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Amatematika mint modern pedagógiai probléma
Ma a kultúrállamok legnagyobb részében már lezajlottnak tekinthető a ma

tematika tanításának reformja. Talán még sohasem volt a reform annyira radi
kális, mondhatnánk forradalmi, mint ez a mcstaní. Ha a tegnap középískolás diák
jai, már mint szülők segíteni akarnak majdani kőzépiskolás, sőt általános isko
lás gyermekeiknek, kénytelenek lesznek megállapítani, hogy nem ismernek rá a
maternatikára. Ök - a tegnapiak - egészen mást tanultak.

Mi az oka ennek a nagy változásnak? Erre a kérdésre nem lehet egyszerűen

azzal felelni, hogy változik a világ, tehát a matematika tanításának is meg kell
változnia. Ez üres beszédnek hangzik, annál is inkább, mert ilyen lényeges kér
désben csupán arra hivatkozni, hogy "ez a divat", nem volna nagyon meggyőző.

Valóban változik a világ és a matematika is fejlődik. Ennek következmé
nye lett, hogy az egyetem és a középiskola közötti elválasztó vonal lassanként
szakadékká nőtt. Mindig is volt és lesz is az egyetem és a középískola között fe
szültség. Ez természetes, és jó is, hogy így van. De amikor ez a feszültség elvisel
hetetlenné nő, akkor baj származhat belőle. A középiskola nem tudja előkészí

teni tanulóit az egyetemi követelmények megoldására, márpedig a középiskolá
nak, ha nem is egyetlen célja, de prominens célja a tanulóit úgy felkészíteni,
hogy az egyetemeken megállják a helyüket. Ennek a célnak megvalósítása azon
ban nemcsak azt jelenti, hogy minél több anyaget préseljünk tanítványaink vé
ges befogadó képességű agyába, hanem elsősorban gondolkodni és dolgozni ta
nítsuk meg őket. Dolgozni megtanítani itt annyit jelent, hogy megtanítjuk tanu
lóinkat tanulni, szellemi munkát végezni.

De a középiskola általánosabb célkitűzéssel dolgozik, mint egyszerűen az
egyetemre való előkészítéssel. Tehát más szempontokat is tekintetbe kell vennie.
Amikor eldöntjük, hogy matematíkából mit tanítsunk, akkor azt kell lehető pon
tossággal eldönteni, hogy mire lesz szűksége a· ma még az iskola padjaiban ülő,

de holnap a munkába álló embernek. És itt jut döntő szerephez az a megálla
pítás, hogya világ változik, tehát a matematika tanításának is meg kell változnia.

De még egy harmadik szempontot is ki kell emelni. Ez a szempont persze
éppen úgy nem független az előbbiektől, ahogy azok sem függetlenek egymás
tól. Nem lehetünk megelégedve a matematika tanításának eredményével. Akár
mílyen sajnálatos is ez a tény, meg kell vallanunk. Wagenschein filozófus és ma
tematikus egyik cikkének címéül ezt adta: Die Tragik des mathematischen Un
ter1"ichts. Ebben elmondja, hogy sok érettségi vizsgálaton vett részt, és szomo
rúan kellett tapasztalnia, hogy a matematikából ment legnehezebben az érett
ségi. A tanulók, akik más tárgyból elfogadható eredményt, sőt jó eredményt ér
tek el, matematikából sokkal gyengébben feleltek. Matematikaból alig akadt
igazán minden igénynek megfelelő felelet. Meg kell állapítanunk, hogy Wagen
seheinnek igaza van a mi viszonyaink között is. Ezt egyébként szomorúan igazol
ják az egyetemi felvételi vizsgálatok írásbeli dolgozatainak "eredményei". .

A kérdést nem szabad, nem lehet elkendózni. Minden matematikatanárnak
éreznie kell nemcsak a valóban fennálló nehézségeket, hanem éreznie kell azt
is, hogy még nem találtuk meg azt a módszert, amellyel a matematikát gyengébb
tanulóknak is meg tudjuk tanítani. Minden matematikatanárnak keresnie kell
ezt a módszert. Nem elég a tantervet okolni. vagy a tanulók gyengeségére és
szorgalmának hiányára hivatkozni. Keresnünk kell a tárgyunkban lévő okok mel
lett azokat a tényezőket, amelyek tőlünk függenek.

