlít a jelenlegi magyarországi eljárásrendre, habár sok apró részletben eltér attól, és
mint tudjuk, az ördög a részletekben lakozik.
A mai magyar gyakorlat szerint a kiadók szerzőket keresnek és bíznak meg tankönyvírással, tananyagfejlesztéssel. Az elkészült művet legalább 3 példányban kinyomtatják, és kérvényezik a tankönyvvé nyilvánítást, majd a tankönyvjegyzékre történő felvételét. Az eljárás díja
borsos. A mellett, hogy fedezi az eljárásban kirendelt szakértők (alacsony) díjazását, bőséges
fedezetet jelent az állami apparátus működtetésére is. Jelenleg az Oktatási Hivatal végzi a tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatos hatósági lejárásokat a közismereti tankönyvek esetében.
A tankönyvek tartalmi ellenőrzéséhez az osztrák illetve a német modellhez hasonlóan
szakértőket rendelnek ki. A szakértőket a szakértői listákról lehet kiválasztani, ahová a megfelelő tanfolyam elvégzése után lehet felkerülni, ha nem tartozik az ember a (8) pontban megfogalmazott kizárt esetekhez. Teljesen érthető és logikus, hogy ne lehessen szakértő az, aki a (8) a)
pontban szereplő személy. Azért idézzük a teljes (8) pontot, mert a b) és a c) pont nem definiált.
Mit jelent vajon a „neve alatt” kifejezés? Lektora volt egy könyvnek egy kiadó felkérésére?
Volt egy fényképe, amit egy kiadó felhasznált az egyik kiadványában? Rajztanárként ábrákat
készített valamelyik kémia tankönyvbe és ezért nem lehet művészeti szakértő? Összefoglalva át
kellene tekinteni, hogy kiket akarunk kizárni a tankönyvbírálatból és azokat nevesíteni, de így
egy olyan gumiszabályt alkottak a jogszabály készítői, amelyik túlságosan korlátozó.
Javasoljuk ugyanakkor, hogy egészüljön ki a lista a következő mondattal.
e) aki olyan hivatallal munkaviszonyban áll, vagy az elmúlt öt évben munkaviszonyban állt,
amelyik a tankönyv engedélyezés folyamatában részt vesz.
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
(8) Nem lehet szakértő az, akitől nem várható tárgyilagos szakértői vélemény szolgáltatása, továbbá ezen személy
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. E rendelkezés alkalmazásában nem várható tárgyilagos szakértői
vélemény attól,
a) aki az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző öt éven belül tankönyvnek volt
aa) szerzője,
ab) szerkesztője,
ac) kiadója vagy
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ad) forgalmazója,
b) akinek a neve alatt az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző öt éven belül tankönyv
szerepelt a tankönyvjegyzéken,
c) akinek a neve alatt szereplő könyvet az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző öt éven
belül az iskolai oktatásban tankönyvként használt kiadványként forgalmaztak,
d) aki olyan könyv szerzője, amelynek tankönyvvé nyilvánítási kérelmét az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző öt éven belül elutasították.

A 10. §-t is idézzük, mert érdekes, hogy a jogszabály nem nevesíti a döntést, azaz pusztán
a jogi szöveg alapján nem kizárható az sem, hogy három feltétel nélküli támogatás esetén
elutasítsák a könyvet. Reméljük és feltételezzük, hogy nem ez volt a jogalkotó szándéka,
de a szöveg így szerepel a jogszabályban.
10. § (1) Amennyiben a kirendelt szakértő vagy a szakértők mindegyike a kiadvány tankönyvvé nyilvánítását feltétel nélkül támogatja, vagy a kirendelt három szakértő közül kettő egybehangzóan nem támogatja és a kiadvány
tankönyvvé nyilvánításának elutasítására tesz javaslatot, a hivatal a rendelkezésére álló dokumentumok, adatok
alapján mérlegelve dönt…
A hivatal a nem egybehangzó szakértői vélemények esetén – az e bekezdésben meghatározott esetek kivételével felhívja a kérelem benyújtóját arra, hogy a szakértői véleményekben foglaltakról és a kért javítások teljesítéséről a
kézhezvételtől számított tíz napon belül nyilatkozzon. Ha a kérelem benyújtója a hivatal által meghatározottak teljesítését vállalja, az általa megadott határidőig – kérelmére – az eljárást legfeljebb hat hónapig fel lehet függeszteni.
(2) A meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére – legfeljebb tíznapos határidő kitűzésével – a hivatal
szükség esetén szakértőt rendel ki.
(3) Amennyiben a kérelem benyújtója a szakértői véleményekben foglaltakkal nem, vagy csak részben ért egyet,
a hivatal a megalapozott döntés meghozatala érdekében további (bírálati) szakértőt rendelhet ki, aki a vitatott
kérdésekben foglal állást.

Három szakértő, egy tudományos, egy pedagógiai és egy technológiai szakértő tölt ki
egy-egy értékelőlapot és nyilatkozik arról, hogy a benyújtott könyv megfelel e a tankönyvekkel szemben támasztott kritériumoknak. Amennyiben mindhárom szakértő egybehangzóan
nyilatkozik a megfelelőségről, akkor némi papírmunka után a kiadó kérheti, hogy vegyék fel a
termékét a tankönyvjegyzékre.
Ha két szakértő támogatja, egy pedig feltételesen támogatja vagy nem támogatja, akkor
levelezés indul, melynek során mindkét fél megvédheti saját álláspontját. Ebben – az egyébként
– gyakori esetben érdemes lenne bevezetni a hosszadalmas levelezés helyett azt a rendszert,
hogy a bíráló, az OH képviselője, a szerző(k) és a kiadó képviselője személyes egyeztetésen
képviselheti saját véleményét, ahol az egyeztetés eredményeként a kiadó javítja a fellelt hibákat,
a szakértők pedig visszavonják a hibának nem minősülő kifogásaikat. Ez sokkal gyorsabb és
eredményesebb lezárása lehetne a javítási folyamatnak.
Ha két vagy több szakértő nem támogatja a benyújtott kiadvány tankönyvvé minősítését,
akkor a hivatal el kell utasítsa a kiadvány tanykönyvlistára kerülését. Ez érthető egyértelmű és
akceptálható.
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A szakértők által kitöltendő értékelőlap első lényegi pontja az európai normáknak való
megfelelést rögzíti.
Általános etikai követelmények
A tankönyv összhangban van a Magyarország Alaptörvényében foglalt általános
emberi normákkal, nemzeti és egyetemes értékekkel
A tankönyv mentes az egyenlő bánásmód követelményét, a nemek egyenlőségét
sértő, az esélyegyenlőtlenséget erősítő tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika
stb.)
A tankönyv mentes a nemzetiségi, vallási közösségre nézve sértő tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.)
A tankönyv mentes a gyűlölet keltésére alkalmas tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó,
grafika stb.)

Értékelés*

A tankönyv mentes a politikai állásfoglalástól

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

A tankönyv mentes az iskolai reklámcélú tevékenység korlátozására vonatkozó renIGEN
delkezésbe ütköző tartalmaktól [2008. évi XLVIII. törvény 8. § (4)]
Szöveges értékelés a fentiek alapján és figyelembe vételével:

