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300 éve született Leonard Euler, minden idõk egyik legnagyobb matemati-
kusa. Szerte a világon megemlékeznek életmûvérõl, méltatják azóta is elvitat-
hatatlan és túlszárnyálhatatlan érdemeit. Euler, a matematikus géniusz, akit
Henri Poincaré (1854-1912) a matematika királyának nevezett, gazdag tudo-
mányos életmûvének felét vakon hozta létre. Méltán fordul tehát a tudomá-
nyos világ a látássérültek pedagógiája felé és teszi fel azt a kérdést, hogyan
volt ez lehetséges a 18. században, hogyan élt és dolgozott Leonard Euler?

A Dortmundi Egyetem Fizika Kara tudományos programokkal emlékezett
meg a nagy matematikusról. A szerzõ felkért elõadóként vett részt a jubileumi
hét programján. A közönség elsõsorban fizikát, matematikát tanuló hall-
gatókból és az õket tanító kollégákból tevõdött össze. Jelen közlemény a
2007. június 12-én elhangzott  elõadás rövidített, átdolgozott változata. 

Bevezetés

A szerzõ szándéka, hogy az Euler-jubileum kapcsán a vakság és a mate-
matikatanítás viszonyáról szóljon, valamint arról is, hogy az integrált mate-
matikaoktatás a vak és látó gyermekek számára egyaránt hatékony fejlesztés
módszereinek kidolgozása, a mindkét csoport számára megfelelõ szemléltetõ-
és munkaeszközök kiválasztása a matematika-didaktika általános értelemben
vett gazdagodását is szolgálja.

Nyugati kultúránkban a látásnak túldimenzionált értékrendje van.
Napjainkban „az egyenlõ esélyek“ biztosításának társadalmi mozgalma elle-
nére is a vakság sokak számára elképzelhetetlen fenomén. Hogyan ismerik meg
a vak emberek a világot? Milyen képzeteik, fogalmaik vannak a dolgokról, és
mennyire lehet ezeket a képzeteket a látó emberekével összehasonlítani?
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Általában ezek az elsõ gondolatok, melyeket laikusok feltesznek, amikor az
érintettekkel vagy a szakemberekkel találkoznak és a „vakságról“, vagy
„vakon élni“ témáról beszélgetnek. 

Látó emberek gyakran vállalnak fel tudatosan olyan szituációkat,
amelyekben bizonyos tevékenységet fedett szemmel, a vakságot szimulálva
végeznek el. A látássérültek pedagógiája gyakran alkalmazza a szimulációt,
mint módszert, bizonyos tevékenységek, vizuális kontroll nélküli tanulási
folyamatok megfigyelésekor, elemzésekor. Tudnunk kell azonban, hogy a látó
személyek ezen tapasztalatait csak fenntartásokkal lehet a vak emberekével
összehasonlítani és azokból általános érvényû következtetéseket levonni
(Walthes, 2003).

A következõ példák segítségével megközelítõen elképzelhetõvé válik,
hogy tapintásra és hallásra épülõ tapasztalatok segítségével is lehet
matematikai értelemben vett tapasztalatokat gyûjteni, alapfogalmakat
kialakítani. 

A fedett szemû olvasó maga is elvégezheti a következõ egyszerû cselek-
véssort: hajtson össze egy papírlapot, tetszés szerint két felé. Jelöljön ki egy
pontot a hajtásvonalon. Ezen a ponton hatjsa egymásra az elõzõ hajtásvonalat.
Most két egymásra merõleges hajtásvonalon jelöljön meg két pontot, A-t és
B-t. Kösse össze egy hajtásvonallal ezt a két pontot. Kérdés: ha szétnyitná a
hajtogatott papírlapot, milyen geometriai idomot zárnának be a kitapintható
hajtásvonalak? Végül, levéve a szemtakarót meggyõzödhet róla, hogy a kelet-
kezett síkidom valóban egy rombusz. Talán az is nyílvánvaló, hogy a hajtoga-
tott forma szemléletesen mutatja a rombusz alaptulajdonságait, nevezetesen:
a négy oldal egyenlõ hosszú (egymásra hajtva lefedik egymást), valamint: az
átlók merõlegesek egymásra. 

