
Kezdem azzal a gondolattal, hogy mennyire fontos a te-
hetséggondozás.

„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, 
hogy képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tra-
gédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyermeknek 
nem segítünk abban, hogy képességeit kibontakoztassa, az 
már társadalmi tragédia.” (Gallagher) 

Ettől függetlenül természetesen erőnkön felül küzdünk 
a leszakadó diákokért is.

A mai „átlagosoknak” kedvező iskolarendszerben rend-
kívül előnyös, ha rendelkezésünkre állnak olyan anyagok, 
feladatok, melyekből válogatva, egyénre szabva di� eren-
ciálhatunk. Ebben nagy segítség az Apáczai Kiadó ma-
tematika-tankönyvcsaládja. Rendkívül gazdag feladatre-
pertoárból lehet osztályra szabott órákat szervezni, illetve 
egyénre szabott di� erenciálást alkalmazni. A feladatok 
gyakorlatiasak, életközeli problémákkal találkozunk, 
melyek rendkívül alkalmasak a kompetenciafejlesztésre,  
illetve a kooperatív tanulási technikák alkalmazására. 
Természetesen mindig az osztályhoz igazodva döntöm el, 
mely feladatokra lenne nagyobb szükség, s azokhoz mi-
lyen módszereket célszerű rendelni. 

▶ Például nagy számoknál földrészek területeit olvassák 
ki, nem csak egyszerűen számokat, s mindezt térképen 
feltüntetett számokkal. 

▶ Egész számoknál egy személyre szóló számegyenessel 
kezdünk a családtagok feltüntetésével. 

▶ A téglatest felszínének kiszámításánál az akvárium-
hoz szükséges üveg területét kell kiszámolni, illetve kádat 
csempézünk. 

▶ 7. osztályban a kör kerületének megtanítása előtt 
otthoni munkában megmérik több pohár, illetve vödör 
szájának kerületét és átmérőjét, keresik az összefüggést a 
kettő között stb. 

A tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt 
tartalmaz alkalmas feladatokat ez a tankönyv. Természe-
tesen a feladatokhoz a legalkalmasabb módszert hozzá-
rendelve lehetünk hatékonyak. Eredményességét pedig 
büszkén írhatom, ma már alátámasztják sikereink: mind 
kompetenciamérési eredményeink – melyek egyben iga-
zolják eredményes di� erenciáló munkánkat –, mind ver-
senyeredményeink.

Nagy örömömre szolgál, hogy egyre több tanuló vállalja 
a versenyeken való megmérettetést, és természetesen az 
ezzel együtt járó sok munkát, felkészülést. Nagy öröm 
azért, mert mint tudjuk, az első és legfontosabb a motivá-
ció. Gyakran jönnek fel hozzám a diákok délután önként 
matekozni. Honnan e nagyfokú motiváltság? A magya-
rázat egy olyan értékelési rendszerben is rejlik, melyben 
rendszeresen értékelem a tanulót önmagához képest is. 
Haladási pontokkal jutalmazom őket, egy előző dolgo-
zataikból kialakult elvárható alapszázalékhoz hasonlítva. 
Így rálátnak saját fejlődésükre, az egyes témakörökben 
mutatkozó eredményességükre, a javítandókra, de még 
osztályhőmérőkön begyűjtött osztálynyi adatokkal verse-
nyezhetnek is egymással, pl. melyik osztály javított leg-
többet saját eredményén. A módszer forrása Dr. Spencer 
Kagan Kooperatív tanulás című könyve, s iskolánk jó gya-
korlatai között is szerepel a kosar.educatio.hu honlapon. 

Ugyanitt megtalálható a másik jó gyakorlatunk, amely 
egy egész tanórát igénybe vevő dimenziójáték, melynek 
során megértik a vonatkoztatási rendszer, az egy, két, 
három, sőt négy dimenzió fogalmát is, ami egyedülálló 
ebben a korosztályban. Mindezt játékosan, elősegítve a 
koordináta-rendszer használatának megértését. Mind-
emellett fontos óránként, illetve hetente értékelni az 
egyes egyének munkáját, hozzáállását. Az értékelés folya-
mán fontos, hogy ne hangozzon el elmarasztalás, csupán 
dicséret és biztatás. Ha úgy tekintünk a diákokra, úgy 
kezeljük őket, amilyennek kellene, hogy legyenek, a jót 
feltételezzük róluk, akkor azzá is válnak. Ezt hívjuk ön-
magát beteljesítő jóslatnak. Működik, és a legfontosabb, 
hogy megnyerjük a diákot magunknak.

Az oktatás során sem elég a legmegfelelőbb, osztály-
ra szabott feladatokat adott órára kiválasztani. Érdemes 
azonban ezt is minden óra előtt alaposan átgondolni, is-
merve hiányosságaikat, képességeiket, gondolkodásukat. 
Mindemellett az sem mindegy, milyen módszert, mód-
szereket választunk melléjük, frontális, önálló munkát, 
illetve kooperatív tanulási technikákat alkalmazva fog-
lalkozunk-e velük. Mindez függ a magukkal hozott tu-
dásuktól, munkamoráljuktól, a kiválasztott feladat típu-
sától és az alapos előkészítéshez szükséges idő meglététől 
is. A legfontosabb szempont nem az, hogy mindenáron 
kooperatív technikát alkalmazzunk, de törekedjünk rá, 
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hogy színesítse óráinkat. A cél szentesíti az eszközt. Nem 
szabad a hatékonyság rovására a kooperatív technika 
mellett dönteni. S ha már módszerekről beszélünk, nem 
szabad kihagyni a tevékenykedtetést, ami az egyik leg-
fontosabb pont a nem szakrendszerű oktatás során, tehát 
elsősorban 5. és 6. évfolyamon.

