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Bolgyán-Bora Zsuzsánna

Integráció szempontú tanterv- 

és tankönyvelemzés

Az integrációnak, ha túl akarunk lépni a pe-
dagógusra háruló kreativitáson, jó esetben 
már a tanterv is alapot biztosít. A jelenleg 

érvényben lévő Tanterv a matematika és a környe-
zetismeret kompetencia alapú oktatásához az elő-
készítő osztálytól a II. osztályig című dokumentu-
mot 2013-ban bocsátotta az iskolák és pedagógu-
sok rendelkezésére az Oktatási Minisztérium.1 A 
tanterv a matematika és a környezetismeret iskolá-
ban történő első három évének oktatására vonatko-
zik, erre az időszakra határoz meg alap- és sajátos 
kompetenciákat, tanulási tevékenységeket, illetve tartalmakat. Mindezt a korábbiakban 
két külön tantárgyként számon tartott és oktatott tantárgy összevonásával teszi. A ma-
tematika és környezetismeret tehát egy integrált tantárgy, melynek eredményeként II. 
osztály végére a tanulóknak a tantervben meghatározott kompetenciák részrendszereivel 
kell rendelkezniük. Tanulmányomban a második osztályra vonatkozó követelményrend-
szert fogom elemezni az integráció szemszögéből ‒ kiemelve a pozitívumokat és negatí-
vumokat egyaránt ‒ rávilágítva a kompetencia alapú oktatás megalapozásának a szem-
léletére és megvalósulására. Ezt követően ‒ tantervi beágyazottságban ‒ a Romániában 
használt II. osztályos matematika és környezetismeret tankönyveket elemzem az integ-
ráció szempontjából.

1. Kompetenciafejlesztéssel az integrációért – integrációval a kompetenciafej-
lesztésért

A tanterv címe mellérendelő viszonyba helyezi a matematikát és a környezetismere-
tet, a tantervi egységek pedig kölcsönhatást feltételeznek a két tantárgy/tudományág kö-
zött. Bár a matematika mintegy feloldódik, értelmet nyer a környezetismeret keretében, 
környezetünk fogalmai, jelenségei is a matematika által, annak segítségével válnak ért-
hetővé, értelmezhetővé. Az életben sem húzhatunk határokat, nincs szituáció, probléma, 
döntéshelyzet a hétköznapokban, mely csak és kizárólag egyetlen szemszögből megvizs-

1  A tantervet Mátyás Emőke-Éva szaktanfelügyelő koordonálásával Ferencz Edith-Mária, 
Molnár-Kovács Emese és Zahu Valéria pedagógusok fordították le magyar nyelvre. A továbbiak-
ban az általuk írt és szerkesztett dokumentumra hivatkozom. 

Környezetünk fogalmai, 

jelenségei is a matematika 

által, annak segítségével 

válnak érthetővé, 

értelmezhetővé. 



MAGISZTER XVI. évfolyam. 4. szám. 2018 / TÉL

4

gálva helyesen kezelhető lenne. Ezért mondhatjuk, 
hogy az integrált tantárgy életközelibbé teszi a ta-
nulás, tanítás folyamatát.

A matematika és környezetismeret tanterv hat 
alapkompetenciát sorakoztat fel, melyekhez külön-
külön sajátos kompetenciák és tanulási tevékenysé-
gek tartoznak. A dokumentum végén tanulási tar-
talmakat is találunk, melyek hét csoportra oszla-
nak, s melyeket különböző kompetenciák fejlesz-
tése érdekében használhatnak fel a pedagógusok. 
Mivel a tanterv sorrendi szerkezete ezt sugallja, az 
egésztől haladok annak részei irányába.

Az egyes számú alapkompetencia az 1. Egysze-
rű matematikai műveletek végzése számokkal. Eh-
hez 2. osztályban hat specifi kus kompetencia (a 
megnevezett képességterület, illetve a hozzá tarto-
zó készség-, ismeretrendszerek) tartozik, melyek a 

következők:
1.1. Számjegyek írása, olvasása, alkotása 0-tól 1000-ig; 1.2. Számjegyek összehasonlí-

tása 0-tól 1000-ig; 1.3. Számok rendezése 0-tól 1000-ig, alkalmazva a számok számtenge-
lyen való elhelyezését, becslését, közelítését; 1.4. Összeadások és kivonások végzése szóban 
és írásban 0-tól 1000-ig, az eredmény helyességének ellenőrzése számlálással, csoportosítás-
sal; 1.5. Szorzások, osztások 0–1000-ig ismételt összeadások és kivonások alkalmazásával; 
1.6. Matematikai kifejezések és szimbólumok alkalmazása (összeg, összesen, az összeadás 
tagjai, különbség, maradék, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, szorzótényezők, hányadok, 
osztandó, osztó, <, >, =, +, -) a feladatok megoldása, és/vagy alkotása közben. 

Láthatjuk tehát, hogy II. osztály végére a tanulóknak 1000-ig kell felismerniük, is-
merniük, írniuk a számokat, az 1000-es számkörben kell magabiztosan végrehajtaniuk 
a négy alapműveletet, továbbá ismerniük és használniuk kell a matematikai szimbólu-
mokat, kifejezéseket. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a tanterv különböző tanulási tevé-
kenységeket ajánl, melyek részletekbe menően segítik a tankönyvek, segédanyagok meg-
alkotóit és a pedagógusokat, hogy tulajdonképpen mi történik, minek kell történnie a 
tanórán ahhoz, hogy ezek a készségek ‒ az alapkompetencia részrendszereiként ‒ a gye-
rekek sajátjává váljon. A felsorakoztatott tanulási tevékenységek azonban, kis töredékü-
ket leszámítva (pl: szerepjáték: vásárlás a piacon, autók a parkolóban; „gyakorlati pél-
dákból kiindulva”; a próbálkozás módszere), nem kötelezik a pedagógust az integráció 
érvényesítésére.

E sajátos kompetencia kialakulásához javasolt tanulási tartalmak a tantervben: a 
természetes számok 0-tól 1000-ig, a meghatározott számkörben történő összeadás, kivo-
nás, szorzás, maradék nélküli osztás, a matematikai műveletekkel elvégezhető feladatok 
és a törtek. Mindezen tartalmak alkalmasak arra, hogy már a velül való találkozáskor az 
alkalmasság, alkalmazhatóság oldaláról közelítsük meg őket, érvényesülhet az integrá-
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ció, egy csoportos integrált tevékenység keretében olyan feladatokkal szembesülhetnek a 
gyerekek, amelyeket vagy a pedagógus segítségével vagy kooperatívan oldanak meg kel-
lő magyarázatok kíséretében. Ez motiváló is lehet, hisz az akadályok önálló leküzdésének 
vágya ösztönzőleg hathat a probléma megoldásának keresésére, vagy a megoldó séma el-
sajátítására. A gyakorlás, ellenőrzés során egy, a pedagógus által megteremtett szituáció-
ban érvényesülnek a fent említett sajátos kompetenciák komponensei. 