A tapintás, a kezek mozgásos aktivitása az ismeretszerzés egyik útja.
Matematikai jelenségek, összefüggések szemléltetésére azonban kíválóan
alkalmasak az akusztikus szemléltetõeszközök. Hatékonyságuk nagymérték-
ben függ a „hallgató“ motivációjától és korábbi tapasztalataitól. Kutatási
eredmények bizonyítják, hogy ezen a téren a vakság mint észlelési feltétel
igen hatékonyan segíti a szükséges ezen képességek: a hallási figyelem, kon-
centráció, akusztikus emlékezet stb. kialakulását (Csocsán, 2006). Dr. Kent
Culler, amerikai vak fizikus, csillagász, elismert kutató, az American Astro-
nomical Society tagja, munkamódszerérõl beszámolva hangsúlyozza a hallás
kiváló szekvencia analizáló képességét, amely lehetõvé teszi a kozmoszból
elektronikusan fogott, meghangosított jelek pontos elemzését (Culler, 2007).

A további szimulációs tapasztalatszerzésre motivált olvasónak figyelmébe
ajánlja a szerzõ Tom Johnson, Párizsban élõ amerikai zeneszerzõ munkáit.
Johnson a „Music for 88“ lemezén „Multiplication table“ cimû kompo-



zíciójában zongoraakordokkal, futamokkal mutatja be a számok közötti
mennyiségi és szeriális összefüggéseket. Ugyancsak ezen a lemezen az
„Euler´s Harmonie“ címû darab, az Euler-féle „harmonikus“ számokat zené-
vel illusztrálja. (Johnson, 2007). Leonard Euler maga is foglalkozott a mate-
matika és a zene kapcsolatával, nevezetesen „a zenei harmoniával“. Minden
hanghoz egy meghatározott számot rendelt, amelyet a 2, 3 és 5 hatványaival
hozott létre. 

A szonifikáció, a jelenségek, összefüggések meghangosítása, akusztikus
megjelenítése egyre nagyobb szerepet játszik a különbözõ alkalmazott
tudományok területén, és iskolai “bevetésük”, elsõsorban a matematika, fizika
területén, nemcsak a vak tanuló számára könnyítheti meg a tanulást, a tan-
anyag megértését (Csocsán, 2006).

Remélhetõen a fenti példák segítik az olvasót, hogy elképzelhesse, a mate-
matikai ismeretszerzés, fogalmak, absztrakciók kialakulása vizuális észlelés
nélkül is lehetséges. A fejlõdés útja, az egyéni képzetek tartalma eltérõ, az
elvont fogalom, az absztrakció matematikai értelemben azonban azonos érté-
kû a látó emberekével.

A vakok pedagógiájának kezdetei

A vakságot, mint társadalmi fenomént a különbözõ korokban és kultúrákban
eltérõen kezelték. A teljes kitaszítottságra, mellõzésre ugyanúgy találunk
példákat, mint arra, hogy a vak személyeknek különleges képességeket tulaj-
donítottak. A középkorban a vak emberek a társadalom peremén éltek, több-
nyire koldulással keresték kenyerüket. Ugyanakkor feljegyzések maradtak
fenn, amelyek arról számolnak be, hogy tehetséges vak fiatalok, családi körül-
ményeiktõl függõen magán-oktatásban részesültek. 

A vak gyermekek intézményes nevelése Európában 1784-ben, a párizsi
vakok iskolája megalapításával veszi kezdetét. Amennyiben figyelemmel
kísérjük a 18. század történéseit, a tudományok és a társadalom fejlõdésének
összefüggéseit, megértjük, hogy miért éppen a felvilágosodás korában kerül-
hetett erre sor. Ez a század Kant, Newton, Euler, F. Benjamin, Schiller, Voltaire,
Rousseau, Diderot, J.S. Bach, Mozart és Haydn kora, amelyben egyedülálló
tudományos és ipari felfedezések születtek. 