NEM

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert matematika tankönyvekről kell nyilatkoznunk.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy véleményünk szerint egy történelem vagy egy magyar irodalom könyv soha semmilyen körülmények között nem volt és nem lesz megfelelő az e) pontban
megkívánt politikamentesség fogalmának, hiszen maga a könyv szemlélete és az abban foglalt
tartalmi arányok maguk is ideológiai vita tárgyát képezhetik.
Az f) pont értelmezése sajnos a matematika könyvek esetében is zavaró lehet. Tapasztalataink szerint a szakértők a citált jogszabályi hivatkozáson túlterjeszkednek, mindennemű és
fajta cégnév megnevezést reklámnak tekintenek. Ez meglehetősen nehézzé, a gyakorlati élethez
kapcsolódó feladatok szempontjából pedig csaknem kivitelezhetetlenné teszi néhány százalékszámítási vagy statisztikai feladat tananyagba illesztését. Idézem a hivatkozott cikkelyt.
2008. évi XLVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
8. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését károsíthatja.
(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve
fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen
azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység. E tilalom
nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a
közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint
az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel,
eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.
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Nem gondoljuk, hogy Mercedes vagy a Suzuki gyár termelési adatainak, vagy néhány mobilgyártó cég értékesítési adatainak összehasonlítása egy feladaton belül reklámnak minősülne. Természetesen nem azt kérjük és akarjuk, hogy minden oldalon 4-5 cégnévvel és logóval
találkozzon a diák, hanem csak annak szeretnénk érvényt szerezni, hogy a módszertanilag
megindokolható esetekben igenis lehessen valós cégek valós adataira támaszkodni. Ezek a hivatkozások természetesen meg kell feleljenek az (1), (2), (3) pontokban felsorolt tiltásoknak,
de véleményünk szerint helye van a valós adatokra épülő feladatoknak is. Ezek a feladatok
általában jobban motiválják a tanulókat a feladatmegoldásra, hiszen emberközelibbé teszi az
adatokat, ha azokkal máskor, az élet más területein is találkozik. Ezekkel a valós adatokkal sokkal jobban lehet motiválni a tanulókat, mint mesterségesen kreált adatokkal.
A bírálatra benyújtott tankönyv már két pozitív lektori véleménnyel rendelkezik. A lektorokat a kiadó kéri fel elméleti és gyakorlati szakemberek közül. A lektori vélemények a puszta
támogató javaslaton túl a mű egyedi vonásait, a felhasználó igényekhez való viszonyát is tartalmazzák.
A kiadó által javasolt mű az engedélyezési folyamat jogi lezárása előtt kerül szakmai, pedagógiai és technikai szakértőhöz. A szakértő a számára adott szempontrendszer alapján pontoz
és a pontszámot szövegesen indokolja. A megadott szabály szerint (OH szempontrendszerei)
összesített javaslatot is ad, amely feltétel nélküli, feltételes és nemleges javaslat lehet. Feltételes
javaslat esetén egyeztetési folyamat indul a kiadóval, amely általában megegyezéssel zárul. Ellentétes esetben van még egy felsőbb jogorvoslati fórum.
A tankönyveknek az általános követelményeken túl természetesen meg kell felelniük szakmai elvárásoknak is. Ezek elsősorban a NAT-ban megfogalmazott alapelvek és valamelyik megjelölt kerettanterv. Sajnálatos, hogy a NAT a matematika vonatkozásában tartalmi szempontból
kiüresedett, inkább általános pedagógiai célokat jelenít meg, és a valódi tartalmi szabályozás
szerepét a túlzsúfolt kerettanterv vette át. A jövőben sokkal nagyobb nyilvánosságot és az aktív
alkotás lehetőségét kellene biztosítani az erre vállalkozó alkalmas tanároknak a kerettantervek
megírásakor.
2. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
Feltétlenül fontosnak tartjuk, értelmes és releváns követelmény.
3. A tartalom strukturáltsága
Feltétlenül fontosnak tartjuk, értelmes és releváns követelmény.
4. A szakmai tartalom naprakészsége
Ez nehezen valósítható meg egy olyan – egyébként jól felépített – tanterv mellett, amely
még a gimnáziumok emelt szintű osztályaiban is az analízis és az algebra 17. századi elemeit
érinti és semelyik témakörben sem haladja meg a 19. század ismeretanyagát. Nem akarunk több
matematikát a tananyagba, ellenkezőleg. De az adott kérdés nem válaszolható meg nyugodt
lelkiismerettel.
Más a kérdés, ha a kérdés a matematikai tananyag szemléletére vonatkozik, de ekkor ez
nem csak a tudományos, hanem a pedagógiai szakértő értékeléséhez is tartozik.
Hangsúlyozottan fontosnak tartjuk a pedagógus szakértő értékelési szempontjait is.
2. Az ismeretek megértése, tanulása
3. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása
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4. Problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás tanulása
5. A tanulás módszereinek tanulása
6. Gondolkodási eljárások tanulása
7. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
8. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe
9. Nyelvhelyesség és helyesírás
10. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, kapcsolódó tankönyvek és tananyagok
A megfogalmazott célok értékelése feltétlenül fontos, és a matematika kiemelten jó terepet
biztosít a 2.-3.-4.-5.-6.-7.-9. pontban elvárt készségek fejlesztéséhez. Mindez azonban mit sem
ér, ha a tanár nem, vagy alig alkalmazza a tankönyvben feltételezett tanítási módszereket. Javasoljuk, hogy az egyes témakörök, feladatok mellett szerepeljenek erős módszertani ajánlások,
javaslatok a tanár számára azok tantermi feldolgozására, a minél hatékonyabb oktatás szempontjait figyelembe véve. Ez megfelelne számos európai ország gyakorlatának.
Bár a matematika tankönyvek elbírálásában a tanárok között egyértelműen a szakmai színvonal a döntő, de az Oktatási Hivatal számára ebben a döntési szakaszban a három szakértő
véleménye egyenrangú, a pozitív elbíráláshoz három egybehangzó támogatás szükséges.
A szakmai szakértői bírálati szempontok, tudományos-szakmai szakértői értékelőlapok
Külön értékelő lap van a tankönyvre, munkafüzetre és a feladatgyűjteményre, valamint a digitális tananyagokra. A szempontok 3 nagy csoportra oszthatók:
Törvényi megfelelés
A kérdések lényegében megegyeznek minden dokumentum típus esetében:
A tankönyv összhangban van a Magyarország Alaptörvényében foglalt általános emberi normákkal,
nemzeti és egyetemes értékekkel
A tankönyv mentes az egyenlő bánásmód követelményét, a nemek egyenlőségét sértő, az esélyegyenlőtlenséget erősítő tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.)
A tankönyv mentes a nemzetiségi, vallási közösségre nézve sértő tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó,
grafika stb.)
A tankönyv mentes a gyűlölet keltésére alkalmas tartalmaktól (kijelentés, ábra, fotó, grafika stb.)
A tankönyv mentes a politikai állásfoglalástól
A tankönyv mentes az iskolai reklámcélú tevékenység korlátozására vonatkozó rendelkezésbe ütköző tartalmaktól [2008. évi XLVIII. törvény 8. § (4)]

Természetesen a dokumentum elfogadásának feltétele, hogy minden kérdésre igen legyen a válasz. Egyetlen probléma fölmerüléséről tudunk, amikoris az egyik tankönyv egy ismeretterjesztő könyv (pontos kiadási adatokkal) olvasására buzdította a gyerekeket. Az egyeztetés során kiderült, hogy oktatási céllal a kulturális információk nem minősülnek meg nem
engedhető reklámnak.

71

Új típusú tankönyvek, II. Általános iskolai, illetve középiskolai oktatás: matematika

72

A tantervi megfelelés
A tananyag kiválasztása megfelel a jogszabályokban (kiemelten: NAT, a kiadó által megadott kerettanterv/kerettantervek, érettségi vizsgakövetelmények) előírtaknak (követelményrendszer, időkeret)

Az értékelés kétfokozatú.
A szakmaiság részletezése
Innen kezdve az értékelés 4 fokozatú, 1: nem megfelelő; 2: javítandó; 3: jó, 4: kiváló
2. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága
3. A tartalom strukturáltsága

A dokumentumok e kritériumoknak általában megfelelnek. A digitális tananyagok esetében fordult elő több probléma, ahol javítást is kellett kérni.
A tankönyvek és egyéb dokumentumok didaktikai megoldásaiban fellehető különbségek
nem minden esetben látszanak következetes tervezés és megvalósítás eredményének.
Lényegi eltérések a strukturáltság értékelési szempontjaiban taneszközönként
Tankönyv
A tartalom strukturáltsága
Az egyes részek egymásra épülnek, logikusan tagolt rendszert alkotnak
Az egyes fejezetek, tananyagrészek kifejtése mennyiségi és minőségi szempontból arányos

Munkafüzet
A munkafüzet szerkezete követi a tankönyv szerkezetét, a kérdések, feladatok egymásra épülnek, logikusan
tagolt rendszert alkotnak
A munkafüzet a tankönyv teljes tananyagának a feldolgozását lehetővé teszi és segíti
A munkafüzet egyes részeinek aránya mennyiségi és minőségi szempontból igazodik a tankönyv megfelelő
részeinek arányaihoz

Feladatgyűjtemény
1.
a)
b)
c)

A tartalom struktúráltsága
A gyűjtemény szerkezete követi a tankönyv(ek) szerkezetét
A gyűjtemény a tankönyv(ek) teljes tananyagának feldolgozását segíti és lehetővé teszi
A gyűjtemény egyes részeinek aránya mennyiségi és minőségi szempontból igazodik a tankönyv(ek)
egyes részeinek arányaihoz

Digitális taneszköz
2. A tartalom struktúráltsága
a) A termék szerkezete, tagolása igazodik az érintett műveltségterület(ek), tudományág(ak) általános
normáihoz.
b) A termék modularitása megfelel az érintett műveltségterület(ek), tudományág(ak) általános normáinak.
c) A termék egyes részeinek aránya, súlyozása összhangban van az érintett műveltségterület(ek),
tudományág(ak) általános gyakorlatával.
d) A termék szerkezete és tagolása támogatja a taníthatóságot és a tanulhatóságot.
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Módszertani újdonság
4. Szakmai újdonság
a) A megközelítés sokoldalú
b) A könyv innovatív, sokféle lehetőséget kínál a képességek és készségek fejlesztéséhez

A szempontcsoport címe szakmai újdonságról szól, a részletezés már nem emeli ki ezt a
vonatkozást. Ez igen jó megoldás, hiszen akár évtizedek óta a piacon lévő taneszközcsomagról lehet szó, aminek megújított kiadása nem elsősorban újszerűségével hat, hanem azokkal a
többi tankönyvcsaládtól megkülönböztető sajátosságával, amiért pont ezt a családot választják
az iskolák. Az figyelhető meg, hogy a taneszközök alapkoncepciója, módszertani elvei nem
feltétlenül változnak meg, de maga az eszköz aktualizálódik a törvényi szabályozások miatt,
valamint – és ez különösen a szöveges feladatok esetében fontos – az iskolán kívüli változások
következtében.
A kiadók általában elvégeztették a változtatásokat a kompetencia alapú oktatás igényei
szerint.
Az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók a pontozásra vonatkozó általános tudnivalók:
Nem támogatható a munkafüzet tankönyvvé nyilvánítása, ha
• az általános etikai követelmények valamelyikének nem felel meg, vagy
• az 1. Szakmai kritérium a) pontjára adott válasz nem, vagy
• a könyv a szakmai értékelésben valamelyik szempontra 1 (nem megfelelő) értékelést kap, vagy
• a részletes értékelés