A legnagyobb kifogás a matematika-tanítás ellen, hogy Bem tanítjuk meg a
tanulókat gondolkodni. Ezt valóban be kell ismernünk. Mi anyagót tanítunk, le
hetőleg sok anyagot, de ez nem elég. Sőt talán kevesebb anyaggal tovább jut-
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hatnánk. A fentiek illusztrálására legyen szabad egy példát mondanom. Saját
jeles tanulómmal történt meg, hogy az érettségtri sehogyan sem boldogult az
érettségi elnöknek következő kérdésével: ha QO<x<45° akkor tg2x vagy 2.tgx a
nagyobb? Ilyenkor szoktunk az érettségi okozta izgalomra hivatkozni. Annak
eldöntése azonban nagyon nehéz, mit lehet az érettségi okozta izgalomra hárí
tani és mit arra, hogy nem tanítottuk meg a tanulókat gondolkodni.

Új matematikára van szükség. Ez nem vitás. Ezen a kérdésen már túl is ju
tottunk. Sőt azt is mondhatnárn, ha nem is teljes biztonsággal, hogy már Iciraj
zolódtak a tanítandó anyag korvonalai is: a halmaz fogalmának, mint alapfoga
lomnak kell átfognia az egész anyagót. Itt rögtön le kell rögzítenünk, hogy nem
halmazelméletről van szó. Nem új tárgy bevezetéséről, hanem egyalapfogalomról
és vele kapcsolatosan néhány olyan fogalomról, amelyek elősegítik, megkönnyí
tik, vagyis érthetőbbé teszik a matematikának azokat az ágait is, amelyek eddig
is szerepeltek a tananyagban.

A függvény-fogalom a másik központi fogalma a középiskolaí anyagnak. Ér
dekes megfigyelni, mennyíre nehéz a tanulóknak a függvényszerű gondolkodás.
Bár ezen a téren határozott javulás tapasztalható, mégis még mindig akad ta
nulé, akinek nemcsak a függvény menetének megállapítása okoz áthághatatlan
nehézséget, hanem az értelmezési tartomány megállapítása is. A függvényszerű

gondolkodás további erősítése szükségszerű feladatunk.
A hagyományos középískolaí anyag mellett mind nagyobb teret hódít a vek

tor-fogalom. Ennek a fogalomnak tanítása sem öncélú, hanem egyes eddig is ta
nított anyagrészek egyszerűbb megértését, könnyebb bizonyítását teszi lehető

vé, de csak akkor, ha tervszerűen végiggondoljuk, hol és hogyan alkalmazható.
A mostani gimnázium első osztályában bevezetjük ezt a fogalmat, de sok he
lyütt rnellőzzük alkalmazását, ahol pedig csak megkönnyítené az anyag feldol
gozását. De így vagyunk néhány más fogalommal is. így például megtanítjuk az
első osztályban az egybevágóságí transztorrnácíókat, de például a középponti és
kerületi szögek tételénél eszünkbe sem jut erre a fogalomra építeni a bizonyí
tást, pedig így egyszerűbb is.

A középískolaí anyagba újabban bevettük a differenciál- és integrál-számí
tás mellett a kombinatorikát és a valószínűség-számítást. Sajnos itt nem állha
tunk meg. Előbb-utóbb szembe kerülünk újabb követelményekkel: matematikai
logika, csoportelmélet, inforrnációelrnélet, Boole algebra, matematikai struktú
rák. Ezek tanítása - legalábbis szakkörökben - már meg is indult; jelezve, hogy
a szaktanárok mennyíre érzik az élet diktálta szükségességet,

Legyen most ennyi elég azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit tanítsunk,
mível bizonyos fokig súlyosabb és fontosabb a hogyan kérdése. Mert ha a ha
gyományos anyag segítségével tanítjuk meg gondolkozni tanulóinkat, még min
dig értékesebb munkát végzünk, mint ha modern anyagot préselünk beléjük, de
továbbra sem tanítjuk meg őket gondolkodni.

E kérdés tehát fontosságánál fogva súlyos. Nehézzé pedig az teszi, hogy
szerteágazó kérdéskomplexusokat vet fel. A hogyan kérdésébe beleszól elsősor

ban a pszichológia, a logika, a pedagógia és az orvostudomány is a matematika
mellett. E tudományok tanításának ismerete nélkül lehetetlen megoldanunk
problémáinkat.

Messze vinne ezeknek a kérdéseknek szakszerű, tudományos feltárása és
felmérése. Itt erre nem is vállalkozhatunk csak néhány legsúlyosabbnak tűnő

kérdést szerétnénk megemlíteni.
Mi a magyarázata annak, hogya matematikában gyengék a tanulöink? Ezt