Ebben a században élt Kempelen Farkas (1734-1804), a világhírû magyar
ezermester, a kor kiemelkedõ polihisztora. Az emberi beszédhangokat elõál-
lító gépe az informatikatudomány alaptalálmánya. Sakkozó automatájának
technikai megoldása a mai napig is rejtély és innovációs kihívás. Kempelen
tervezte és készítette el az elsõ író- és nyomtatógépét Maria Theresia von
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Paradise, a kor híres vak énekesnõje számára. Denis Diderot a kor nagy
gondolkodója 1749-ben jelenteti meg „ Lettre sur les aveugles à l`usage de
ceux qui voient” címû munkáját, amely, mint címe is elárulja, vak emberekrõl
szól, tanulságul a látóknak. Diderot saját megfigyelései alapján beszámol
arról, hogyan végzik az általa megismert vak emberek hétköznapi tevékeny-
ségüket a látó emberek számára berendezett világban. Következtetései filo-
zófiai jellegûek, azonban a „Levél a vakokról“, a benne leírt tények nagy mér-
tékben hozzájárultak, hogy a vakok „oktathatóságának“ gondolata elfogadottá
válhatott (Spittler-Masolle, 2001, Möckel, 2006, Weinläder, 2006). 

A francia vakok intézetét követõen, Európában idõben szorosan egymás
után nyílnak iskolák vak gyermekek számára: 1804-ben Bécsben, 1806-ban
Berlinben, 1807 Prágában, 1808 Amsterdamban, 1824-ben Linzben és
Weimarban, majd 1825-ben Pozsonyban (Wißmann, 2006). A vakok pedagó-
giája gyökereihez azonban hozzá tartoznak azok a felismerések is, amelyek az
intézményes nevelés kezdete elõtti idõkbõl származnak, és a fogyatékossággal
élõk, a vakok egyéni megsegítésének, nevelés-oktatásának talaján születtek
(Gordosné, 2000). A matematika-diaktika sokat tanult és ma is sokat hasznosít
a korukban elismerést kiváltó, tudományos sikereket elérõ vak matematikusok
életútjának, munkamódszereinek leírásából (Hahn, 2006). Kimagasló
egyéniségként tartja számon a matematikatörténet a vak Nicolas Saundersont,
aki 1682-ben Angliában született és 57 évesen 1739-ben hunyt el. Saunderson
egyéves korában himlõben megvakul. A
kiváló képességû, több nyelven beszélõ
ifjú matematikai tehetségére hamar felfi-
gyelnek. Saunderson autodidakta volt,
felolvasóval dolgozott és több kíváló
kortársával állt levelezésben, közöttük
Newton-nal. 1711-ben lesz a Cambridge-
i Egyetem matematikaprofesszora.
Jelentõs munkái: a post humus kiadású
“Elements of Algebra” (1740) és a
Newton tanairól készült könyve (1756)
(Mell, 1900). Saunderson saját készítésû
segédeszközzel dolgozott, amely nem-
csak számok írására, velük végzett mû-
veletek végzésére volt alkalmas, hanem
geometriai alapszerkesztések végzésére
is. A számolótábla alapötlete megtermé-
kenyítõleg hatott a késõbbi tiflomate-
matikai taneszközök készítõire. 1. ábra: Saunderson- féle számoló tábla
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Christian Niesen vak tanítványa, R.
Weissenburg számára egy hasonló
matematikai munkaeszközt készített.
Saunderson alapötletét módosította, így
a tábla használata egyszerûbbé vált és –
különbözõ fejû, tapintással megkülön-
böztethetõ stiftek segítségével – algeb-
rai feladatok végzésére is alkalmas volt
(Hahn, 2006).

Ch. Niesen nagy érdeme, hogy
ismerte L. Euler könyveit és saját mun-
káinak – “A számolás mûvészete látók-
nak és vakoknak” (1773), “Algebra látóknak és vakoknak” (1777) – megje-
lentetésével megalkotta az elsõ didaktikai szempontból történelmi jelentõségû
hidat a matematika és a vakok matematika tanítása között. V. Hahn idézi tõle:
“A vakok fogalmai a dolgokról mások, mint a látóké. Ezért a vak fejében a
dolgok egészen másképpen néznek ki, mint a látókéban.” Ebbõl Niesen azt a
következtetést vonja le, a vakokat a számukra megfelelõ szemléltetõ- és
taneszközökkel kell tanítani. (Hahn, 2006, 84.old.)