2-4. pontjának valamelyikénél legfeljebb 50%-ot ér el.
Választását a megfelelő számot tartalmazó téglalap áthúzásával jelölje!
1: nem megfelelő; 2: javítandó; 3: jó, 4: kiváló
Érdemi szöveges értékelés minden szempont esetén szükséges. Amennyiben a szakértő
valamely kategóriában „1: nem megfelelő ”vagy „2: javítandó” értékelést ad, azt konkrét, jól
ellenőrizhető tényekkel támassza alá!
Elutasító javaslat esetén a szakmai, illetve típushibákat pontosan fel kell sorolni, kivéve a helyesírási és nyomdahibákat, amelyekből példálózó jelleggel kell többet felsorolni.
Nem kell felsorolni a hibákat, ha a tankönyv az 1. Szakmai kritériumok a) pontjának nem
felel meg.”
Tapasztalatok, észrevételek
Az ügymenetre jellemző a gondos és határidőhöz hű továbbítás, a formailag ellenőrizhető kritériumok részletesen vizsgálata, a korrekcióra, egyeztetésre való törekvés.
A szempontrendszer (különösen a matematika vonatkozásában) nem szerencsés utat választ, amikor pozitív vélemény példával való alátámasztását kéri. Egyetlen példa nem meggyőző, legfeljebb azt tanúsítja, hogy a bíráló elolvasta a művet. Példával csak kizáró jelentőségű
vagy szisztematikus hibákat lehet meggyőzően kimutatni.
A munka során gyakori, hogy a benyújtott tankönyv valamint az adott korosztály számára
létező tankönyvek egymáshoz való viszonya nincs sem a matematikai tartalom sem a módszertani megoldások szempontjából kellő alapossággal elemezve. A szerzők és a lektorok nincsenek kötelezve arra, hogy a tankönyv mögött meghúzódó matematikai felépítést és didaktikai
rendszert explicit módon megfogalmazzák.
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Ugyanakkor oktatáskutatóként meggyőződésünk, hogy léteznek objektív különbségek a
tankönyvvel szemben támasztott igények terén akár pályaorientációra, akár képzési formára,
akár regionális specialitásokra gondolunk (humán, reál érdeklődés; szociokulturális háttér, stb.),
ami a tankönyvek tartalmának és módszertani apparátusának differenciált alkalmazását igényli.
Ahhoz, hogy felelősen át tudjuk tekinteni a tankönyvpiac keresleti és kínálati oldalát és
törekedni tudjunk az összhangba hozásra, tudományosan megalapozott elemzésre van szükség.
Az adott tankönyv beazonosításához, önálló entitásához nem elegendő a „jobban”, „érthetőbben”, „érdekesebben”, „több példával”, „modernebb grafikával”, ... jelzők felsorolása.
Mivel a magyar iskolai oktatás matematikából ma alapvetően nyomtatott taneszközökre
épül, ezért feltétlenül szükség van diákok különböző igényeinek megfelelő matematikadidaktikai elvek alapján szerkesztett tankönyvekre.
Az univerzális követelmények a követett matematikatanítási irányzattól függetlenül minden tankönyvre vonatkoznak.
Ugyanez igaz az életkori sajátosságokhoz igazodó megfogalmazásokra vagy a kooperatív
tanulást segítő instrukciókra, feladattípusokra.
Mindegyik könyv legyen érthető, érdekes, tartalmazzon elegendő példát, készüljön a kornak megfelelő grafikával, de legyen több könyv, amiből egyaránt eredményesen felkészülhet a
humán érdeklődésű, a szakmai orientációjú, a matematika iránt elkötelezett, stb. diák.
A tankönyvek, tankönyvsorozatok megkülönböztetés alapja módszertani vonatkozásban
a képviselt felfogás, a tankönyvvé nyílvánítási döntés alapja pedig ennek elfogadottsága, szükségessége, helyettesíthetősége vagy helyettesíthetetlensége legyen.
Amennyiben az oktatásirányítók az egykönyves rendszer bevezetését szorgalmazzák, fontos felhíni a figyelmet a következő kutatási tapasztalatra:
Az egységes tankönyvek, az új NAT-hoz és a Kerettantervhez illeszkedő oktatási anyagok kifejlesztése nem
oldható meg egyetlen jelenleg forgalomban lévő tankönyv átdolgozásával sem, szemléletében is új tankönyvre
van szükség, többek között azért, mert bizonyos fejlesztési területekre mind a NAT, mind a Kerettantervek
nagyobb hangsúlyt helyeznek.

5.4 A tankönyv gyakorlati beválásának vizsgálata
Sajnos Magyarországon a mai napig hiányoznak azok a statisztikailag megalapozott hosszú
távú mérések, melyek egy-egy tankönyv, illetve tankönyvcsalád beválásának vizsgálatáról szólnak. Míg az iskolák esetében a kompetenciamérés keretén belül újabban megjelenik az iskola
hozzáadottérték-indexe, addig a tankönyvekről ilyen jellegű kutatás nem készült, habár a tankönyvrendelet tartalmaz erre vonatkozó utasítást.
Lásd 6/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről III. fejezet 5. alpont A tankönyv gyakorlati beválásának vizsgálata 18. § (1)
A hivatal szervezi meg a tankönyv gyakorlati beválásának vizsgálatát azon tankönyvek esetében, amelyek folyamatosan tíz éven keresztül a tankönyvjegyzéken voltak.
(2) A gyakorlati beválás vizsgálatába három, a tankönyvet legalább két éven át alkalmazott iskolát kell bevonni.
A beválás-vizsgálatba bevont iskolák által adott szakvéleménynek tartalmaznia kell - a vizsgálat szempontjainak
figyelembevételével - az érintett pedagógusok, tanulók, szülők véleményét.
(3) A hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza a beválás-vizsgálatok eredményeit azzal, hogy
a) legalább két egybehangzó támogató szakvélemény esetén a tankönyv neve mellett „a gyakorlatban bevált”,
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b) legalább két egybehangzó nem támogató szakvélemény esetén a tankönyv neve mellett „a gyakorlatban nem
bevált”
minősítéssel látja el a tankönyvet.
(4) A „gyakorlatban nem bevált” minősítést kapott tankönyvet a hivatal eljárás keretében törli a tankönyvjegyzékről azzal, hogy erre a könyvre tankönyvvé nyilvánítási kérelem már nem nyújtható be.

Ehhez szükség lenne legalább 4, de inkább 8 év távlatában gondolkozni és elkülönített
forrást biztosítani, hogy ezeket a vizsgálatokat kellő számú osztály bevonásával meg lehessen
tervezni és ki lehessen értékelni.

5.5 Tanári szakirányba készülő matematika alapszakos hallgatók
gondolatai a matematika tankönyvekről
Mind a nemzetközi, mind a magyar tankönyvkutatás elsősorban a tanárok véleményére támaszkodva, az ő szempontjaik szerinti problémákat elemezve fogalmazza meg megállapításait.
Csaknem teljesen hiányzik a másik felhasználói csoport, a diákok véleményének alapos megismerése és elemzése.
Az alább leírtak nem a kutatás igényével született megállapítások, de mindenképpen tanulságosak az említett hiány szempontjából is, hiszen a tanárnak készülő matematika alapszakos
hallgatók a matematika tankönyvet használó két csoport válaszvonalára képzelhetők el: még
élénkek a saját középiskolai emlékeik, ugyanakkor érdeklődésük és pályaelképzelésük alapján
már akarnak és képesek a matematikatanár szemüvegén keresztül is ránézni a tankönyvekre.
Szemináriumi foglalkozáson felső tagozatos és középiskolai matematika tankönyvek
elemzése során csoportmunkában és a javaslatok megvitatása után gyűltek össze a hallgatók
alábbi gondolatai:
• A tankönyvek formai tulajdonságai között fontos a méret és a terjedelem, hiszen nem jó
naponta cipelni a nagy alakú és terjedelmes, tehát nehéz tankönyvet.
• Az ábrák és egyéb illusztrációk jellemzői is fontosak egy tankönyv megítélésében. Alapvető, hogy az ábrák világosak, érthetőek és a matematikai tartalmat jól hangsúlyozóak legyenek. Rokonszenvesek és motiválóak a tréfás, karikatúra jellegű rajzok és egyéb illusztráló
képek, de ezekkel óvatosan kell bánni, mert könnyen válthat ki a céljával ellenkező hatást.
„Legyen a tankönyv pont annyira díszes, hogy érdekessé tegye a tanulást, de ne terelje el
a diákok figyelmét a tanulásról.”
• Nem lényeges, hogy a tankönyvi fejezetek tanítási sorrendet jelenítenek meg, vagy a NAT
matematika fő fejezetei szerint következnek.
• Nagyon fontos ezzel szemben egy-egy tartalmi egység felépítése. Az a jobb, ha az új
téma probléma-felvető feladattal indul, és az erre keresett válasz során következnek az új
fogalmak, tételek és bizonyítások. Hasznos minden olyan tipográfiai megoldás, ami hangsúlyozza a tananyag logikai felépítését.
• A szereplő feladatok érthető szövegezése és változatos tartalma hozzátartozik a jó tankönyvhöz.
• A megvizsgált tankönyvek között nem volt olyan, amelyik matematikai tartalmi szempontból hibát tartalmazott volna, különbség mutatkozott viszont a gondolatokat megjelenítő nyelvezetben. Az emelt szintű érettségire készítő kötetek kivételével a tanulók azt a
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könyvet tudják eredményesebben használni, amelyiknek a nyelvezete fokozatosan jut el a
matematikai szaknyelvhez, és különösen az alsóbb évfolyamokon a köznyelvi megfogalmazással is segíti a gondolatok megértését.
A hallgatók középiskolai emlékei megerősítették a tankönyvkutatásoknak azt a megállapítását, hogy sok tanár csak példatárakat használ a matematika tanítása során, az elméleti anyag a
tábláról kerül a diákok füzetébe.
Elmondásuk szerint ismerős és rokon diákok korrepetálásakor a tankönyveket nagyon jól
tudják használni.
Megoszlott a hallgatók véleménye arról, hogy külön példatárak, vagy sok feladatot tartalmazó tankönyvek legyenek inkább. Csak alig néhányan gondoltak a matematika tananyaghoz
kapcsolódó elektronikusan elérhető kiegészítésekre, a saját középiskolai életükben semmi ilyen
tapasztalatuk nem volt.