úgy értem, hogya matematikai osztályzatok átlaga általában a leggyengébb. Sőt

- ritka esettől eltekintve - gyanút fogunk ott, ahol nem így van. Gyakori
tapasztalat ugyanis, hogy a jó osztályzatok mögött gyenge tanulmányi érték
húzódik meg. Itt mindössze két egyszerű dolgot említenék. A tanulók nagy ré
sze nincs tisztában az alapfogalmakkal. Ilyen kérdésekre: mi a kifejezés, mit
értünk egy szám abszolút értéken, recíprokán, ellentettjén -, igen gyakran olyan
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meghatározásokat kapunk, amelyek elárulják, hogya fogalmi tisztánlátás nincs
meg. Találkoztam olyan harmadikos gimnazistával, aki nem ismerte a pótszög
fogalmát. Olyan negyedikes gímnazistával, aki 1/2 + 1/8 összeadást így végezte
el: 2/10. Ne is említsem, hogy például egyszerű törtegyszerűsítés milyen nehézsé
get okoz a tanulóknak. A logaritmusról a jobb tanulók is azt vallják, hogy a
lényeget nem tudják, de alkalmazni tudják. Szinte ösztönös a tanulókban, hogy
gondolkozás helyett sémakat keresnek. Például: sokszor hallják, hogy ha egy
szorzat értéke zérus, akkor legalább az egyik tényező is zérus. Dolgozatban en
nek a következő változatait olvashattam: a szorzat értéke 1, tehát az egyik té
nyező l. A szorzat értéke nagyobb nullánál, tehát az egyik tényező is nagyobb
nullánál.

A másik dolog, amire ki szeretnék térni: a precizitás. Legyen szabad ezzel
kapcsolatban két idézetet hoznom. Szász Gábor Az axiomatikus módszer című

művében bemutat egy kis vizsgarészletet, majd így folytatja: "Figye~jük meg,
olyan hallgatók esetéről beszéltem, akik tudják, mi a fogalom tartalma - hi
szen minden válasz helyes -, csak azt nem érzik, hogy ezt ilyen pontosan kell
elmondani. Pedig azt, hogy a matematikáról csak ilyen pontosan szabad beszélni,
már a középiskolában kell megszokniok... A háromszög területképlete sok ta
nuló számára egyszerűen csak

t=
am

2

és ha nem kérdezi a tanár, eszébe se jut, hogy a betűk jelentését is hozzátegye.
sőt a tanári rákérdezésre csak sértődötten moridja meg, mintha őt feleslegesen
zaklatnák. Nyilvánvaló, hogy az ilyen tanulót nem szoktatták rá kellő időben

arra, hogya matematikai nyelv nagyobb pontosságót igényel, mint a köznyelv.
Itt nincs helye annak, hogy »ezt mindenki csak így értheti«. És mikor kell erre
rászoktatni a tanulókat? Azt, hogy a képlet csak a betűk jelentésével együtt
teljes, már az általános iskolában kell megtanulniok." A másik idézet egy érett
ségi jegyzőkönyvből való: "a precizitás igen gyenge oldala volt a jelölteknek,
akik mihelyt erre vonatkozó problémával találták magukat szemben, azonnal za
varba jöttek. Sajnos, bizonytalan alapfogalmakra semmiféle tudást nem lehet
építeni".

Ezek után nyilvánvalónak látszik, hogy elsősorban a precizitáson és az alap
fogalmakon múlik tanításunk eredményessége. Itt kell segítenünk tanulóinkon.
Világos alapfogalmak nélkül gondolkodni sem lehet.

Tehát mi a válaszunk a hogyan kérdésére? Más szóval, mit jelent akár ha
gyományos, akár modern matematikát tanítani modernül ? A mai matematikai
didaktika célkitűzése: a tanulókat gondolkodtatní kell. Meg kell tanítani őket

gondolkodni. Rá kell szorítani öket a gondolkodásra. Régebben az ún. munkál
tató oktatásban látták meg azt a módszert, amellyel ez a cél elérhető.

A munkáltató módszer részben bizonyos túlzásai miatt, részben egyes téte
leinek félreértése miatt sosem volt népszerű a matematikus tanárok előtt. Azzal
érveltek, hogy amint az irodalom tanításának nem lehet célja, hogy vers- vagy
regényírókká képezze ki a tanulókat, ugyanúgy nem lehet célja az sem, hogy
matematikai tételek felfedezőivé tegye őket. Hogyan lehet megkívánni a tanu
lóktól, hogy felfedezzék azokat a tételeket, amiket a matematika kétezer vagy
több éves története alatt a legkiválóbb matematikus elmék fedeztek fel? Persze,
nem erről volt szó. Ezért ma a munkáltató módszer helyeft az ún. kooperatív
módszerről beszélünk. Ennek lényege, hogy a tanár és a diák együtt tevékeny
kedik. A tanár jól előkészíti a talajt, és olyan úton vezeti a tanulókat, amelyiken
eljuthatnak egy-egy matematikai igazság felismeréséig.