L. Euler öröksége – reflexiók a látássérültek pedagógiája szemszögébõl

Leonard Euler 1707. április 15-én született Bázelben. Apja evangélikus lel-
kész, maga is jártas a matematikában, fia neveltetésére nagy gondot fordít. A
bázeli egyetemen Euler elõször teológiát tanul. Tizenhétévesen kap egyetemi
“magister”-címet. Johann Bernoulli (1654-1705) hatására matematikai tanul-
mányokba kezd és 1726-ban szerez egyetemi képesítést. 1730-tól a fizika és
a “magasabb matematika” professzora a szentpétervári egyetemen. 1741 és
1766 között a berlini porosz tudományos akadémián dolgozik.1766-ban
visszatér Szentpétervárra. 1783-ban bekövetkezett haláláig ismét a szentpé-
tervári egyetem professzora. Az 1730-as évek végén elveszíti látását a bal
szemén, majd 1771-ben bekövetkezik teljes vaksága. Pontos adatok nem áll-
nak rendelkezésünkre, de gyaníthatóan makuladegeneráció következtében. 

Leonard Euler a matematika és fizika több területén alkotott maradandót.
Foglalkozott ezen kívül csillagászattal, építészettel, filozófiával, teológiával
és zeneelmélettel. Olyan, ma szociológia és gazdaságtudomány területére tar-
tozó problémák matematikai vonatkozásai is foglalkoztatták, mint a nyugdíj-
kiszámítás, szerencsejáték, várható életkor stb. A mai matematikai nyelv
szimbolumainak, jeleinek nagy hányada Eulertõl származik. Életmûve 45
nagyobb tanulmányt, könyvet és 700 dolgozatot ölel fel. Széles körû érdeklõ-

2. ábra: Niesen-féle számoló tábla



déssel fogadták az 1768-ban megjelent tudományos népszerûsítõ mûvét, a
“Lettres a une princesse d`allemagne” –t (Levelek egy német hercegkis-
asszonyhoz), mely a fizika, csillagászat, matematika, filozófia és a hittudo-
mány alapjait közérthetõ módon közvetítette. Több mint 50 matematikai tétel
és fogalom viseli nevét. Legismertebbek az Euler-féle gráf, az Euler-féle
szám, az exponenciális szám, a természetes logaritmusfüggvény alapszáma.
Az “e” jel is az õ nevére utal. Euler fogalmazta meg elõször a poliéderekre
vonatkozó tételt, amely a csúcsok, lapok és élek közötti összefüggést rögzíti:
(c+l)-e=2, ahol c=csúcsok száma, l= lapok száma és e= élek száma. Ugyanez
szavakkal megfogalmazva: ha egy hasáb csúcsainak és lapjainak számát
összeadjuk és ebbõl kivonjuk az élek számát, mindig 2-õt kapunk eredményül.
Téglatest esetében: (8+6)-12=2. (Meersmann,1998).

Az 1900-ban, az A. Mell által szerkesztett és Bécsben megjelent
“Enzyklopädisches Handbuch des Blindenwesens” szócikke kiemeli Euler
átlagon felüli munkabírását, éles megfigyelõképességét, rendkívüli koncent-
rációs képességét és kíváló emlékezõképességét. Amikor nyílvánvalóvá vált,
hogy a teljes megvakulással számolhat, megtanulta kézírását speciális segéd-
eszközök használatával megtartani. Munkatempója megvakulása után is töret-
len. Barátai és fia segítenek a felolvasásban, jegyzetek és kéziratok készítésé-
ben. Euler bizonyára ismerte és használta az akkor általánosan elterjedt
számoló táblát, az orosz számológépet és a kor mérõeszközeit. Feljegyzéseibõl
tudjuk, hogy fából készült geometriai eszközökkel is modellezett. 

Mint ahogy az az életrajzából kiderült, Euler 64 éves korában veszítette el
látását. A matematikai fogalmakat látó tanulási stratégiákkal sajátította el.
Látásvesztesége nem akadályozta gondolkodási tevékenységében, csupán az
írás-olvasásban szorult látók segítségére. A késõi életkorban megvakultak
képzetei tartalmára vonatkozóan a vakok pedagógiája kevés, a tudományok
mai színvonalán végzett kutatási eredményekkel rendelkezik. Tóth Zoltán
kérdésfeltevései ma is foglalkoztatják a szakembereket. Õ hívja fel elõször a
figyelmet arra, hogy a vakok pedagógiájának segítenie kell a vizuális
képzetek új integrációs egységekbe
való beépülését minél hosszabb távú
további felhasználhatóságuk érdekében
(Tóth, 1927/1997).