5.6 A tankönyv használhatóságának alapfeltételei tanulói oldalról
A nemzetközi és a hazai tankönyvelemzések közös jellemzője, hogy a tanterv közvetítésének
fő eszközének tekintik és a vizsgálatokban túlnyomóan a tanári nézőpont szerepel. Ha a tankönyvkutatásban nem is jelennek meg a tanulói szempontok, a tankönyvekben érvényesülniük kell. Sorra veszünk néhány ilyen szempontot Somfai (2006) tanulmányára támaszkodva.
Kitérünk arra is, hogy hogyan milyen problémák vannak a jelenlegi tankönyvekben az adott
követelmény vonatkozásában.
A megváltozott társadalmi igények tükrözése
• Segíti-e a diákot annak eldöntésében, hogy a zsebszámológépet mikor érdemes és mikor
nem érdemes használni?
A matematika tantervek tartalmazzák a zsebszámológép használatának megismertetését a
7. és 8. évfolyamon a számtan, algebra nagy témakörben, valamint a geometriai számítások
elvégzésével összefüggésben. A kalkulátor tudatos és célszerű használatát azonban a tankönyvnek is támogatni kellene.
• Támogatja-e a tankönyv a mindennapi életvitelhez szükséges problémahelyzetek kezelésének megtanulását, a mindennapi élettel kapcsolatos problémák megoldását, a kreativitást?
Általános iskolásoknak szóló tankönyvek építenek a tanulók mindennapi életéből, környezetéből vett tapasztalatokra. „Abban van a különbség az egyes kiadványok között, hogy milyen
gyorsan, vagy mennyire fokozatosan jutnak el az általánosításhoz, térnek át az elvont tárgyalásra. Ha ez túl hamar történik, akkor az átélt, megértésen alapuló tanulás helyét a lemaradás,
majd a tanulástól való elfordulás veszi át. Ilyenkor természetesen kevésbé, vagy alig hatékony
a meglevő ismeretek mindennapi helyzetekben való felhasználásának képessége. A hiányos
matematikai ismeretek akadályát jelentik a modellalkotásnak, ezzel az alkalmazásnak.” (Somfai
2006)
Középiskolában inkább a „megértett és megtanult matematikai ismereteket kell hozzáilleszteni a felvetődő problémához, tehát a matematikai modellt megkeresni és használni a mindennapi helyzetekben. Mint látható, a gondolkodási folyamat összetett, és sok olyan tanuló
van, aki ezeket a fokozatokat nem tudja bejárni.” (Somfai 2006)

Pillanatképek a jelenlegi hazai taneszközhelyzetről matematikából

„A matematika tankönyvek az alsó tagozaton és a felső tagozat első két évében véleményem szerint jól megvalósítják a mindennapi élettel, problémákkal való kapcsolat szükséges
vonatkozásait. A hetedik és a nyolcadik évfolyam tankönyveiben ebből a szempontból egyenetlenség tapasztalható.
A középiskolai könyvek pedig a mindennapi élettel való kapcsolat keresése, a gyakorlati
alkalmazás iránti külső igényt tapasztalva igyekeznek ennek az igénynek megfelelni. Ennek a
törekvésnek az eredménye sokféle.”
A megváltozott társadalmi igények következtében olyan szempontok is előtérbe kerülnek,
hogy elősegíti-e a tankönyv
• az Internet hasznos ismeretforrássá válását, az aktív ismeretszerzést?
• a tanulók közötti kooperációt, csoportmunkát?
A tankönyv nyelvezete és illusztrációi
• Illeszkedik-e a szövegezés a tanulók olvasási képességeihez és előzetes tudásához?
• Megfelelő-e a különböző reprezentációs szintek kombinációja? Kompenzálja-e a modellhez tapadó tudás problémáját?
Somfai (2006) az absztrakció sorrendjében megkülönbözteti a mindennapi életben is használt
fogalmak szintjét (pl. terület, kör), a művelt közember szintjét (pl. összeg, százalék) és a speciális matematikai szakszavakat (pl. logaritmus, diszkusszió). Annál nehezebb a tanulók számára
a matematikai szöveg megértése, minél több a benne a magasabb absztrakciós szintre tartozó
szakkifejezés. Míg az általános iskola felső tagozatos tananyagában a szakkifejezések fokozatos
használata indokolt, addig a középiskolában már a matematikatanulás célkitűzései között szerepel a
szaknyelv és a matematikai szimbólumok elsajátítása, tehát szükséges a szaknyelv használata.
A tankönyvhasználat legnagyobb nehézsége jelenleg az olvasási, szövegértési problémákkal küzdő tanulók ügye. A matematikai szövegek tömörsége, a szaknyelv sajátosságai ehhez a
gondhoz komolyan hozzájárulnak, de jelenleg nem rendelkezünk olyan megbízható ismeretekkel, amelyek a probléma megoldásának gyors elintézését lehetővé teszi. A külföldi tapasztalatok nem használhatók közvetlenül, hiszen pedagógiai és pszichológiai szempontok mellett
a magyar nyelv sajátságait is tekintetbe kell venni. A kérdés összetettsége miatt matematikus,
szakdidaktikus, nyelvész és kommunikációs szakember együtt keresheti a megoldást.
Matematikából a szövegértés, a nyelvi, kommunikációs problémája életkor és a matematika iránti érdeklődősének szintje szerint differenciáltan jelentkezik.
Aggályos az a jelenlegi gyakorlatot, hogy a középiskola középszintű és emelt szintű érettségire készítő
tankönyvei ugyanazok a kiadványok.
Eltekintve attól, hogy a középszintű érettségire készülő diáknak nem egyszerűen kevesebbet, hanem mást kell tudnia matematikából, még a közös tananyagrészeknél is megkérdőjelezhető szövegértés, tanulói használhatóság szempontjából a takarékosság és tanári kényelem
szülte több-funkciójú könyv.
Illusztrációk
A tankönyvi illusztrációk kapcsán gondos mérlegelés kérdése, hogy mennyi információ átvitelét szabad egy ábra, illusztráció, színes fénykép puszta látványára bízni anélkül, hogy verbális
vagy szimbólikus leírás is szerepelne a könyvben. Ami a tanár számára „egyértelműen látható”,
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az a globálisan szemlélő diák számára puszta hangulati elem lehet, vagy éppen téves interpretációra adhat okot (speciális helyzet, ...).
A feldolgozott ismeretanyag mennyisége és mélysége, a tankönyv szerkezete tanuói szempontból
A tananyag elrendezése a puszta ismeretkölésen túl a tanulási szokásokra, az egymás közötti és
a matematikai tartalomról való kommunikációra, problémamegoldási stratégiára és még számos kompetenciára hatással lehet. Ezek közül hagyományos szempontok, hogy
• hogyan vet fel, vezet be egy könyv egy problémát? (Érdeklődés felkeltése színes, tréfás
ábrával, érdekes témájú feladattal)
• hogyan tartja ébren az érdeklődés? Gondoskodik-e a régi és az új ismeretek megfelelő
arányáról és megfelelő kombinációjáról? (Optimális aktiválás)
• szerepel-e indoklás a kidolgozott feladatok megoldás lépéseinél, milyen formában?
• megfelelő-e a tanulói megoldásra kitűzött feladatok között a matematikán belüli és a gyakorlati problémák aránya?
• vannak-e tudásellenőrzési pontok? (Végeredmények a kitűzött feladatokhoz, tudáspróba,
megoldáskötet, stb.)
• hogyan segíti az új ismereteknek a tudásrendszerbe való integrálását? (A fogalom- és feladatrendszer egymásra épülése, kapcsolatok megmutatása, felfedeztetése)
• hogyan segíti a megjegyzést, bevésést?
„Akár a tankönyvi fejezethez csatlakozva, akár önálló munkafüzetben, vagy példatárban jelenik
meg egy feladatsor, mindegyik esetben fellelhető az a törekvés, hogy fokozatosan nehezedő
sorrendben szerepeljenek a feladatok.
Ez a tanulók által saját tapasztalatból is észrevehető felépítés az esetek többségében segíti
őket abban, hogy gyakorláshoz, tudásuk biztosabbá tételéhez önállóan is megfelelő feladatokat
válasszanak. A tankönyvekben szereplő feladatok nem, de a példatárak összeállításai kiegészülnek végeredményekkel, megoldás-vázlatokkal, vagy megoldásokkal. Ez jó és szükséges a
használhatóság szempontjából.
A példatárak többsége és néha a tankönyvek is különböző tipográfiai jelekkel megkülönböztetik nehézségi fokozat szempontjából a szereplő feladatokat. Általában három nehézségi
fokozattal találkozhatunk, de van olyan kiadvány is, amelyik csak a nehéznek, összetettnek
minősített feladatot jelöli meg.” (Somfai 2006)
Törekedni kell rá, hogy egy-egy feladat nehézség szerinti besorolása megfelelő legyen.
A tankönyvek által közvetített tanulási stratégiák
A magyar matematikatanításról szóló történeti részben utaltunk a tanulói aktivitásra épülő
munkatankönyvekre. Bár a munkatankönyvek nem terjedtek el, történt előrelépés a tanulói
aktivitásra építő, munkáltató matematikatanítás terén. A felső tagozatos matematika tankönyvek között több olyan van, amelyik a tananyag feldolgozásába bevonja a tanulókat (pl Apáczai
Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó)
A középiskolai tankönyvek nem zárják ki ennek a módszernek az alkalmazását, de nem
adnak kifejezett segítséget sem a tanulónak, sem a tanító tanárnak a munkáltató tananyag-feldolgozás alkalmazásához.