A tanterv által meghatározott második alapkompetencia: 2. A közvetlen környezet-
ben megtalálható tárgyak mértani jellemzőinek felismerése. Ez esetben már a megfogal-
mazásból kitűnik, hogy a mértani ismereteket nem elvontan, hanem a környezetbe ágya-
zottan, jellemzőik mentén kell megközelíteni. A második alapkompetenciához két sajá-
tos kompetencia kapcsolódik: 2.1. Tárgyak elhelyezése a térben viszonyítási pontok meg-
határozásával, az elsajátított kifejezések alapján; 2.2. Síkidomok és mértani testek egysze-
rű és sajátos tulajdonságainak kiemelése különböző helyzetekben. Az ezekhez kapcsoló-
dó tanulási tevékenységrendszer a mértan környezeti alkalmazását kínálja részletekbe 
menően. Ez a tantervi egység az előbbiekhez képest elmozdulás az integráció irányába, 
ugyanakkor alkalmas az előző alapkompetencia elemeinek beépülésére. Tehát tulajdon-
képpen az fi gyelhető meg, hogy az integráció nem egy-egy alapkompetencián belül, ha-
nem azok között valósulhat meg az oktatási, tanulási folyamatban. A tanulási tartalmak 
ez esetben a síkidomok és a testek, melyek különböző szempontokból történő megvizs-
gálása eredményezi az integrációt, így egy tevékenység keretében teszünk lépéseket az 
első két alapkompetencia fejlesztésének irányába. Erre való utalás ugyan a tanulási tevé-
kenységekben nem történik – de a tanterv értelmezésének és használatának belső logi-
kája egyértelműsíti, hogy a különböző tantervi egységeket ne különállóan, hanem egy-
mással összefüggésben, kapcsolatrendszerükben közelítsük meg.

A harmadik alapkompetencia a tantervben a 3. A közvetlen környezet jelenségei-
nek, összefüggéseinek, törvényszerűségeinek azonosítása, mely szorosan összefügg a soron 
következő három alapkompetenciával és két sajátos kompetenciával rendelkezik: 3.1. 
Fe ladatmegoldás kísérletezéssel, kutatással a környezetben észlelt szabályosságok és min-
ták általánosításával; 3.2. Helyes viselkedés tanúsí-
tása a természeti és a társadalmi környezettel szem-
ben. Előbbihez nagyon sok, utóbbihoz kifejezetten 
kevés tanulási tevékenység kapcsolódik ‒ jellegük-
ből kifolyólag. A kísérletezésre, kutatásra vonatko-
zó sajátos kompetencia feltételezi a matematikát. A 
Föld, a Világegyetem, az erő és a mozgás, az ener-
giaformák és az energiaátadás mint tanulási tartal-
mak feldolgozására bőven biztosít részletesen le-
írt tanulási tevékenységeket a tanterv, melyek főleg 
gyakorlati jellegűek, pontos végrehajtásuk, kivitele-
zésük pedig igényli a matematikai tudást, így az in-
tegráció eleve adott.
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A 3.2. Helyes viselkedés tanúsítása a természe-
ti és a társadalmi környezettel szemben sajátos kom-
petencia a következmények, hatások által továb-
bi lehetőségeket biztosít az integrálásra, hisz a ta-
nulók a környezetünkben zajló folyamatokat, tör-
ténéseket megértve, következményeiket felmérve 
számolhatnak és számszerűsíthetnek. Annak meg-
valósítását pedig, hogy a gyerekek helyes viselke-
dést tanúsítsanak a természeti és a társadalmi kör-
nyezettel szemben nem csak ezek a tevékenységek, 
illetve a plakátok, tematikus tervek, faültetés, kör-
nyezetvédelmi programok segíthetik, hanem az év 
során a matematika és környezetismeret tantárgyra 
szánt idő teljes egésze rendelkezésre áll, bármilyen 

tevékenységet is folytassunk éppen.
A negyedik tantervi alapkompetencia: 4. Egyszerű magyarázatok logikai elemek 

használatával. Ennek részrendszereként a tanterv két sajátos kompetenciát emel ki: 4.1. 
Egy tevékenységi terv leírása néhány tudományos kifejezés, rajzos ábrázolás és logikai ele-
mek (és, vagy, nem) alkalmazásával; 4.2. A megfi gyelt jelenségek és egyszerű folyamatok, 
összefüggések következményeinek megfogalmazása – szorosan kapcsolódik a kísérletezés-
hez, hisz a tervezés és a megfi gyelések következményeinek megfogalmazása elengedhe-
tetlen a kísérlet kezdeti és végső szakaszában. A kapcsolat tehát, ami az integráció alapja, 
adott, a tanulási tevékenységek megfogalmazásában pedig egyaránt megjelennek a ma-
tematika és a környezetismeret elemei, mintegy kiegészítve egymást. Ez a tantervi egy-
ség nagyon sok lehetőséget biztosít a hosszabb lefolyású, tervezést, számolást, megvita-
tást, kivitelezést igénylő tevékenységek megszervezésére, melyek időtartamukból adódó-
an több tanulási tartalmat magukba foglalhatnak és több kompetencia fejlesztését vállal-
hatják, mintegy elősegítve az integrációt. A következmények, megfi gyelések, összefüggé-
sek megbeszélése pedig elengedhetetlen része az integrációs folyamatnak, hiszen e nél-
kül a tanulók nem lesznek képesek beépíteni a tanultakat saját tudásukba.