A lényeg az, hogy a pedagógus a tanítandó anyagot "elői{észíti", és úgy ve
zeti gondolatról gondolatra a tanulókat, hogy a kitűzött célt saját munkájukkal
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megközelítsék, sőt el is érjék. Kitűnik itt először is az, hogy ez a módszer nem
teszi fölöslegessé a tanárt, hanem ellenkezőleg, súlyos felelősséget ró reá. Neki
kell minden egyes anyagrészt megterveznie. Meg kell keresnie a legcélravezetőbb

utat. Ez természetesen nem könnyű feladat. Nemcsak_azért, mert nincs még ki
dolgozva az egész tanítandó anyag ebből a szempontból, hanem azért is, mert
a tanítónak minden egyes lépésnél a konkrét tanulói kollektívát kell szem előtt

tartania. Figyelembe kell vennie e közösség tudását, készségét és pillanatnyi ál
lapotát is.

Nem könnyű a matematika minden részét a kooperatív módszer követelmé
nyeinek megfelelő módon feldolgozni. De erre nincs is szükség, Elég ha ezen
az úton á tanulók megismerik a matematika kutatási módszerét, és a matemati
kai gondolkodásmódot, És ez a feladat fontosabb, mint sok matematikai tétel
megtanulása. Mert e készség elsajátítása a tanulók öntevékenységét segíti elő.

Majd ha általánossá lesz ez, a tanulók öntevékenységét serkentő kooperatív mód
szer, akkor el fog tűnni a tanulók gondolatvilágából az ilyenfajta kérdés: "de
mire való ez az egész?" Valóban, ha csak tételeket tanítunk, de nem ismertet
jük meg a tanulókat a matematika gondolatvilágával. kutatási módszereivel, ak
kor a fenti kérdés, és sok más ehhez hasonló kérdés jogos, mert valóban a ta
nult tételek legnagyobb részével tanulóink zöme sosem fog találkozni az életben.

A modern didaktikának azonban nemcsak a tanítás, az anyag feldolgozása
és közlése problémáival kell foglalkoznia, hanem a számonkérés elméleti és gya
korlati .kérdéseível is. Ma erről is sokat hallunk és beszélünk nemcsak pedagó
gus, vagy szülői körökben. A túlterhelés problémája is itt ütközik ki. A számon
kérés azonban nem mellőzhető a pedagógiai munkából, mert ez ad képet arról,
hogy megértették-e a tanulők az anyagot, elsajátították-e olyan fokon, hogy erre
tovább lehet építeni, vagy sem. A matematikában pedig még egy másik kérdés
is felmerül: tudják-e alkalmazni a tanultakat? A matematika nehézsége igen
nagy részben ebben rejlik: nemcsak tudni kell az anyagot, sőt még az értés sem
f.okmérője az igazi tudásnak. A tudásszintet abból állapítj uk meg, mekkora a ta
nuló feladatmegoldó készsége.

Milyen legyen a számonkérés? Megint csak azt kell mondanunk: minden
kérdésre lehetetlen itt kitérni, mert szerteágazó kérdéskomplexusról van szó.
Ezért a modern számonkérésnek csak két példáját szeretném ismertetni. Ame
rikában - de már sok helyütt máshol is - a tanév végén teszt-vizsgálatokkal
döntik el a tanulók mínősítését, Meglehetősen sok (esetleg negyven, vagy még
több) feladatot kapnak a tanulók kidolgozásra. Minden példa mellett öt felelet
is található: ezekből kell kikeresniük a helyes választ. A feladatok nehézségi
foka különböző, és mivel az előírt tananyag minden része szerepel bennük, na
gyon alkalmasak a tudásszint és az alkalmazni tudás fokának megállapítására.

Ezek a feladatok tehát valóban vizsgáztató kérdések. A pedagógiai munka
súlypontja azonban nem a tanulmányi szint megállapításán van, hanem a' ta
nulók tudásának minél magasabbra emelésén. Az előbb ismertetett feladatokkal
ez a cél nem érhető el. Ma már több olyan Ieladatgvűjtemény is van (pl. Klaus
Wigand: Mathematik Arbeitsblütter. Leistungstests Iür die Schule), amelynek
elsősorban nem a tanulmányi jegy megállapítása a céljuk, hanem az, hogy foly
tonos információt adjanak a tanulók fejlődéséről. A minden egyes anyagrész után
megírandó dolgozatokba úgy választják ki a feladatokat, hogy azok a pedagógus
számára a tanuló fejlődéséről, gondolkodási készségéről. a tanultak alkalmazni
tudásáról, a végzett anyag megértéséről, a hibákról és hiányokról objektív infor
mációt adjanak. E dolgozatok eredményének tükrében a pedagógus a saját mun
kájának értékét. esetleg hiányait láthatja meg, és gondoskodhat a hibák kija
vitásáról. És itt ez a fontosabb feladat, és nem a tanulók bírálata, osztályozása.
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