Pillanatképek a jelenlegi hazai taneszközhelyzetről matematikából

A projekt-módszer még kevesebb tankönyvi támogatást kap. (5.2-ben mutattunk ilyen
példát.) A matematika tantárgy kettős feladatából adódik, hogy az alapfeladatok megoldása
magában foglalja a tanult ismeretek alkalmazását a matematikán belül, vagy más területen.
Tanuláspszichológiai szempontból alapvető fontosságú, hogy a tankönyv megfelelő segítséget adjon ahhoz, hogy a tanuló kapcsolatokat találjon a tanultak és a saját tapasztalatai,
élményei között, reflektáljanak a tanultakra.
Jellemző a tudáskínáló szöveg nyomasztó túlsúlya, amely erős tanulási motivációt igényel.
A tankönyvek nagy részében élménykínáló és információkínáló szövegek alig-alig fordulnak elő.
Az egykönyves tankönyvmodell ellen szól ennek a problémának a megoldása is.
„.. a tanulók a középiskolai évek során szétválnak a matematikával kapcsolatos további céljaik
szerint. A matematika iránt érdeklődők számára motiválóak és az érdeklődést biztosítják a
matematikán belüli problémák, az igényes alkalmazások. A matematikából kevésbé érdeklődők
számára a felnőtt világ jelenségeihez, vagy a diákélethez, szabadidős tevékenységükhöz kapcsolódó témák matematikai modellezése jelentheti a személyes kapcsolódást. Gazdasági, társadalmi jelenségekkel, sportversenyekkel, zenei eseményekkel kapcsolatos problémák megoldása
sorolhatók ide. A középiskolai tankönyvek megpróbálnak mindkét felsorolt csoport számára
ugyanabban a tankönyvben kínálatot biztosítani, ami meggyőződésem szerint ebből a szempontból is csökkenti a tankönyv használatának hatékonyságát.” (Somfai 2006).

5.7 Pillanatkép a digitális taneszközök alkalmazásáról
Utolsó pillanatképünkben néhány példát mutatunk prezentációk és az internet kisiskolai használatára szűkös technikai feltételek esetében
A digitális eszközök egy csoportja kifejezetten a tanári munkát támogatja, olyan feladatokat tűz ki a gyerekeknek, amelyek esetében a pedagógus közreműködése elengedhetetlen.
Erre példa az összevont tanulócsoportos alsó tagozatos diákok számára kidolgozott modell, amelyben a PowerPoint prezentációk közvetlenül a gyerekekhez szóltak, nekik adtak feladatokat, de a munkát a tanítók irányították. A prezentációk egyben az ismeretszerzés egy lehetséges modelljét is bemutatták egy mackócsalád életének eseményein keresztül, így a tanítók
számára is mintát jelentettek.
A kutatás az ELTE TTK Multimédiapedagógiai Központjának és Matematikatanítási Módszertani Központjának együttműködésében valósult meg. A kutatás vezetője Kárpáti
Andrea. Munkácsy Katalin a matematikai részprogramot irányította, és részt vett az iskolák
egyéb tevékenységeinek megszervezésében is. A vizsgálat keretét egy görög irányítású Uniós
támogatású program adta.
Technikai feltételek
Az iskolák technikai felszereltsége igen különböző volt. Voltak iskolák jól felszerelt számítógépes teremmel, és volt olyan is, ahol a tanítónő egy kölcsön kapott laptopot vitt be magával
az iskolába. Az iskolák kis tanulói létszáma miatt már egyetlen, kivetítő nélküli számítógép is
lehetővé tette a számítógéppel segített tanulást. A munka sikeressége következtében megnőtt
az iskolákban az igény a számítógépekre, és különböző források felhasználása révén általában
sikerült javítani a feltételeket.

79

80

Új típusú tankönyvek, II. Általános iskolai, illetve középiskolai oktatás: matematika

A programba jelentkezett 16 iskolával interneten keresztül tartottuk kapcsolatot, amit alkalmanként postai levelezés, szükség esetén telefonos beszélgetés egészített ki. Volt lehetőség
személyes találkozásra is.
A teammunka szervezése
A kísérleti órák tapasztalatait a pedagógusok leírták, e-mailben elküldték, majd ezekből összefoglalót készítettem, és azt visszaküldtem a munkában résztvevő pedagógusoknak.
Annak ellenére, hogy az iskolák egy része nem volt rákötve az internetre, az e-mailes kapcsolattartás nem okozott problémákat, családi és egyéb segítséggel a levelezést sikerült megoldani. Ezek az összefoglalók egyrészt biztatást jelentettek a pedagógusoknak, jelezték, hogy
fontosak a megfigyeléseik, másrészt megismertek sok, a sajátjuktól eltérő módszertani megoldást. A módszertani sokszínűség tényének bemutatása és a kipróbált új ötletek átadása is része
volt a tanártovábbképzésnek.
Azért kértem az írásos beszámolót, mert a kutatás dokumentálása másképpen megoldhatatlan volt, ugyanakkor mint azt a körmodell bemutatásánál is jeleztem, a saját munkára való
reflektálás, a korábbi tapasztalatok tudatos beépítése az oktatási folyamat következő szakászának megtervezésében a hatékony pedagógiai tevékenység fontos eleme.
A gyerekektől is kértem írásos beszámolót Mi történt az órán? címmel. Érdekes dokumentumokat kaptam ezen az úton is, de a fejlesztési folyamatnak is lényegi eleme volt ez a
feladat, mert a tanulók kommunikációs képességeit az iskolai standardnak megfelelő szintre
kell emelni. A szellemi munka élményeinek átélése, az erre való reflektálás képessége az eredményesség egyik alapfeltétele. A fogalmazás, annak írásos formája szoros kapcsolatban van az
egyszerű hétköznapi beszéddel, ugyanakkor a verbalitás a tanulás szimbolikus szintjének egyik
megnyilvánulási formája. A tanulóktól kapott írásos reflexiók jelentősen hozzájárultak a pedagógusok önértékelő tevékenységének fejlesztéséhez.
Vegyes életkorú csoportok
A csoportmunkára szükség van a tanulás hatékonyságának emeléséhez. A csoportalakítás lényege nemcsak a szokásos osztálylétszámnál kisebb létszám – ez eleve adott az összevontak
többségében – hanem a társas viszonyok megváltozása: nincs közvetlen tanári irányítás, viszont
a gyerekek között legális, sőt elvárt együttműködés van.
Az órák megtartása
Az órákat a gyerekek saját tanítói tartották, ezért a program fontos része volt a kialakított
kiegészítő anyag kreatív alkalmazására való felkészítés és a pedagógiai munka folyamatos
támogatása. Oktatási segédeszközként az iskolákba a gyerekeknek szóló, a matematikatanulást
segítő, közös megbeszélésre és feldolgozásra szánt, PowerPoint formában elkészített diafilmeket küldtünk.
A kísérleti témák tanításának szerkezete
Célom az volt, hogy a kísérleti órákon a gyakorlás helyett a fogalomépítés és a problémamegoldás kerüljön előtérbe. Ezt szolgálták a macis ppt-k, amelyeknek a megtekintését megelőzte
az adott téma előkészítése a ppt-vel párhuzamosan, illeve a tanítók döntésének megfelelően
közvetlenül előtte, illetve utána kapták a cselekvéses feladatokat, vegyes életkori csoportokban
a tanulók, majd ezt követte a tapasztalatok megbeszélése, leírása.

Pillanatképek a jelenlegi hazai taneszközhelyzetről matematikából

Az órákon
– Előkészítés
– A bemutató megnézése és közben beszélgetés
– Tárgyi tevékenység, rajzolás, problémamegoldás szimbolikus síkon is
– Mi történt az órán? beszélgetés, tudatosítás
– A tanulók írásos visszajelzése
Az órák után
– A pedagógusok írásos beszámolója az órákról
– A kutatásvezető visszajelzése
– Az új téma előkészítése
A választott témák
A szokásos aritmetikai, síkgeometriai, logikai feladatokhoz az analízisből, térgeometriából, topológiából, matematikatörténetből és egyéb területekről is kapcsoltunk problémákat. Ezzel
nem a nehezítés, hanem a könnyítés volt a célunk.
A szokásos aritmetikai, prealgebrai feladatok (Hogyan változik a különbség, ha a kisebbítendőt és a kivonandót is ugyanazzal a számmal csökkentjük?) a jó számfogalomra, tehát már
egy jó absztrakciós szintre épülő újabb absztrakció, ezért a számokkal most ismerkedő, de
egyébként okos gyerekeknek is túl nehezek, túl elvontak.