Az 5. Feladatok megoldása az adatok csoportosításával, ábrázolásával tantervi alap-
kompetencia szintén egy olyan területre hívja fel a fi gyelmet, mely a problémamegol-
dás folyamatában nélkülözhetetlen mozzanat. A sajátos kompetenciák: 5. 1. Ismert élet-
tér adatainak csoportosítása, osztályozása és rögzítése rajzokkal, táblázatban, illetve 5. 2. 
Feladatmegoldás: a±b=x; a±b±c=x típusú az 1000-es számkörben, axb=x; a:b=x a 100-as  
számkörben tárgyak, képek, sematikus ábrák segítségével – megfogalmazásából ismét ki-
tűnik az integrációra való törekvés, a környezet matematika általi feldolgozása, értelme-
zése. A táblázatba foglalt adatok mind a matematika, mind a környezetismeret sajátjai, 
az élettérből származó adatcsoportosítást követő algebrai képletekkel történő feladat-
megoldás pedig kész séma az integrációra. Továbbra is a feladat- és problémamegoldá-
son van a hangsúly, melyet az adatgyűjtés, értelmezés segít, ez a folyamat pedig biztosít-
ja az életidegenség elkerülését.
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A 6. Szabványos mérőeszközök alkalmazása mérések és becslések során alapkompe-
tenciához kapcsolódóan a tanterv több részrendszert rendel: 6. 1. Nem szabványos mérő-
eszközök alkalmazása a tömeg, hosszúság és űrtartalom meghatározására és összehasonlí-
tására; 6. 2. Mérőeszközök használata a különféle tevékenységek időtartamának meghatá-
rozására, összehasonlítására és rendezésére; 6.3. Egyenértékű értékváltások megvalósítása 
jövedelem-kiadás típusú játékos feladatok során az 1000-es számkörben; 6.4. A hosszúság, 
űrtartalom és tömegmérés mértékegységeinek (méter, centiméter, liter, milliliter, kilogramm, 
gramm) és mérőeszközeinek ismerete. A hosszúság, a tömeg, a pénz, az űrtartalom ‒ mint 
tanulási tartalmak ‒ a környezet adatait számszerűsítik, feltételezik a matematikai műve-
letek alkalmazását. Nincs mérés a kapott adatok számbeli kifejeződése nélkül, továbbá a 
mértékegységek, a mérhetőség környezetet feltételez. Kiváló lehetőség adódik tehát tan-
könyvszerkesztők és pedagógusok számára, hogy az integrált szemlélet fi gyelembevéte-
lével tervezzenek és érvényesítsék ezt az oktatási folyamatban. A becslés pedig olyan te-
vékenység, mely mindennapjainkat megkönnyíti, ha megfelelő szintre fejlesztjük.

Ha egy tevékenységen belül több kompetenciát részkészségeit fejlesztjük, máris al-
kalmazzuk az integrálás elvét, és ugyanez érvényes fordítva is: az integráció elősegíti a 
felsorolt kompetenciák fejlesztését. Kompetencia alapúság és integráció oly szoros kap-
csolatban állnak, hogy egymásra gyakorolt jótékony hatásuk érvényesítése jellegükből 
fakad. Felvetődik azonban a kérdés: mely integráció típus érvényesítését sugallja az álta-
lam elemzett tanterv?

1. 1. Tartalomspecifi kus integráció az integrált tantárgy szolgálatában
David M. Davison és társai (1995) a tartalomspecifi kus2 integráció keretében a cél-

kitűzések elérésének fontosságára hívják fel a fi gyelmet. Adott tevékenység által a tanuló 
az integrálni kívánt tantárgyak egy-egy célkitűzésének eléréséhez kerül közelebb. A ma-
tematika és a környezetvédelem tantárgyak eleve egy tantervbe integrálódnak, célkitű-
zéseik, a kifejleszteni kívánt képességek is összeolvadnak, tehát érdemes kiemelni a tar-
talom specifi kus integráció lehetőségeit.

Az 1. Egyszerű matematikai műveletek végzése számokkal alapkompetencia és a hoz-
zá tartozó specifi kus kompetenciák egyértelműen a matematikai képességek fejlesztésére 
irányulnak. Ha egy tevékenység keretében csak az ide sorolandó kompetenciákat igyek-
szünk fejleszteni ‒ kizárva az összes többi tantervben felsorolt alapkompetenciát ‒ nem 
történik meg az integráció. Hibát követünk el akkor is, ha az általunk tervezett tevékeny-
ség csak és kizárólag a természettel szembeni helyes magatartás tanúsítására koncentrál, 
hisz így teljesen kizárjuk a matematikai képességfejlesztést. Ezekben az esetekben te-
hát szem előtt kell tartani a tartalom specifi kus integráció elvét, és a matematika terüle-
tét aktiváló kompetencia mellett hangsúlyt kell fektetnünk a környezetismeretre is – és 
fordítva.

Az előbbiekben kiemelt kompetenciákon kívül az összes többi sajátos kompetencia 
magában foglalja a matematikával és a környezetismerettel kapcsolatos fejlesztést egy-

2  A tanulmány folytatása az Integráció. A matematika és környezetismeret integrációjának lehetősé-
gei című írásnak, amelyben tisztázódnak az integrációra vonatkozó és e szövegben is előforduló fogalmak 
(Magiszter, 2018, 16. 3.).
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aránt. A meghatározott képességek komplexek, önmagukban is integráltak, s bár továb-
bi kompetenciák fejlesztésével összekapcsolhatóak, önmagukban is kimerítik az integrá-
ció elvét. Integrált tantárgyról lévén szó a tanterv túllép a diszciplináris tantárgyakon. A 
matematika és a környezetismeret határai megszűnnek, olyan kompetenciák fogalma-
zódnak meg, melyekben mindkét terület egyenértékűen jelenik meg, a két tudományág 
anyaga ötvöződik, és egységes rendszert alkot (Chrappán, 2009).

Az integrált tantárgy esetében nem kompetenciákat integrálunk tartalmakkal, tevé-
kenységeket kompetenciákkal, fontos, hogy szintkülönbségek ne merüljenek fel. Az in-
tegráció csak akkor valósulhat meg, ha a matematika és a környezetismeret tevékenysé-
gei, oktatási tartalmai és főleg fejleszteni kívánt kompetenciái egymás közt integrálód-
nak, és nem a másik eszközrendszerét használják fel – utóbbi nem eredményez integrá-
ciót.

2. Matematika és környezetismeret tankönyvek elemzése az integráció szem-
pontjából

A fentiekben az integráció szempontjából elemzett 2013-ban kiadott tanterv alapján 
2014–2016 között több matematika és környezetismeret tankönyv is publikálásra került 
a II. osztály számára. Ezen tankönyvek elvileg az integrációt alapelvként szem előtt tart-
va, érvényesítve tárják a gyerekek elé a matematikát és a környezetismeretet. A tantárgyi 
integráció elméletére alapozva két II. osztályosoknak készült, Romániában hivatalosan 
az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott matematika és környezetisme-
ret tankönyv első félévre ajánlott részét vizsgálom meg. Ezek a tankönyvek román szer-
zők által szerkesztett, magyar nyelvre fordított oktatási segédanyagok; elemzésemben a 
magyar nyelvű változatokra hivatkozom (Bădescu, A. és Radu, M. A., 2016, ford. Szitai 
T.-K.; Dumitrescu, I., Ciobanu, N. és Birta, A. C., 2015, ford. Alexa, M., Veres A. M.).