A felnõtt korban megvakult em-
berek beszámolói és esettanulmányok
elemzései alapján tudjuk, hogy a vizuá-
lis emlékképek és képzetek egyénen-
ként különbözõ intenzitással és idõi pa-
raméterekkel rendelkeznek. Azok, akik 3. ábra: Orosz számológép
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vizuális tapasztalataik megõrzésére jó stratégiákat dolgoztak ki, azok a látós
képzeteiket új életformájukban igen hatékonyan fel tudják használni,
különösen a mozgás és téri tájékozódás területén (Sacks, 2006).

A vakok matematikatanítása a 19. században 

A vakok pedagógiája, majd késõbb az abból differenciálódott gyengénlátók
pedagógiája didaktikai módszereit tekintve az általános pedagógiai
megoldásokra reflektált és azokat módosította. Erre, a több mint kétszázéves
folyamatra jellemzõ, hogy a látássérültek didaktikája a vakság, a vakos tanu-
lás sajátosságainak figyelembevételével az általános pedagógia megoldásait
szelektálta és módszereit adaptálta. (Rath, 1999). A gyógypedagógia ezen
szakágának „sine qua non“-ja a látássérült gyermek ismeretén alapuló
pedagógiai kritériumrendszer kidolgozása.

A 19. század elején dolgozta ki Johann Wilhelm Klein, a bécsi vakok
iskolája megalapítója pedagógiai koncepcióját. Tankönyve 1819-ben jelent
meg. Ebben részletes leírást találunk a matematikai fogalmak kialakulására és
képességek fejlesztésésére vonatkozóan. Az általa kipróbált és ajánlott
módszerek több, mint száz éven keresztül határozták meg a vakok iskoláiban
folytatott pedagógiai gyakorlatot. A matematika tanterv lényegében két témát,
az aritmetikát és a geometriai alapismereteket írta elõ, az oktatásában azonban
a legnagyobb hangsúlyt a fejbenszámolási képességek fejlesztésére
fordították. W. J. Kleinnek a számfogalom kialakítására vonatkozó módszere
a mai értelemben is modernek mondható. A tapintásos szemléltetésre, a
cselekedtetésre nagy gondot fordított. Apró, kézbevehetõ tárgyakat, magokat,
számológyöngyöket használt a mennyiség- és számfogalom elõkészítésére.
Az alapmûveletek szemléltetésére a számoló zsinórt alkalmazta (Hahn, 2006).

A számok ábrázolását és mûveletvégzést  J. W. Klein is az orosz számo-
lótáblával tanította. Az írásbeli mûveletek végzésére egy számolódobozt
fejlesztett ki, amely széles körben elterjedt a német nyelvterületen és a kör-
nyezõ országokban, így Magyarországon is. A szerzõ, mint kezdõ gyógype-

dagógiai tanár a vakok iskolájában ezen
számoltatta tanulóit. Az 1970-es évektõl
kezdve az abakusz kiszorította a gyakor-
latból  a “bécsi számolódobozt”. 

A bécsi számolódobozon tapintható
arab számokkal, a látók írásbeli algorit-
musát követve számoltak a növendékek.
A vakok írása ebben az idõben még a
domború latin betûs írás volt. A vakok,
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4. ábra: Számoló zsinór



Louis Braille által megalkotott  pontírása
bár 1825-ben született, a német nyelv-
területen csak a 19. század második
felétõl került általánosan bevezetésre. 

Az orosz számológép utódja a vakok
oktatásában ma az abakusz. Vakok szá-
mára készült példányain a golyók szabad
mozgását egy speciális bélelés akadá-
lyozza. Az elsõ, vakok számára készült
eszközt Japánban készítették a múlt
század harmincas éveiben. (Megemlítést érdemel, hogy a vakok matematika
oktatásában ma használatos abakusz formáját és mûveletvégzési rendszerét
tekintve az eredeti, a görög-római birodalomban elterjedt õsének az “egyenes
ági” leszármazottja.)