A megtervezett kommunikációs lehetőségek, a prezentáció és az érdekes feladatok inspirálták a gyerekeket. Kitartó, elmélyült munkájukat dokumentálja a fotósorozat.
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6. A papír alapú és a digitális tananyagok
A tankönyvek esetében természetesnek vesszük, hogy azok olyan taneszközök, amelyek kiegészítik, segítik a tanárok munkáját. A digitális eszközök, amennyiben nem csak egyetlen résztéma, ötlet, példa, játék bemutatását célozzák meg, (pl. a Pitagorasz tétel interaktív bizonyítását)
gyakran esnek abba a hibába, hogy a teljes tanítási-tanulási folyamatot át akarják fogni, akkor
is, ha ennek nincs jól meghatározott célja (pl. tartós kórházi ápolásra szoruló, a szaktanári segítséget nélkülözni kénytelen gyerekek tanítása) és megfelelő technikai feltétele sem.
A modern technológia bekapcsolása mellett szólt a matematika és a természettudományok közös feszítő problémája: az oktatásban a jelenségek vizsgálata, a kísérletezés, az egyéni
tapasztalatszerzés helyett túlsúlyba került a tények, szabályok közlése és alkalmazása.
Válaszként 1982-ben a Cockcroft csoport [1] tételesen megfogalmazta a „megfelelő” matematikaoktatás kritériumait. Eszerint a matematikaoktatás összes szintjén szükség van
• tanári magyarázatra;
• tanár-diák, diák-diák megbeszélésekre;
• a megoldási terv tényleges kivitelezésére;
• az alapelvek és eljárások rögzítésére és gyakorlására;
• a valódi élethelyzetekre is kiterjedő problémamegoldásra;
• önálló alkalmazások keresésére és kidolgozására.
Ez olyan egyéni és közös tevékenységi formákat tételez fel, amelyek során lehetséges, sőt kívánatos a digitális technika alkalmazása.
A technika gyors fejlődése lehetővé tette az okos táblák, számítógépek, tabletek, okos
telefonok, e-book olvasók elterjedését, egy hatékony informatikai környezet kialakítását.
• Böngészetünk a világhálón. A világháló tele van tanulási portálokkal, amelyek ma már
(eszköze válogatja, hogy mennyire kényelmesen, de) alkalmazkodtak a matematika sajátos
szimbólumigényéhez.
• Vásárolhatunk és olvashatunk e-könyveket.
• Online hallgathatunk hanganyagokat és nézhetünk képet, videoklipet. Mobiltelefonnal
vagy laptoppal egyetlen gombnyomással készíthetünk is ilyet (lefényképezhejük az ábrát,
vázlatot, jelenetet) és egy újabb gombnyomással megoszthatjuk.
• Online programokat futtathatunk, vagy közülük sokat le is tölthetünk (pl. GEOGEBRA).
• Kibővült a kapcsolattartás lehetősége. Lehetővé vált az oktatási anyagok, tanulási tapasztalatok azonnali cseréje (pl. a kooperatív tanulás a közösségi oldalakon). Különösebb informatikai szaktudás nélkül lehetséges közös dokumentumok egyidejű fejlesztése távkapcsolatban. Meg is beszélhetjük videokonferencián, stb.
A technikai lehetőségeket illetően az elvileg létező és a számunkra elérhető szint között a korábbinál kisebb, de még mindig nagyon jelentős a különbség. Ennek ellenére elérhető közelségbe kerültek olyan oktatási módszerek, amelyek mindenki számára megfogható közelségbe
hozhatják a matematikát, jobban kezelhetik a tanulók differenciáltságát.
A (megfelelően) digitalizált ismeretanyagot a tanár és a tanuló gyorsabban átláthatja, feldolgozhatja, és – az idealisták szerint – az érdemi elemzési, értékelési, minősítési munkára
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koncentrálhat. A digitális technológia a hagyományok ápolásában is sokat segíthet (KÖMAL
feladatok, versenyek kiírása Interneten).
A tanulásban és tanításban való hatékony felhasználáshoz a technikai lehetőségek mellett a tananyag elsajátítására vonatkozó szakmai, tanuláspszichológiai, szakmódszertani ismeretek, valamint az elektronikus médiára vonatkozó speciális szabályok tudatos alkalmazása is szükséges.
A digitális tananyagfeldolgozás során sem a munka, sem a felelősség nem kisebb.
A nyomtatott tankönyvre vonatkozó, korábban felsorolt minőséget biztosító alapelveknek
a digitális tananyagok fejlesztésénél is érvényesülni kell. Ugyanakkor ki kell használni a digitális
tananyagok esetében azokat a lehetőségeket, amelyeket biztosítani tudnak a statikus tankönyvekkel szemben. A nyomtatott könyv kézbe vehető, kényelmesebben olvasható és sokszor
használható, a digitális felület pedig bővebb lehetőséget teremt a gyakorlásra, a differenciálásra
és az egyéni igények szerinti előrehaladásra.
A digitális taneszközök által nyújtott szabadság hozzájárul az új típusú digitális írástudás
fejlesztéséhez, és ezen túl az adott tananyag illetve fejlesztési követelmények hatékonyabb elsajátításához. Ehhez nem csak a nyomtatott tananyaghoz való hozzáférést, de a digitális tartalmakhoz való hozzáférést is biztosítani kell.
A matematikatanulás sajátosságai miatt a hurkapálca, papír, olló, dia, fólia, függvénytábla,
számológép, film, video mellé érdemes besorolni a manipulatív, önálló kísérletezést, felfedezést
elősegítő programokat, az elektronikus feladatlapokat és (tan)könyveket. Ezzel kettős didaktikai irányultságot fogalmazunk meg:
1) A digitális technika nem pótolja a konkrét manipulatív megismerési szakaszokat, a tapasztalásszintű (esetleg nem is verbális) fogalomcsírákra szükség van. A matematikai fogalomépítés a digitális korszakban is az enaktív, ikonikus és szimbolikus szintek összjátékával
lesz teljes.
2) A digitális technika összekötheti a különböző reprezentációkat és ezzel segítheti a fogalomalkotást. Nem segíti azonban, sőt blokkolja, ha a digitális reprezentáció nincs összehangolva a többivel.
A digitális technika (helyes) alkalmazása nem időt, energiát von el, nem más ismeretet,
műveltséget szorít ki, hanem többletet nyújt.
Technikailag megteremtődtek annak feltételei, hogy a digitális technológia az oktatás, az
iskolai és az iskolán kívüli tanulás aktív szereplője legyen. A folyamat nem volt problémamentes, és máig sem fejeződött be.
A digitális technikával támogatott matematikaoktatás fogalmához még ma is gyakran elutasító érzelmek tapadnak a 60-as évek programozott oktatási kísérleteinek sikertelensége miatt. Az akkori és a mai helyzet közötti nagyon lényeges különbség oka a tananyagszervezést
meghatározó tanuláspszichológiai elvek és a technikai környezet megváltozása. A programozott oktatás alapja az „ingerreakció” szemlélet volt, ma az ismeretszerzést aktív és önálló értelmi tevékenységként kezeljük, amelyhez az illető kívülről kap (direkt vagy indirekt) irányítást,
eszközt, módszert.
Az irányítás a pedagógustól ered, de időben el is válhat a tanulási tevékenységtől; például
lehet a digitális tananyag írása idején aktuális, és felhasználáskor a gép közvetíti azt. Az eszköz-
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ként a mai világ össze digitális szerkezete és programja lehet (egyedi célprogramtól interaktív
tanulóportálig).
Sok tanárnak az a véleménye, hogy a matematika tanítása jól megvalósítható digitális eszhözök nélkül. Ebben igazuk is van, elég az elmúlt 100 év eredményes matematikusaira gondolni. A tanulók életében azonban mindennapi szinten jelen vannak ezek az eszközök, kár volna
tehát a közvetítésükkel elérhető szolgáltatások anyagi, pedagógiai, lélektani hatásáról lemondani. A digitális taneszköz szolgálhat valaminek a szemléltetésére, ami túl kicsi, túl nagy, túl lassú,
túl gyors, azaz nehezen megmutatható.
Animáció, szimuláció segítségével
• a nehezen észrevehető kapcsolatok hangsúlyozhatók;
• nehezen elképzelhető dolgok megmutathatók;
• megoldható a nézőpontváltás és a figyelem irányítása;
• visszaadható a mozgás;
• a közbülső lépések megmutatása által a dinamikus átmenet megfigyelhetővé válik.
A digitális környezetben a tanulók eleve segítséget kaphatnak a módszeres tanuláshoz, hiszen
a mintaprogramok, a „tutorial”-ok, a „help”-ek a rendszeres ismeretgyűjtés modelljét is közvetítik.
A technikai környezet változása nem pusztán azt jelenti, hogy megnőtt a szöveg, a kép és
a hang tárolásának kapacitása (bár az is jelentős), hanem elsősorban azt, hogy a felhasználás
leegyszerűsödött.
Módszertani szempontból kísérleti terület a virtuális akadémia, mint képzési forma: hálózatba kapcsolt gépeken, tableteken, okos telefonon a diákok egyéni feladatokat oldanak meg,
amelyeket (segítséggel, bíztatással) ők választanak ki, a megoldások pedig ugyanide érkeznek
vissza. Kísérleti forma, mert a matematikai ismeretszerzés, illetve a matematizálás folyamatának egyes mozzanataira, a tanár és diák szerepére, egymással való viszonyára gyakorolt hatása
még kutatási téma.
Módszertani szempontból fontos kérdés a hagyományos és digitális eszközök összehangolása, a közvetlen tapasztalás és felidézés helyes arányának beállítása.
A digitális taneszközök iskolai alkalmazása természetesen a tananyag összetételét, a súlypontok elhelyezését, a feldolgozás módszerét is befolyásolja, és komoly feladatot ró minden
taneszközfejlesztőre és tanárra.
Az ELTE TTK matematika tanárszakosainak képzésében 2002. óta szerepel a „Demonstráció és kísérletezés a matematika órán” című tárgy, ahol a hagyományos és modern szemléltetőeszközök alkalmazhatóságának, összehangolásának vizsgálata folyik.
Tartalmilag a didaktikai megoldásrendszerek jellemzése, tevékenységsorok, feladatcsoportok tervezése, a gyermek tárgyi tevékenységének megfigyelése és megfigyeltetése, a matematikai ismeretszerzésbe való bekapcsolása áll a középpontban. Formailag a tanulást segítő
modellek, fóliák, tablók, diák, filmek, videók, számítógépes programok, tanulási plattformok
bemutatása, készítése és alkalmazásuk módszertani értékelése került elő.
Úgy gondoljuk, hogy a leendő tanároknak ismerni kell annyira a modern technológia által
nyújtott lehetőségeket, buktatókat, hogy az alkalmazás mértékét didaktikai megfontolásból válassza meg és ne zárja ki (pl. tudatlanságból) a lehetséges segédeszközöket. A digitális technika
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számos alkalmazási lehetőségét a tanári tevékenység oldaláról megközelítve három funkciócsoportba sorolhatjuk:
• a digitális technika, mint a tanár előkészítő munkáját, információszerzését, kapcsolattartását segítő eszköz;
• a digitális technika, mint a tanítási órát segítő eszköz;
• a digitális technika tanárszerepben.
A számítógép, mint a tanár előkészítő munkáját segítő eszköz hatékonyabbá és reprodukálhatóvá, továbbfejleszthetővé teszi a tanár órára való felkészülését, publikációs és taneszközfejlesztő tevékenységét. Az információáramlást forradalmasító Internet rendszer, a gyors és
közvetlen kommunikáció akár különböző földrészek között is.
A modern beviteli eszközök és programok könnyen aktualizálható, javítható, módosítható, pontos, szép, nyomdakész, azonnal sokszorosítható megjelenítést biztosítanak; amely
kivetítéssel vagy megosztással kombinálva az osztályteremben közvetlenül is felhasználható.
A tananyagot kísérleti adatok feldolgozásával, gyakorlati problémák matematikai modellezésével (pl. dinamikus rendszerek vizsgálatával, stb.) bővítheti. Speciális matematikai tartalmak
(függvények, valószínűségszámítás, geometriai szerkesztések) vagy módszertani részfeladatra
(szemléltetésre, modellezésre, sejtések keresésére, gyakoroltatásra, felfedeztetésre) megírt saját
vagy kész programokra, programcsomagokra gondolunk, amelyek a hagyományos matematikaórába (különösebb anyagi ráfordítás, tananyagnövelés nélkül) beépíthetők, és hitünk szerint
azt (még) hatékonyabbá tehetik.
A számítógép tanít, TUTORként a távoktatás, a programozott oktatás eszköze. Itt a tanár
szerepe a program létrehozásakor fontos. A különböző hordozók multimédiás öszszekapcsolása, a tanulás szolgálatába állítása lényegében külön szakma.
Az egyetemi hallgatók munkái közül sokat bemutattunk tanártovábbképzésen, kipróbáltunk iskolában is. Az elkészült munkákból, tapasztalatokból számos szakdolgozat született,
amelyeket később oktatási segédanyagként, felhasználói kézikönyvként, vagy annak részeként
közreadtunk.
Dinamikus szemlélet
Az órán gyakran a szerkesztés elhagyásához vezet az idő hiánya. Ennek következménye,
hogy túl precíz, a gondolkodást megkötő „szerkesztett” vázlatok, szerkesztések helyett pedig
körzővel és vonalzóval készített „vázlatok” születnek, mert a tanulók nem mernek „görbe
egyenest”, „ferde merőlegest” rajzolni, hiszen nem tudják, hogy mi fontos, mi lényegtelen a
feladatban. A tanulók többsége már a sikertelen rajzolgatás közben kedvét veszti, „nem fér a
lapra”, „nem esik egy egyenesre”, „nem megy át a kör az adott ponton”, stb. Ezeknek a gondoknak a tananyaghoz igen kevés köze van, inkább a türelem, a kézügyesség, a rajzeszközök
minősége a döntő. A tanárok és tanulók ellenérzéseinek leküzdésére már kényelmes rajzolóprogramok is alkalmasak lennének. A geometriai problémák megoldását tartalmi szempontból
nehezíti, hogy az ötleteken kívül nézőpontváltásra, a különböző esetek szétválasztására, azok
párhuzamos vizsgálatára is szükség van.
A dinamikus geometriai szoftverek használata könnyen elsajátítható olyan szintig, hogy
lényeges segítséget nyújtson a kísérletezésben és a szerkesztésben. A tanuló sokkal inkább
egyedi esetet, egy vizuális struktúrát lát a rajzon, mint az ott szereplő objektumok közötti
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logikai rendszert. A dinamikus geometriai szoftverek igényes használata azonban arra nevel,
hogy a vizuális élménynél fontosabb az elemek közötti logikai kapcsolat. A geometriai alakzatok (pont, egyenes, szakasz, kör) közötti kapcsolatokat definiálva, rendszerbe szervezhetjük az
alakzatokat. A rajz, amely a képernyőn megjelenik, ennek a kapcsolatrendszernek a szemléltetése, amely függhet a szabadon választható ábraelemek méretétől, helyzetétől.