A két elemzést követően röviden kitérek arra a négy román nyelvű matematika és 
környezetismeret tankönyvre is, amelyeknek nincs magyar fordítása (1. Pițilă, T. és Mi-
hăilescu, C., 2014; 2. Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. és 
Ionescu, C., 2014; 3. Pacearcă, Ș., Mogoș, M., 2014; 4. Bălan, C., Andrei, A., Voinea, C. 
és Stan, N., 2014).3

A magyarra fordított tankönyveket részletesebben elemzem, majd összehasonlítom 
azokat a román nyelvű tankönyvekkel. Nem végzek teljes körű tartalomelemzést egyik 
tankönyv esetében sem, kizárólag csak azokat a részeket (tevékenység-leírásokat, felada-
tokat) emelem ki, amelyek az integráció értelmezése és érvényesítése szempontjából re-
levánsak.

2.1. Anina Bădescu, Mihaela-Ada Radu: Matematica și explorarea mediului

3  A www.manuale.edu.ro oldalon jelenleg a Pițilă, T. és Mihăilescu, C., illetve a Bălan, C., Andrei, 
A., Voinea, C. és Stan, N. által szerkesztett könyvek új, 2018-as kiadása tekinthető meg. Mihăescu, M., Pa-
cearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. és Ionescu, C. (2014), illetve Pacearcă, Ș. és Mogoș, M. (2014) 
könyvei már nem elérhetőek. Ugyanakkor megtekinthető az oldalon egy új könyv: Radu, M. A., Chiran, R., 
Rîrîială, O. (2018): Matematică și explorarea mediulul. București: Editura didactică și pedagogică. 
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A Bădescu, A. és Radu, M. A. szerzők által 2014-ben szerkesztett Matematica și 
explorarea mediului című II. osztály első félévére készült tankönyv a bukaresti Aramis 
Print Kiadónál jelent meg. Ugyanez a kiadó publikálta a Szitai Tünde-Klára által ma-
gyarra fordított változatot 2016-ban, Matematika és környezetismeret címmel. A továb-
biakban a magyar nyelvre fordított tankönyvre hivatkozom.

A tartalomjegyzék 5 tanulási egységre bontja a tankönyv tartalmát, melyből egy, az 
utolsó, a Félévi ismétlés címet viseli, tehát tulajdonképpen a készségfejlesztés négy tanu-
lási egységre oszlik. Az egységek címeiben helyet kapnak a matematikára és környezet-
ismeretre vonatkozó megfogalmazások egyaránt, a hozzájuk tartozó, feltüntetett tartal-
mak pedig szintén mindkét területet érintik.

Az első tanulási egység a Természetes számok 0-tól 1000-ig, Az emberi test címet vi-
seli. Ismétlő fejezet, a gyermekek által már ismert tudásterületeket igyekszik felelevení-
teni. Már a tanulási egység legelső oldalán, az első alfejezetben, feltűnő a matematikai és 
környezetismereti téma különválasztása (1. ábra).

 
1. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 3.)

A természetes számok 0-tól 100-ig (számok felismerése, olvasása, írása, összehasonlí-
tása, rendezése, páros/páratlan számok), illetve az emberi test részei képezik az alegység 
témáját, a tartalmak ismétlése azonban egyetlen közös pontot sem mutat, sőt a két témát 
egy szaggatott vonal el is választja egymástól. Az alfejezetben 13 matematika és 1 környe-
zetismeret feladatot találunk. A matematika feladatok mellett felbukkan egy, a feladatok-
tól teljesen független, környezetismereti témára utaló Jegyezd meg! rész:
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2. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 5.)

Egy feladat esetében pedig kísérlet történik a matematika és a környezetismeret ösz-
szevonására:

 
3. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 4.)

E feladat megoldása esetében a gyerekeknek szükségük van ugyan a matematikai és 
a környezetismereti ismereteikre egyaránt, az életidegenség azonban nem elhanyagol-
ható tényező. A matematikai számításoknak semmi közük a különböző testrészekhez, a 
fe ladat teljesen irreális módon kapcsolja össze a két területet.

A természetes számok 0-tól 100-ig témakör a fejezet egészében szerepel ‒ mint integ-
rálandó tartalom ‒ alegységenként más-más környezetismereti tematikával összefüggés-
be hozva: a II. alegységben az egészséges életmód, a III. alegységben a vírusos megbete-
gedések. Az alfejezetek elején a matematika és környezetismereti rész külön-külön be-
mutatása rendszeressé válik, a II. alegységben 6, a harmadikban 10 matematika feladatot 
találunk, ezzel szemben egyetlen olyan feladatot sem, mely csak és kizárólag a környe-
zetismeretre koncentrálna. Integrálásra alfejezetenként 3‒4 feladat esetében tesznek kí-
sérletet a szerzők. Az alábbi feladatban például a gyerekeknek szükségük van matemati-
kai és környezetismereti tudásukra egyaránt, hogy az utasítás szerint cselekedhessenek:
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4. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 14.)
 
Ugyanakkor felfi gyelhetünk egy másik feladattípusra is, melyet laikusként integrált 

feladatnak tekinthetnénk, azonban ismerve az integráció elméletrendszerét egyértelmű-
vé válik, hogy ez esetben csupán a matematikai készségek fejlesztését szolgáló környeze-
ti ismereteket mellékesen bevonó feladatokról van szó. Néhány példa: 

5. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 10.)
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6. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 13.)

Bár a különböző labdákról a sportra, az egészséges életmódra, a gyógyszeres üve-
gekről és zsebkendőkről pedig a betegségekre asszociálunk, ezen feladatok elvégzésé-
hez a gyerekeknek csak és kizárólag matematikai készségekre van szükségük, semmit 
nem kell tudniuk az egészséges életmódról vagy a betegségekről, és a feladat elvégzésé-
nek eredményeképpen sem tudnak meg semmit a környezetismereti témákról. Integrá-
cióról tehát nem beszélhetünk. Az Ismétlés és a Tudáspróba feladatai hasonló szemléle-
tet tükröznek.