A vakok és a matematikatanítás ma

A vakok pedagógiája ma a vakságot ész-
lelési feltételrendszernek tekinti, amely
az egyén tanulási stratégiáit nagymér-
tékben meghatározza. Kutatási eredmé-
nyek nem erõsítik meg azokat a feltéte-
lezéseket, hogy lennének olyan képessé-
gek, amelyeket csak vakok tudhatnak magukénak, de azt igen, hogy vannak
bizonyos kognitív teljesítmények, mint az akusztikus emlékezet, haptikus
exploráció, verbális tudatosság, amelyek vakoknál látó átlagon felüli teljesít-
ményeket mutathatnak. A matematika oktatási gyakorlatában is általános
jelenség, hogy a vak diákok magasabb számkörben képesek fejben mûvele-
teket végezni, mint látó társaik. A klasszikus vakok pedagógiája nagy gondot
fordított és fordít ma is a felsorolt képességek fejlesztésére. 

A matematikai képességekkel és kompetenciákkal kapcsolatos vizsgálatok
igazolják,  hogy a vak gyermekek ugyanazokat a fejlõdési stációkat járják be
a számfogalomfejlõdés során, mint látó társaik. Így az oda vezetõ út – a
sajátos észlelési feltételek miatt - is más megsegítõ stratégiákat igényel a
pedagógiai gyakorlatban. Megállapítást nyert továbbá, hogy a számlálási
stratégiák közül vannak olyanok, amelyeket a vak gyermekek szignifikánsan
magasabb százalékban alkalmaznak, mint látó társaik. Ugyancsak bebizo-
nyítást nyert, hogy az akusztikus élmények, a hangok, ritmusok, zajképek
összehasonlítása, elemzése nagy szerepet játszik a mennyiség- és számélmény
kialakulásában. (Csocsán, 2004). A pszichológia és a látássérültek pedagó-
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giája egyetért abban, hogy a matematikatanuláshoz szükséges kognitiv képes-
ségek elsajátítása vizuális input nélkül is lehetséges (Hahn, 2006). A szerzõ
több évtizedes matematikatanítási gyakorlata is bizonyítja, hogy vannak a
matematikának olyan részterületei, melyek inkább alkalmasak a vak tanulók
képeségeinek fejlesztésére, mint mások. Ilyenek a számelmélet, aritmetika,
algebra, kombinatorika és a valószínûségszámítás. Ezeken a területeken vak
matematikusok kiemelkedõ eredményeket érnek el (Hahn, 2006). Vannak
azonban a matematikának olyan részterületei, ahol a vakok – közvetlen
szemléltetési lehetõség és közvetlen cselekvési stratégiák hiányában - csak
áttételesen, verbális fogalmak segítségével alkothatnak fogalmakat, illetve a
tapintás sajátosságai miatt a tanulási folyamatok igen sok idõt vesznek
igénybe. Ilyen például az ábrázoló geometria és a trigonometria. 

Mit jelentenek a fenti felismerések a látó és vak tanuló integrált matema-
tika oktatása terén? A múlt század hetvenes éveiig a fogyatékossággal élõ
emberek integrációja társadalmi és politikai mozgalom volt, ma mindennapos
iskolai gyakorlat. Az eddig a szelekcióra alapozott rendszerbõl egy nyitott, az
inklúzióra, a befogadásra alapozó pedagógia válik. Ez a folyamat napjainkban
még nem zárult le. Ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, szükséges, hogy
az általános pedagógia az egyéni tanulási szükségleteket és alkalmazkodási
stratégiákat vegye figyelembe a tanulási környezet kialakításakor, valamint
módszereit és eszközeit ennek megfelelõen válogassa meg. Az iskolai integrá-
cióval kapcsolatos elvárásokra való tekintettel Rath hangsúlyozza a célazo-
nosság és a módszertani sokszínûség elvét a látássérültek pedagógiájában.
Követeli a „célazonosság“ tartalmi újrafogalmazását. A módszertani sok-
színûséget és rugalmasságot, mint szükséges feltétetelt tekinti annak
érdekében, hogy a tanítás nyílt, „individualizált“, személyre szabott lehessen
(Rath, 1999). Csak a tanulási folyamatokra koncentráló didaktika képes arra,
hogy valamennyi  tanulónak, a képességeinek megfelelõ szemléltetést, meg-
segítést és terápiát nyújtsa. A tanulási foylamatokra koncentráló didaktika az
észlelést, mint egy összetett, komplex, egymással kölcsönös kapcsolatban álló
lelki tevékenységek együttesét, valamennyi tanulási folyamat alapjának
tekinti. Nagy súlyt fektet az imaginativ (képzeleti) tanulásra, melyet az okta-
tásban kihasználni és fejleszteni szükséges, valamint a kognitiv tanulást, mint
rendszer-folyamatot kezeli (Csocsán, 2003).