A szerkesztés egyik kezdő eleme a kiválasztott pont. Ha új pozícióba mozgatom, a tőle
függő rajzelemek követik a változást.
A logikai szerkezet és a látvány viszonylagos önállósága miatt a dinamikus szerkesztőkkel
egyfajta animáció közvetlenül végezhető úgy, hogy a rajzon szereplő egyik alakzat helyzetét
változtatjuk, ez magával viszi az összes tőle függő, belőle származtatott alakzatot. Ez az úgynevezett zug(= vonszolási)módus.
A vonszolás segítségével egy konfigurációból izomorf konfigurációk egész sora állítható
elő. Ezáltal a speciális esetek és a határesetek az általános esetből folytonos átmenettel hozhatók létre. Ez számos általánosítási lehetőséget kínál, ugyanakkor el is vész néhány, a statikus
szemléletben azonosítóként használt tulajdonság.
Ez a szemléletváltás kibővíti a vizsgálatba bevont alakzatok körét, nem (csak) a kevés speciális esetre figyelünk, hanem megragadjuk az egész halmazt (az AB szakasz felezőmerőlegesének pontjai helyett a sík összes pontját besoroljuk „A-hoz van közelebb”, „egyenlő távol van
A-tól és B-től” és „B-hez van közelebb” osztályokba). Ez persze nálunk nem új dolog – nekem
így tanították a geometriát –, de talán könnyebb lesz megőrizni a hagyományt.
A zugmódus lehetővé teszi a mértani hely interaktív előállítását. Ez igen jól alkalmazható
szerkesztési feladatok megoldásának elemző fázisában a szerkesztési ötlet megtalálásához, sejtések kísérleti ellenőrzéséhez, leképezések vizsgálatához, görbeábrázoláshoz.
Egy másik animációs lehetőség a „pálya” kirajzoltatása: egy pont helyzetének adott alakzaton
való változtatásával az ábra egy ebből a pontból származtatott másik pontja nyomot hagy. Ez
a nyom a szemléltetésben, sejtések keresésében jelentős segítséget nyújthat.
A feladatok megoldása közben felhasználhatjuk a már megoldott részfeladatokat, sőt ezek
a programok arra ösztönöznek, hogy a feladatot eleve feladatsorozatként kezeljük.
A szerkesztés során mindvégig fontos a rajz áttekinthetősége.
Egy feladat diszkussziójánál sokat segít, ha a tanuló a már kész ábrát mozgathatja.
Egy ábra logikai szerkezete, és ennek a szerkezetnek a (feltételezett) geometriai ismeretek
egészéhez való viszonya modellje lehet a kognitív megismerés során felépülő rendszereknek
(„szkéma”). A modell előnye, hogy az abban szereplő fogalmak viszonyai átláthatóbbak, mint
a valóságban a gondolkodás során felépített szkémák fogalmai közötti kapcsolatok. A modellalkotást segíti a különböző eszközök párhuzamos használata, a több oldalról való megközelítés.
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Tanulói felhasználásban különösen a megoldások megsejtésénél és a diszkusszió során térül meg az az idő és energia, amit a programkezelés elsajátítása kíván: egy-egy pontot megfogva
és elmozgatva könnyen megvizsgálhatják a lehetséges eseteket, nem kell minden részesetre
újabb és újabb ábrákat készíteni; egy tipikus pont megszerkesztése után megrajzoltatható a
pont pályája, stb.
A legjobb az lenne, ha egy bizonyos gyakorlási idő után a tanulók maguk eldönthetnék,
hogy mikor, mennyire veszik igénybe a digitális technikát.
A dinamikus szoftverek alkalmazásának legnagyobb módszertani előnye a mozgás, változás kezelése, amelyet a szemléltetéstől a szigorú bizonyításig alkalmazhatunk.
A térgeometriai eszközöknél az interaktív lehetőségek messze elmaradnak a síkbeliektől.
Egyáltalán nincs forgalomban olyan szoftver, amely a két- és háromdimenziós alakzatokat
egyaránt jól kezeli, pedig a térbeli tájékozódás, térszemlélet fejlesztése terén lenne igazán nagy
szükség segítségre. A térbeli alakzatoknál nemcsak az ábrázolás okoz sokaknak gondot, hanem
a rajzolvasás, a térbeli helyzet rekonstrukciója is. Egyszerű animációs szemléltetéshez az Autocad, 3D Stúdió és a mozgó .gif állományok alkalmasak, de ezek kevés interaktív lehetőséget
biztosítanak. Tanárszakos hallgatók körében pozitív tapasztalatokat szereztünk a testmodellek,
testhálók és azok animációs képének párhuzamos alkalmazásával.
A világháló
Az INTERNET oktatásból indult, és úgy tűnik, hogy most ismét szolgálja az oktatást. A levelezésen túl fontos lehetőség a WEB böngészése, ekkor az Internet óriási adatbázisként működik. A HTML és egyéb komponensek lehetővé teszik az audio-vizuális megjelenítés valamenynyi formájának használatát. A tartalomjegyzék, tárgymutató, szójegyzék maga is aktív lehet:
nem csak felsorolja, mit hol találunk meg, hanem egyből „oda is ugorhat”. Amerikai, francia,
német, osztrák (és magyar) pedagógiai intézetek, egyetemi tanszékek, iskolák, magánemberek
működtetnek szervereket, ahonnan ingyenes programok, oktatási anyagok, kislexikonok tölthetők le. Tükörlinkek, kommentált irodalmi hivatkozások segítik az eligazodást.
Didaktikai feladatok, korlátok, veszélyek
• Mit kell tudni egy alkalmazásnak ahhoz, hogy érdemes legyen leülni egy monitor elé ahelyett, hogy kezünkbe vennénk egy szépen bekötött könyvet?
Az ellenzők úgy érvelnek, hogy a szóbeli (esetleg pontatlan, kiforratlan, pl.: gömbző) kommunikációról áttevődik a hangsúly az írásbeli, szimbolikus, ikonikus formára; de az emberi
ismeretrendszer nem képezhető le a számítógépre. A 0, 1 sorozatra való transzformálásnál
elvesznek a nem digitalizálható összetevők, élmények, érzések, benyomások, amik a költők
metaforikus módján is csak nehezen önthetők szavakba.
A digitális tananyag ugyanolyan tökéletlen információhordozó, mint a könyv, kép, kotta, stb. Ahogyan a könyv megjelenése mindenki számára hozzáférhetővé teszi a (könyv által közvetíthető)
tudást, úgy az informatikai környezet mindenki számára lehetővé teszi az (elektronikusan feldolgozott) információ elérését, a távolság leküzdését. Az elektronikus tankönyvet tekinthetjük
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optimalizálási kísérletnek. Ahogyan van jó és rossz tankönyv, ugyanúgy van jó és rossz program (ami nem „a könyv” vagy „a program” minősítése).
Pozitívumként az elektronikus média javára írható a megnövekedett tárolási kapacitás
és a könnyebb hozzáférhetőség. Kereshetünk hely és tulajdonság szerint, valamint logikai, illetve tartalmi keresőkulcs alkalmazásával. Aktualizálhatjuk, bővíthetjük, kinyomtathatjuk,
„hagyományos” alakra hozhatjuk az anyagot.
• A tanulók egyéni munkájára alapozott tanítási órán jelentősen módosul a tanár szerepe, segítővé, tanácsadóvá válik.
Ha ehhez még digitális technika (esetleg világháló) társul, akkor partnerivé, gyakran oldottabbá
is válik a tanár-diák viszony. A tanóra előkészítése, szervezése fokozott előrelátást igényel, mert
a képernyő előtt ülő tanulókat leköti az eszköz, ekkor már csak személyes vagy kiscsoportos
megbeszélésekre van lehetőség. A feladattartás, munkafegyelem biztosítása a tanár felelőssége, amiről
még a „szellem kiengedése” előtt kell gondoskodnia.
• A digitális technika bekapcsolódásával átrendeződnek a tevékenységi formák.