Visszatérhetünk hát a racionális számokhoz, illetve a 
késleltetett tanításhoz: pont ez a nem szakrendszerű ok-
tatás lényege! Ne vödröt tömjünk ebben a korcsoportban, 
hanem képességet fejlesszünk! Rendkívül sok megta-
pasztalással, tevékenykedtetéssel, játékkal segítsük őket 
előre. Sokszor elhangzott már: nem tankönyvet tanítunk. 
Igaz. Nem mindegy azonban a kiválasztott feladatok mi-
nősége, a tankönyvben gyakorlásra, di� erenciálásra kí-
nálkozó lehetőségek száma, a kézikönyvek által nyújtott 
módszertani segítség. Minderre kiválóan alkalmas az 
említett tankönyvcsalád. 

Nézzünk néhány konkrét példát! 
▶ 7. osztályban a tankönyv I. kötetében szerepel egy 

olyan feladat, hogy otthon mérjék meg több különböző 
pohár, vödör stb. szájának kerületét és átmérőjét, s gyűjt-
sék táblázatba. Kiváló házi feladatnak tartom a kör kerü-
letének tanítása, a „pí” állandó bevezetése előtt. 

▶ A kilenccel való oszthatóságot mindig egy játékkal 
vezetem be. Gondolnak egy számra, megszorozzák 9-cel, 
és hozzáadják a padsorban elfoglalt, sorszámmal jelzett 
helyüket. Én kimegyek a teremből, minden padsorból ki-
jön egy diák a táblához, míg kinn tartózkodom, és felírja 
saját számát a táblára, majd visszaül. Én a visszatérésem 
után megmondom, ki írta fel a számokat. Nagy élmény 
önmagában az is, hogy elhagyom a tantermet, és a megle-
petés, hogy mindig kitalálom, ki volt a táblánál… A sza-
bályra kis rávezetéssel rá szoktak jönni a diákok. 

▶ Rendkívül hasznos a mobil számegyenes a tábla felett, 
melyre a beosztások értékét én választhatom meg, egy-egy 
kis cetlit a beosztás alá ragasztva. A diákok a füzetükbe 
csak az „A”, „B” stb. pontok értékét írják le, tehát a meg-
oldásaikat. Így van lehetőségünk adott idő alatt – lépésről 
lépésre nehezítve – több feladatot megoldatni.

▶ A százalékszámításhoz egy-egy kör, illetve 10 x 10-es 
négyzet negyedének, századának, 25/100-ad részének szí-
nezése, kivágása, a maradék terület százalékértékének 
meghatározása ráirányítja gondolkodásukat a komp -
lementerhalmazra, illetve összefüggést láttat meg velük, 
¼ rész = 25% stb. Ezek után feltehetjük, hogy ez egy telek, 
melynek értéke x Ft, mennyibe kerül a levágott (eladott) 
rész, illetve a maradék. Ha a torta árából 25% engedményt 
adnak, mennyibe kerül utána stb. Vágnak, ragasztanak, s a 
megtapasztalás segít mélyebbre vésni az alapokat.

A csoportok szintjéhez alakítom a feladatelosztást. Mást 
várok el egy felzárkózó, átlagos, illetve tehetségesebb cso-
porttól, amennyiben maradok a homogén csoportelosz-
tásnál, amit legtöbb esetben alkalmazok.

A felsorolt játékok szinte mindegyikét az Apáczai Kiadó 
kézikönyvéből merítettem. Nagyon sok hasznos, segítő 
információ található benne, érdemes használni!

További fontos momentumai óráimnak: alaposan átgon-
dolt ülésrend, melynek segítségével homogén csoportok-
ban dolgozhatunk, valamint, hogy bevezető feladatok-
kal hangolok rá a matematikára. Számolási rutin, logikai 
kérdések, mértékegységek, kártyás játékok, akár körforgó 
módszerrel, rendszeresen visszatérő momentumokkal, 
ismeretekkel. 5. és 6. osztályban ezekkel készítem elő a 
százalékszámítást, pl. a 4 x 25 = 100, 5 x 20 = 100 stb. kér-
dések gyakori ismétlésével. Szövegértést fejlesztek fordí-
tott szövegezésű kérdésekkel. 8. osztályban pedig a felvé-
telihez szükséges alapismeretek gyakori előfordulásával: 
prímszámok, valódi osztó, egyetlen páros prímszám a 
kettő, oszthatósági szabályok, a 0 minden szám többszö-
röse, az 1 minden szám osztója stb. 

Amennyiben di� erenciál egy pedagógus, a tehetséges és 
a felzárkózó diák közti szakadék megnő, hisz a fejlődé-
sük üteme összehasonlíthatatlan. Itt a lehetőség a verse-
nyeztetésre csoportban, illetve önállóan. Egy-egy gya-
korlóórán, ha tudjuk, hogy nekik nincs szükségük adott 
feladatok megoldására már megerősítésként sem, külön 
haladva készülhetnek a versenyekre. Természetesen min-
den nap órák után folytatjuk a lelkesebb diákok felkészí-
tését. Számtalan esetben pénteken délután fél 4-kor még 
ott ülnek a nebulók, és vitáznak egy-egy problémán. Ez 
különösen nagy öröm számomra!

Eredményeinknek van még egy nem említett záloga is: 
egy jó szakmai munkaközösség! Rendkívül jól össze 
tudunk dolgozni kollégáimmal. Alsó tagozatból érkező 
diákjaim tanítónőjével és felső tagozatos kolléganőmmel 
is folyamatosan szakmai megbeszéléseket tartunk. Így 
munkánk folyamatos fejlesztés, és részünkről is folyama-
tos önképzés.
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