A II. tanulási egység a Természetes számok összeadása és kivonása 1000-ig. Növények 
és állatok címet viseli. Szintén rendszerező fejezetről van szó, melyben az ismétlést és a 
tudáspróbát leszámítva, 10 matematika és 4 kizárólag környezetismereti feladat találha-
tó. Integrálást megközelítő kísérletről 24 feladatból 10 esetében beszélhetünk. E felada-
tok esetében a gyerekek matematikai készségek működtetésével szerezhetnek meg kör-
nyezetismereti ismereteket. A matematikai és környezetismereti készségek együttes fej-
lesztése ‒ mint az integráció feltétele ‒ elmarad, az első fejezethez viszonyítva azonban 
egyensúlyban van a két tudományág jelenléte.

A tankönyv III. fejezete egy új képességelemet, a 100-as számkörben való szorzást 
igyekszik integrálni az életterek témakörével. A matematika és a környezetismereti té-
mája az alfejezetek elején továbbra is külön-külön, egymástól függetlenül kerül bemuta-
tásra, az alegységek sorra veszik az egyjegyű számok egyjegyű számokkal való szorzását, 
tulajdonképpen a szorzótáblát. 39 matematika és 1 kizárólag környezetismereti feladatot 
találunk, az ismétlést és a tudáspróbát leszámítva, mely arányaiban hasonló tendenciát 
mutat. A 6 feladat esetében a matematikai képességek felhasználása környezeti ismeretek 
megszerzéséhez vezet, továbbá megjelennek az integráltnak szánt szöveges feladatok is.
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7. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai , 2016, 48.)

A matematikai készségek fejlesztése környezetismereti elemek bevonásával törté-
nik, a szerzők életszerű helyzetekben igyekeznek gyakoroltatni a matematikai művele-
teket, de tulajdonképpen csak a szorzásra, összeadásra vonatkozó részképességre fi gyel-
nek: hiába szerepel a Duna-delta, a halász, a halak a feladatban, ezekről érdemben nem 
tudunk meg semmit, lehetne szó kiscicákról, füzetekről, könyvekről is, a feladat lénye-
gén semmit sem változtatna. Ráadásul a horgászással kapcsolatos feladat esetében meg-
adott számadatok megdöbbentően irreálisak. Ahhoz, hogy integrációról beszélhessünk, 
sem a matematikai, sem a környezetismereti elemek nem lehetnek behelyettesíthetőek, 
kicserélhetőek, jelenlétük alapvető kell legyen, fontosságuk pedig elemenként egymás-
ra épülő. A szorzás esetében érthető, hogy gyakorlása nem integrálva egyszerűbb, gyor-
sabb, hatékonyabb, integrált alkalmazása azonban elengedhetetlen, hogy a gyerekek fel-
ismerjék használhatóságát.

A szorzást és a különböző környezetismereti témákat tehát a III. fejezet nem integ-
rálja, hanem egymás mellé helyezve oktatja. Megjelennek az önálló és csoportmunkára 
ösztönző részek is, melyek jó lehetőséget szolgáltathatnának az integrációra, ez viszont 
továbbra is elmarad. Míg a feladatok esetében a matematikára, ez esetben a hangsúly a 
környezetismeretre helyeződik.

 



MAGISZTER XVI. évfolyam. 4. szám. 2018 / TÉL

14

8. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 29.)

A IV. és egyben utolsó tanulási egység (a félévi ismétlést leszámítva) az osztás képes-
ségére fekteti a hangsúlyt az életterek témakör mellé helyezve, a szorzás tanításához ha-
sonló alegységekre bontva azt, a néggyel való osztással bezárólag. A matematika és kör-
nyezetismeret feladatok aránya változatlan, a matematikai készség fejlesztéséhez tovább-
ra is környezetismereti elemek használódnak fel, ez esetben a tenger és a tengerpart ál-
latai, tárgyai, növényei. A környezetről való ismeretszerzés, gondolkodás, beszélgetés, 
ilyen és ehhez hasonló formákban jelenik meg:

 
9. ábra. (Bădescu A., Radu M. A., 2014, ford. Szitai, 2016, 58.)

Összességében tehát elmondható, hogy ha a pedagógus a Bădescu, A., és Radu M., 
A. szerzőpáros tankönyvére alapoz a matematika és környezetismeret tantárgy oktatá-
sa során, a gyerekek lehetőséget kapnak, hogy a szorzást, osztást megértsék, begyakorol-
ják, környezeti alkalmazásáról azonban semmit sem tudnak meg, sőt a környezetisme-
reti témákról is kevés információt szerezhetnek. A tanórák 75%-ban a matematikai kész-
ségek fejlesztéséről fognak szólni, aktualizálásuktól teljesen eltekintve, csoportmunkára, 
együttműködésre pedig kevés lehetőség adódik. Megállapítható, hogy e tankönyvben a 
szekventált integrációs modell valósul meg: a két tudományág téma tekintetében össze-
kapcsolódik, mint az óvodai oktatásban, azonban a készségek nem párhuzamosan fej-
lesztődnek, a módszerek eltérnek, nincsenek egymást átfedő koncepciók, tehát nem va-
lósulnak meg az integrált tantárgy feltételei.

2.2. Ilina Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta: Matematica și ex-
plorearea mediului

Az Ilina Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu és Alina Carmen Birta által szerkesztett 
Matematica și explorarea mediului (2014) című tankönyv I. részét Alexa Maria és Veres 
Ana Maria fordította magyar nyelvre 2015-ben. A tartalomjegyzék alapján a könyv négy 
tanulási egységre tagolódik: 1. Elmékezzünk!; 2. Számolunk, összeadunk és kivonunk 100-
ig. Beutazzuk a világegyetemet!; 3. Megtanulunk gyorsan számolni. Megfi gyeljük az élővi-
lágot!; 4. Felfedezzük az élőhelyeket!. Az oldalszámok különböző színekkel vannak jelöl-
ve, melyek az útmutató szerint jelzik, hogy az adott rész fi zikai ismeretekkel, mérésekkel, 
adatokkal, mértani alakzatokkal, számokkal, földtani ismeretekkel foglalkozik, melyek 
mind elemei lehetnek egy matematika és környezetismeret integrációnak.

Az ismétlést szolgáló első tanegység külön alegységekre bontva tartalmazza a fi zi-
kai ismereteket, a természetes számokat, a földtani ismereteket, a mértani alakzatokat, az 
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élettani ismereteket átismétlő gyakorlatokat. Ezen alegységek 19–9 arányban tartalmaz-
nak matematikai és környezetismereti feladatokat. Az előzőekben elemzett tankönyv-
höz hasonlóan megjelennek környezetismereti elemek a matematikai készséget fejlesz-
tő fe ladatokban, de attól, hogy a gyerekek a számokat például levelekre írják, de semmit 
nem tudnak meg a levelekről, integráció nem történik. Az Adatok című tanulási alegy-
ség viszont jó irányt mutat ezen a téren, azonban a pedagóguson múlik, hogy él-e a raj-
zok kínálta lehetőséggel, melyet, ha felismer és kihasznál, megvalósíthat egy csavarmene-
tes integrációt, ahonnan már csak egy lépés az integrált tantárgy feltételeinek teljesítése.

10. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 7.)

A grafi konok, táblázatok, jó lehetőséget biztosítanak a környezetről való adatgyűj-
tésre, majd annak számszerűsítésére, a képek, illusztrációk pedig további beszélgetés 
alapjául szolgálhatnak a környezetről, melyek a pedagógus irányításával, a módszertani 
integrációval megalapozhatják a kapcsolatteremtést. 
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A tankönyv második tanulási egységében 48 olyan rövid feladatot találunk, me-
lyek által a gyerekek az összeadást, kivonást gyakorolják integráció nélkül. A matemati-
kai készségek fejlesztésébe nincsenek beépítve a környezetismereti képességek, fejleszté-
sük önállóan történik. A fejezet során továbbá a gyerekek az idő fogalmával, az órával, 
napokkal, hetekkel, hónapokkal, évekkel, a bolygókkal, a Naprendszerrel ismerkednek, 
melyek tanulmányozásába magától értetődően beépülnek a természetes számokra vo-
natkozó képességek. Azt tapasztaljuk a tankönyv szerkesztésében és a feladatok arányá-
ban, hogy a környezetismereti rész elsajátításához a szerzők elegendőnek, megfelelőnek 
tartják az integrált bemutatást, gyakorlást, a matematikai rész esetében viszont szüksé-
gesnek látják az összeadások, kivonások önálló, semmivel sem összefüggő, egyszerű, rö-
vid feladatok segítségével történő gyakorlását. A 10. ábrán látható, hogy a nappal-éjszaka 
váltakozása, az évszakok sora matematika elemekkel összefüggésbe hozva kerül bemuta-
tásra, a 11. ábrán viszont kizárólag matematika készségek fejlesztésére irányuló fe ladatot 
láthatunk, környezetismereti elemek bevonása nélkül.  

11. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 12.)
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12. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 16.)

Alapvetően az integrációt nélkülöző begyakorlás helyeselhető, hisz nem minden 
készség fejlesztését szükséges mindig integrálva beépíteni az oktatásba, a probléma az 
arányok eltolódásában fedezhető fel: jóval több a nem integrált, mint az integrált feladat.

A harmadik tanulási alegységben a gyerekek közel 70 kizárólag matematikai feladat 
segítségével tanulhatják meg a szorzótáblát. Sok esetben a szorzások elvégzése környeze-
ti ismeretek megszerzéséhez vezet, például:

13. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 39.)

A feladatok között nincs érdemi összefüggés, különállóak, nem épülnek egymásra. 
Mindez csökkenti az integráció megvalósulásának esélyét, a fragmentáltság nem ked-
vez az egyenrangú kapcsolatteremtésnek. Hiába szoroznak, számolnak a gyerekek gesz-
tenyéket, medvéket, ezekről a növényekről, állatokról semmit sem tudnak meg, tehát in-
tegrációról nem beszélhetünk.

Az utolsó, negyedik tanulási egységben nagyobb hangsúly kerül a környezetisme-
reti témákra, a gyerekek különböző élőhelyekkel ismerkedhetnek, többet megtudhat-
nak a Duna-deltáról, az erdőkről, tavakról, sivatagokról, a sarkvidékekről, a Fekete-ten-
gerről. A szerzők a tudományos témájú részekbe továbbra is igyekeznek számszerűsített, 
matematikai adatokat becsempészni, megvalósítják az integrációt (noha ezen feladatok 
aránya jóval kisebb, mint a nem integrált típusú feladatoké, 54-ből 15 feladat integrált). 
Ugyanakkor az integrált feladatok kivitelezése sem tökéletes: az alábbi feladat állatokkal 
kapcsolatos ismeretekhez köti a mérési eszközöket, a méretek számok általi kifejezését, a 
feladathoz kapcsolódó rajz viszont nem segíti a méretek közti különbségek elképzelését.
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14. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 52.) 

A túlnyomórészt matematikai készségeken alapuló feladatokban viszont továbbra is hi-
ába szoroznak a gyermekek fókák, jegesmedvék segítségével, ez nem meríti ki az integ-
ráció fogalmát.

A síkidomok, mértani testek tanulmányozása, az adatgyűjtés szintén megjelenik a 
tanulási egységben, és legalább annyira kapcsolódnak a matematikához, mint a környe-
zetismerethez, tehát jelenlétük kifejezetten indokolt, ugyanakkor nagy hasznos feladatok 
kapcsolódnak a témakörhöz. Mivel ez esetben nehéz szigorúan különválasztani, hogy 
adott gyakorlatok esetében mi a matematika és mi a környezetismeret, ezzel tulajdon-
képpen megragadtuk az integráció lényegét, a teljes összeolvadást, ráadásul bizonyos fe-
ladatok esetében még egy ezen túlmenő integrációt is megfi gyelhetünk, mely abból fa-
kad, hogy az alapvetően mindkét tudományághoz kapcsolódó tanulási egység integrá-
lásra kerül egy másik, környezetismereti vagy matematikai elemmel. Érvényesül tehát az 
integrációra vonatkoztatott háló modell, a feladatok olyan fogalom köré csoportosulnak, 
mely magába foglalja a kapcsolatteremtést.  
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15. ábra, (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 58.)

 
16. ábra. (Dumitrescu, I. és társai, 2014, ford. Alexa M., Veres A.-M., 2015, 62.)

Összességében tehát megállapítható, hogy a két magyar nyelvre fordított matema-
tika és környezetismeret tankönyv közül utóbbiban (Dumitrescu, I., Ciobanu, N., Birta, 
A. C. (2014): Matematica și explorarea mediului) kiegyenlítettebb a két tudományág je-
lenlétének aránya, továbbá az integráció is több esetben azonosítható. A matematikai 
műveletek integrálása, midennapi alkalmazásuk bemutatása, hétköznapi helyzetekben 
való érvényre juttatásuk a második elemzett tankönyvből is hiányzik, ennek ellenére kö-
zelebb áll a tantervi szemlélethez, mint az elsőként elemzett (Bădescu A., Radu M. A. 
(2014): Matematica și explorarea mediului). Fontos azonban megjegyezni, hogy összes-
ségében, a szerkesztés szitjén, ez esetben is csak a megosztott modell megvalósulásáról 
beszélhetünk, nem integrált tantárgyról.