Az életkori sajátosságok, eltérő egyéni adottságok figyelembevételével, párhuzamosan fejlesztendők az eszközhasználati és szaktárgyi ismeretek. Nem szabad elfelejtkezni azokról a gyerekekről, akiket a képernyő elvakít, nem veszik észre, hogy hol üzen a program, összekeverednek a mozdulataik, felemelik az egeret, több billentyűt nyomnak egyszerre, „lefagyasztják” a
mégoly biztonságosra írt programot is. Ezek a gondok a felhasználó és az eszköz közvetlen
együttműködését érintik, és jelentősen csökkenthetők, többnyire kiküszöbölhetők a felhasználói környezet korrekciójával, mint például a szóbeli kommunikáció lehetőségével, szenzorok
bevonásával, ahogyan az a rehabilitációs célú multimédiás programoknál részben meg is valósult.
• Sokan félnek, hogy a matematika tanításának hagyományos kritériumai a „gépesítéssel” nagyon könynyen fellazulnak. „Nem történik semmi, ha nyilvánvalónak vesszük, ami amúgy is nyilvánvaló.”- hangzik a lelkiismeretet megnyugtató magyarázat, amikor a fekete dobozként használt eszköz válaszát minden kétkedés, ellenőrzés nélkül nyugtázzák a tanulók.
Úgy gondoljuk, hogy a bizonyítások nem válnak feleslegessé, csak a tanulók bizonyítási igénye
változik. Még akkor is, ha a tanulók nyilvánvalónak tekintik, hogy két egyenes egymást metszi,
lehetőség nyílik egy kis változtatással olyan helyzet bemutatására, amikor ez nem így van, és
kezdődhet a feltételek vizsgálata. A geometria nagyon is jól mutatja, hogy milyen könnyű optikai csalódás áldozatává válni, tehát feléleszthetjük a bizonyítási igényt.
A számítógépes grafika fejlődésével párhuzamosan a geometria újraéledése figyelhető
meg. A dinamikus geometriai szofteverek valóban hasznos eszközök, amelyek segítségével
nem csak geometriai élmények szerezhetők. A GEOGEBRA segítségével például maga a bizonyítás is rendezetten, kialakulásában, megfigyelhetően szemléltethető ezzel az eszközökkel.
A függvények témaköre, a függvényábrázolás, határérték, stb. hatékonyabban halad a digitális
technika helyes alkalmazásával. Nagy előny, hogy az ábrázolt függvény gyorsan kinyomtatható, ugyanakkor a módosítás, elemzés, összehasonlítás korántsem olyan fáradságos, mint gép
nélkül.
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• Minden tanuló más bánásmódot igényel. Ugyanazért az eredményért az egyik diákot meg kell dicsérni,
a másikkal esetleg elégedetlenek vagyunk. A figyelmeztetés kedvét szegheti sok gyereknek, másokat épp
ez buzdít még nagyobb teljesítményre. Az interaktív oktatási programok nem nélkülözhetik a kritikát,
el kell fogadni vagy el kell vetni valamely megoldást.
A számítógép válaszait, üzeneteit úgy kell megválasztani, hogy azok didaktikailag és pedagógiailag a legkevésbé legyenek kifogásolhatók. Az üzenetek szövege valamilyen didaktikai, pedagógiai koncepciónak van alárendelve, ez határozza meg, hogy milyen legyen a viszony a „digitlis
tanár” és a diák között. Ez lehet irányító jellegű („így és így kell, illetve kellett volna csinálni”),
dicsérő jellegű („nagyon jó a próbálkozás, de még gondolkodj”), elmarasztaló jellegű („ez roszsz, még sokat kell fejlődnöd”), stb. Egy ösztönző jellegű, ugyanakkor korrekt álláspont tűnik
legjobbnak, a tanuló ne azt érezze, hogy ő ügyetlen, nem elég okos („látod milyen egyszerű, és
neked még ez sem sikerült”), inkább az legyen a benyomása, hogy van egy hasznos segítőtársa,
amire mindig számíthat.
• Alapvető dilemma, hogy mi a kevésbé káros: egy esetleg jó megoldás elvetése csak azért, mert a program
írójának az nem jutott eszébe, vagy rossz megoldást korrigálatlanul hagyni. A vélemények megoszlásának eredménye az, hogy a feleletválasztós megoldások terjedtek el.
Újabban a tanári korrekcióra, az értékelés folyamatos fejlesztésére módot adó megoldások
terjednek. Az EGO nevű francia multimédiás szerzői rendszer például „nem értem” válasszal
értékelés nélkül továbblép és összegyűjti a katalógusában nem szereplő válaszokat. Ezek
tájékoztatják a tanárt a fogalomalkotás zavarairól, bizonytalanságokról, de arról is, ha a tanulók
nyelvhasználata valamilyen okból megváltozott, vagy nyelvjárási különbségek vannak.
• Iskolai kísérletek alkalmával megfigyeltük, hogy a párban dolgozó gyerekek inkább egymással beszélték
meg a problémát, vagy a tanártól kértek tanácsot, hogy ne kelljen a súgót használni.
Talán azért, mert nyoma marad volna az automatikusan generált értékelőlapon.
• A kísérletek azt mutatják, hogy (különösen fiatalabbaknál és bizonytalanoknál) ugyanolyan fontos a
digitális anyag nyelvi rendszere, mint a tankönyveké.
Arra is gondolni kell az adatbank kialakításánál, hogy esetleg több változatban készül el egyegy részlet, és így alkalmazkodhat az életkori sajátosságokhoz.
• A technikai fejlődés gyorsabb, mint a didaktikai: az androidos gépek, a táblagépek, az aktív tábla, stb. más-más szemléletet igényelnek.
Az új és új eszközök beillesztése az oktatásba meghaladja az egyes tanár kompetenciáját. Tanuláspszichológiai tény, hogy nem szívesen cseréli le az ember az eredményesnek bizonyult
módszereit bizonytalanra (Kurt Lewin tanulási paradoxona). Egységesítésre, szervezett tanácsadásra, rendszeres tapasztalatcserére van szükség ahhoz, hogy ne csak esetlegesen jelenjen meg
a digitális technika a matematika órán.
• Olyan alkalmazás, amely a tanárt folyamatosan leköti (hosszú begépelés, feltöltési idő, időigényes kísérletek), vagy amelynél egy tanulóval hosszabb időt kell töltenie, nem lehet általános megoldás.
Az oktatási folyamatban tartósan szükség van a tanár osztatlan figyelmére, hogy foglalkozni
tudjon a tanulási, olvasási koncentrációs képességek javításával; a tanulók előrehaladásával. A
tanulói hibák tényleges felismerése és javítása szakértői feladat, amely időigényes és speciális

A papír alapú és a digitális tananyagok

módszereket igényel. Még a jó diákok számára is nagyon fontos a program visszajelzésein túl
a tanárral való intenzív kommunikáció. A gyakorlási és alkalmazási fázisban visszavonulhat a
tanár. A digitális technika támogat, de tanár pszichológiai adottságait nem tudja helyettesíteni.
• Számítógépes órát tervezni és tartani nem könnyebb, mint hagyományost.
Egy kis technikai zavar, egy rejtett programhiba miatt hamar összehangolatlan időtöltéssé változhat a sok gonddal előkészített óra. Már csak ezért is az eszközök integrálása mellett érvelünk. A kinyomtatott feladatlapok vezetik az órát, a füzetbe jegyzett észrevételek megmaradnak áramkimaradás esetén is, és a táblára krétával még az is felvázolható, hogy mit kellett volna látni, ha kirajzolódott volna
az interaktív egyenes. Nem, ez nem cinizmus, ez realizmus. A notebook táskájában tartsunk ollót,
papírt, egy kis spárgát, meg hurkapálcát is. Ha minden rendben megy, akkor örülünk, hogy
feleslegesen „cipeltük”, ha pedig baj van, akkor még meg tudjuk tartani az órát.
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