Az integrált oktatásért együtt felelõs a tantárgyat tanító szaktanár és a
látássérültek integrációját segítõ gyógypedagógus. A gyógypedagógus segít
annak felismerésében, hogy amennyiben az oktatás nem veszi figyelembe a
tanulók egyéni tanulási szükségleteit és észlelési feltételeit, azaz olyan feladat
elé állítja õket, amely nem kivitelezhetõ számukra, akkor maga az iskola teszi
ezeket a tanulókat fogyatékossá. Mit jelent konkrétan a jó együttmüködés a
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matematika tanítási gyakorlatban? Elsõsorban kölcsönös tanulási folyama-
tokat. A gyógypedagógus a szaktanártól és fordítva, valamint mindketten a
diákoktól. A vakok pedagógiája mindennapos eszköztárába tartoznak olyan
didaktikai elvek, megoldások, amelyek nemcsak a látássérültek, hanem
valamennyi tanuló számára is biztosíthatják az egyéni szükségletek szerinti
tanulást. Ezek: 1. Minden érzékszervvel tanulni; sokoldalú szemléltetés, köz-
vetlen tapasztalatszerzés, modellezés 2. Képzelõerõ fejlesztése 3. A verbális
kultúra fejlesztése 4. A tananyagfeldolgozása “kis lépések”-ben 5. Folyama-
tos tudás- és kompetenciaszint-visszajelzés.

Az integrált matematika oktatás ma még sok esetben azt jelenti, hogy a
vak és látó tanulók azonos tananyagot tanulnak és ennek megfelõen a vizsga-
követelmények is azonosak. A vak tanulók sokszor kerülnek olyan helyzetbe,
hogy az adott feladatot nem tudják teljesíteni. Nem azért, mert erre képes-
ségeik alapján nem lennének képesek, hanem azért, mert a feladatot nem a
tanulási feltételeiknek megfelelõen közvetítik számukra. Ideális esetben – és
reméljük a jövõben erre sor kerülhet – a tantervek tartalmilag egyenértékû, de
a matematika különbözõ részterülteihez tartozó témakör-modulokat fognak
tartalmazni, amelyekbõl a vak és látó tanulók számára eltérõ témákat lehet
megjelölni. Ebben az esetben a vizsgáztatásban is érvényesíteni lehet majd az
esélyegyensõség elvét. 

Záró gondolat

Az Euler Jubileum a Dortmundi Egyetemen lehetõséget adott a szerzõnek,
hogy a vakság és a matematikaoktatás témákban a szakdidaktikákat oktató
kollégákkal valamint a hallgatóikkal megoszthassa gondolatait. Arra is alkal-
mat adott, hogy bemutassa azokat a didaktikai eszközöket és megoldásokat,
amelyekkel L. Euler korában a vakok a matematika tanulásában és gyakor-
lásában használtak. Abban a reményben, hogy a szakemberek közötti együtt-
müködés valamennyi integráltan tanuló számára elõnyös lehet, felhívta a
figyelmet a tanulási feltételek megismerésének szükségességére.

Leonard Eulernek sok “új csillag” felfedezését köszönheti a tudományos
világ. Kiemelkedõ tehetség, matematikai zseni volt. Olyan tulajdonságokkal
és képességekkel rendelkezett, mint intuíció, kitartás, következetesség, soha
nem lankadó érdeklõdés, rendkívüli emlékezõ- és kombinálóképesség,
szakmai igyekezet, jó értelemben vett becsvágy és munkabírás. Euler és õt
követõ számos kíváló vak matematikus életmûvébõl is tudjuk; ahhoz, hogy
valaki egy újabb csillagot fedezzen fel a matematika horizontján, nem érzék-
szervi értelemben kell “látó”-nak lennie.
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