2.3. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu: Matematica și explorarea mediului
Tudora Pițilă és Cleopatra Mihăilescu (2014) tankönyve, az előbbiekben vizsgált 

tankönyvekhez viszonyítva kevesebb integrált részt tartalmaz, és ez elmondható a soron 
következő három tankönyvről is. A fejezetek, alfejezetek elején röviden megfogalmazott, 
illusztrációval ellátott, természettudományi ismereteket olvashatnak a gyerekek, továb-
bá az egyéni és csoportos munkákra való felhívásokban is ehhez a tudományághoz kap-
csolódó tevékenységre buzdítanak a szerzők. Ezeket leszámítva csak az ismétlő, felmérő 
részekben találkozunk természeti ismeretekre vonatkozó kérdésekkel, a tankönyv nagy 
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részét matematikai feladatok teszik ki. A szöveges feladatok nagyrészt a környezetre vo-
natkozó fogalmakat tartalmaznak, de ez továbbra sem jelent integrációt. Egy feladaton 
belül két tudományág ismereteire csak az alábbi típusú feladatok esetében van szükség:

 
17. ábra. (Pițilă, Mihăilescu, 2014, 49.)

Az ismeretekhez kötődő képességek alkalmazása nem csak a nyilvánvaló képi meg-
jelenítésben, hanem az utasítások teljesítése során is elhatárolódik egymástól.

2.4. Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia 
Brebenel, Claudia Ionescu: Matematică și explorarea mediului

Mirela Mihăescu és társai (2014) tankönyvének esetében hosszabb, fejezetenként 
két oldalas természettudományos részek váltakoznak a matematika feladatokkal, tehát, 
a magyar nyelvre lefordított könyvekhez viszonyítva elmondható, hogy nagyobb hang-
súlyt kapnak a természetre vonatkozó ismeretek, változatos témakörökkel, megfelelő 
arányban jelennek meg a matematikai feladatokkal. A hat tankönyv közül ez esetben 
mondható el, hogy a két tudományág jelenléte kiegyenlített. Az integrációhoz legköze-
lebb az életszerű helyzeteket megfogalmazó szöveges gyakorlatok állnak a kísérletek pe-
dig további lehetőségeket biztosítanak a környezet matematika általi megértésére.

II.5. Ștefan Pacearcă, Mariana Mogoș: Matematica și explorarea mediului
Ștefan Pacearcă és Mariana Mogoș (2014) tankönyve szintén túlnyomórészt rövid 

terjedelmű matematikai feladatokat tartalmaz, melyek 98 %-ban teljes mértékben füg-
getlenek a természettudományos témáktól. A fennmaradó 2 %-ot szöveges gyakorlatok 
és olyan feladatok alkotják, melyek esetében matematikai képességek alkalmazása által a 
gyerekek a környezetismeret témaköréhez kapcsolódó kifejezéseket, ismereteket szerez-
hetnek meg, például: 
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 18. ábra. (Pacearcă, Mogoș, 2014, 5.)

A szöveges feladatok esetében felfedezhető az életszerű helyzetek megfogalmazására 
való törekvés. A fejezetek elején továbbra is rövid természettudományos összefoglalókat 
találunk, egy-két hozzájuk kapcsolódó nem integrált szemléletű feladattal. E mellett a 
szerzők úgynevezett portfólió feladatokat kínálnak fel, melyek szintén a tudományos té-
makörre fókuszálnak. Az integrált tantárgyhoz íródott tankönyvben tehát elenyésző az 
integráció.

II.6. Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan: Matema-
tică și explorarea mediului

Constanța Bălan és társai (2014) olyan tankönyvet hoztak létre, amely a korábbiak-
ban leírtakhoz hasonló módon viszonyul az integrációhoz. A feladatok nagy része rövid, 
arányaiban pedig túlnyomó százalékban a matematikai készségekre fókuszál. A tudomá-
nyos témaköröket rövid leírások mutatják be, majd kérdések dolgozzák fel, továbbá táb-
lázatok, illusztrációk, portfólió munkák, keresztrejtvények, grafi konok segítik a megér-
tést. Kevés esetben, de megjelenik az integráció is a tankönyvben. A szerzők a becslést, 
a számszomszédokat, a szorzást, a páros és páratlan számokat, az állatokkal kapcsolatos 
információkat, a pénzt, a vásárlást, az adatok feldolgozását, az egészséges életmódra vo-
natkozó tanácsokat integrálják sikeresen, például a következő feladatokban:
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19. ábra. (Bălan és társai, 2014, 29.)

20. ábra. (Bălan és társai, 2014, 33.)
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21. ábra. (Bălan és társai, 2014, 20.)

Összefoglalás
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a 2013-as Matematika és környezetisme-

ret kompetencia alapú tanterv második osztályra vonatkozó része megfelelő kereteket 
biztosít az integráció számára. Bár integrált tanulási tevékenységekre több példát is java-
solhatna, pótolhatja ezt az a gazdag integrációval kapcsolatos szakirodalom, melynek is-
meretével a tankönyvszerkesztők és a pedagógus egyaránt elsajátíthatja és érvényesíthe-
ti az integrált oktatásszemlélet elveit. A keret tehát adott.

A továbbiakban egy táblázat segítségével foglalom össze a tanterv legrelevánsabb, 
legfontosabb adatait. A táblázat tartalmazza a matematika és környezetismeret tanterv 
második osztályra vonatkozó alap- és specifi kus kompetenciáit, illetve megjegyzéseket 
az integrációra vonatkozóan.
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1. táblázat. Matematika és környezetismeret kompetencia alapú integrált oktatása 
II. osztályban

A l apkomp e-
tenciák Sajátos kompetenciák Megjegyzés

1. Egyszerű 
matematikai mű-
veletek végzése szá-
mokkal

1.1. Számjegyek írása, olvasása, al-
kotása 0-tól 1000-ig

A sajátos kompe-
tenciák fejlesztése csak 
akkor eredményez in-
tegrációt, ha összekap-
csolódik más, nem az 
egyes számú alapkom-
petenciához tartozó 
sajátos kompetenciák 
fejlesztésével.

1.2. Számjegyek összehasonlítása 
0-tól 1000-ig

1.3. Számok rendezése 0-tól 1000-ig, 
alkalmazva a számok számtengelyen való 
elhelyezését, becslését, közelítését

1.4. Összeadások és kivonások vég-
zése szóban és írásban 0-tól 1000-ig, az 
eredmény helyességének ellenőrzése

számlálással, csoportosítással
1.5. Szorzások, osztások 0-1000-ig
ismételt összeadások és kivonások
alkalmazásával
1.6. Matematikai kifejezések és
szimbólumok alkalmazása (összeg,
összesen, az összeadás tagjai,
különbség, maradék, kisebbítendő,
kivonandó, szorzat, szorzótényezők, 

hányados, osztandó, osztó, <, >, =, +. -)
a feladok megoldása és/vagy alkotá-

sa közben

2. A közvetlen 
környezetben meg-
található tárgyak 
mértani jellemzői-
nek

felismerése

2.1. Tárgyak elhelyezése a térben
viszonyítási pontok meghatározásá-

val,
az elsajátított kifejezések alapján

A sajátos kompe-
tenciák eleve integrál-
tak, a matematika és a 
környezetismeret terü-
letéhez egyaránt kap-
csolódó tevékenysége-
ket alapoznak meg.

2.2. Síkidomok és mértani testek
egyszerű és sajátos tulajdonságainak
kiemelése különböző helyzetekben
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3. A közvetlen 
környezet jelensé-
geinek, összefüggé-
seinek,

törvényszerű-
ségeinek azonosí-
tása

3.1. Feladatmegoldás kísérletezéssel,
kutatással a környezetben észlelt
szabályosságok és minták
általánosításával

A sajátos kompe-
tencia integrált tevé-
kenység megalapozá-
sára alkalmas.

3.2. Helyes viselkedés tanúsítása a
természeti és a társadalmi környe-

zettel
szemben

A sajátos kompe-
tencia fejlesztése csak 
akkor eredményez in-
tegrációt, ha más sa-
játos kompetencia fej-
lesztésével összekap-
csolódik.

4. Egysze-
rű magyarázatok 
megfogalmazása 
logikai elemek fel-
használásával

4.1. Egy tevékenységi terv leírása né-
hány

tudományos kifejezés, rajzos ábrá-
zolás és logikai elemek (és, vagy, nem) al-
kalmazásával

A sajátos kom-
petenciák integráció 
megalapozására alkal-
masak.

4.2. A megfi gyelt jelenségek és egy-
szerű

folyamatok, összefüggések
következményeinek megfogalmazá-

sa

5. Feladatok 
megoldása az ada-
tok csoportosításá-
val, ábrázolásával

5.1. Ismert élettér adatainak csopor-
tosítása, osztályozása és rögzítése rajzok-
kal, táblázatban A sajátos kom-

petenciák integráció 
megalapozására alkal-
masak.

5.2.Feladatmegoldás: a+b=x; 
a+b+c=x

típusú az 1000-es számkörben, 
axb=x; a:b=x  a 100-as  számkörben tár-
gyak, képek, sematikus ábrák segítségé-
vel
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6. Szabványos 
mérőeszközök al-
kalmazása mérések 
és becslések

során

6.1. Nem szabványos mérőeszközök
alkalmazása a tömeg, hosszúság és
űrtartalom meghatározására és
összehasonlítására

A sajátos kompe-
tenciák integráció hiá-
nyában nem fejleszthe-
tőek/integráció nélkül 
értelmetlenné válnak.

6.2. Mérőeszközök használata a
különféle tevékenységek időtarta-

mának
meghatározására, összehasonlításá-

ra és
rendezésére
6.3. Egyenértékű értékváltások
megvalósítása jövedelem-kiadás tí-

pusú
játékos feladatok során az 1000-es
számkörben
6.4.  A hosszúság, űrtartalom és tö-

megmérés mértékegységeinek (méter,
centiméter, liter, milliliter, kilo-

gramm,
gramm) és mérőeszközeinek isme-

rete

A romániai II. osztály számára kidolgozott matematika és környezetismeret tan-
könyvek tartalmaznak integrált feladatokat, de összességükben nem felelnek meg a tan-
tárgy integrált szemléletű megközelítésének: az integráció különböző típusai, a megosz-
tott és a háló modell, érvényesülnek, de a tartalmi integráció nem valósul meg. A két in-
tegrálni kívánt tantárgy ismeretanyagát, a készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
valóban tartalmazzák, egymás mellé helyezik, bizonyos feladatokon belül pedig integ-
rálják is, viszont nem közvetítik azt a szemléletet, amit az integráció megkíván. A prob-
léma orvoslását mindenekelőtt a könyvek szerkezeti megreformálásával, átalakításával 
kellene kezdeni.

Az integrált oktatás a tanulási, tanítási folyamatban feltételez egy, a lehetőségekhez 
mérten megvalósított életközeliséget. Olyan feladatok megszerkesztéséről van itt szó, 
melyek nem elvontak, hanem a gyerekek hétköznapjaihoz valamilyen formában kötőd-
nek, továbbá szemléltetik a matematikai és környezetismereti tudás mindennapi felhasz-
nálását is. Ez által a tanulók érzékelhetik, hogy a tanultak, gyakoroltak, nem csak az osz-
tályteremben hasznosak, hanem azon kívül is alkalmazhatják őket a mindennapok kü-
lönböző helyzeteiben. Az életben azonban egy-egy megoldott feladattal, áthidalt prob-
lémával nem érkezünk el egy végponthoz, a következő megoldandó helyzet kötődik az 
előzőhöz, a harmadik szintén és így tovább egészen a végtelenségig. A kiemelt cél eléré-
se érdekében szükséges utat lebonthatjuk alkotóelemeire, egészen apró feladatokra, ezek 
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azonban egymásra építkeznek, gyakran egymásból következnek, sőt, nem hagyhatjuk ki 
egyiket sem, tehát mindegyik megoldása nélkülözhetetlen. Az általam elemzett tanköny-
vekből ez a szemléletmód hiányzik: a feladatok nem építkeznek egymásra, nem feltéte-
lezik egymást, úgyszólván egyikük-másikuk akár nélkülözhető is lenne, nem szemlélte-
tik azt a folytonosságot, amit a mindennapi helyzetekben elénk táruló problémamegol-
dás folyamata feltételezne.

Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő a tankönyveknek olyan tevékenységeket kellene 
tartalmazniuk, amelyekben a tanulók természetesen feladatokat találnak, de ezek mind-
egyikét megfelelő sorrendben, szisztematikusan kell megoldaniuk, előbbre jutva a kije-
lölt cél eléréséig. Fontos továbbá, hogy ez a cél (maga a feladathelyzet) érdekes, izgalmas 
és kihívó legyen a gyerekek számára, olyas valami, ami motiválja őket az akadályok le-
küzdésére, ekképpen modellezve egy ideális élethelyzetet.
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