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01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
Bevezető szakasz
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
1–2. osztály
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
kompetenciák fejlesztése
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
a matematikaórákon
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
A tudományos és technikai életben
bekövetkezett változásokat, illetve a
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
társadalomban az értékek prioritásának
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
eltolódását szükségszerûen követnie
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
kell az oktatásügy változásainak is.
Paradigmaváltásra van szükség a
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
pedagógiai kultúrában, hiszen csak így
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
tudunk lehetôséget, készséget, képességet, valódi tudást adni a gyermekeink
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
számára, hogy el tudjanak igazodni az
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
információrengetegben. Ahhoz, hogy
újabb és újabb kihívásoknak legyenek
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
képesek
megfelelni,
ma
már
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
élethosszig kell tanulniuk, folyamatos
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
önképzésre, mesterségbeli megújulásra
van szükség. Az új szemlélet újfajta
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
tanítási-tanulási eljárások alkalmazását
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
kívánja. A hangsúly a tartalomközpontú
oktatásról az alkalmazás- képes tudás,
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
a képességek, készségek, azaz a
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
kompetenciák fejlesztése felé tolódik.
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
Módszertani sorozatunkban egy-egy
tanító, tanár, pedagógiai szakértô írta
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
le, hogy ô miért ajánlja és milyen
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
módon használja a kompetenciák
kialakításához és fejlesztéséhez a
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
Mûszaki Kiadó könyveit.
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000
01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000

Pedagógusok

a kompetenciákról
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A kompetencia fogalmának értelmezése

A kompetencia szó az ismeretek alkalmazási képességét és az alkalmazáshoz szükséges megfelelô
motivációt biztosító attitûdök összességét jelenti, valamint azon ismeretek, képességek, magatartási
és viselkedésjegyek összességét, amelyek által a személyiség képes lesz az adott feladat eredményes
teljesítésére.
Az Európai Unió kulcskompetencia munkabizottsága nyolc kulcskompetenciát határozott meg:
O Kommunikáció anyanyelven
O Kommunikáció idegen nyelven
O Matematikai mûveltség és alapkompetenciák
O

O
O
O
O

természettudományi és technológiai téren
Az információs és kommunikációs technológiák
alkalmazásához kapcsolódó készségek és képességek
A tanulni tanuláshoz kapcsolódó készségek és
képességek
A személyközi és állampolgári kompetenciákhoz kapcsolódó készségek és képességek
Vállalkozói szellem elmélyítéséhez kapcsolódó
készségek és képességek
A kulturális tudatosság kialakulásához kapcsolódó készségek és képességek

A NAT 2007. évi módosítása a
következô kulcskompetenciákat fogalmazza meg az Európai
Bizottság ajánlásának tükrében:
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
A hatékony és önálló tanulás
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezôkészség és vállalkozási kompetencia
Esztétikai és mûvészeti tudatosság és kifejezôkészség

A Nemzeti Alaptanterv azzal teszi lehetôvé a kulcskompetenciák fejlesztését, hogy mûveltségterületekben gondolkodik, nem határoz meg mindenki számára egységes, kötelezô tanítási
rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a helyi tantervek hatáskörébe utalja.
Hangsúlyozottan kompetenciákat kompetenciaalapú oktatás képes fejleszteni. Ez esetben
kompetenciaalapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni (és alkalmazkodni)
képes tudást középpontba helyezô oktatást értjük, amely lehetôvé teszi, hogy a külön-külön
fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerû keretet nyerjen a gyermekek
számára. Ennek elengedhetetlen feltétele a problémaközpontú tanítás, a cselekvésbôl kiinduló
gondolkodásra nevelés, a felfedeztetô tanítás-tanulás, a megértésen alapuló fejlesztés.
Mindezek megvalósításához a következô pedagóguskompetenciák kerültek elôtérbe:
 A tanulás tanításának ismerete
Az egyéni képességek és szükségletek figyelembe vétele
 Változatos munkaformák alkalmazása
 A tanulók motivációs rendszerének megismerése
 A tanulás folyamatos értékelése
 Szakmai elkötelezettség
 Kommunikativitás
 Együttmûködési képesség
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„Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása
a következôket foglalja magában:
 az elôzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása
 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése
 a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka
 az emlékezet erôsítése, a célszerû rögzítési módszerek kialakítása
 a gondolkodási kultúra mûvelése
 az önmûvelés igényének és szokásának kibontakoztatása
 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek a megismerése, módszereinek az elsajátítása
 az alapkészségek kialakítása” (NAT 2003)
Vannak bizonyos tartalomfüggetlen kompetenciák, melyek nem köthetôk mûveltségterületekhez,
tudományágakhoz, tantárgyakhoz. Ilyen például a motiváció, a kreativitás, a problémamegoldó
képesség, a tanulás tanítása stb. Ezek egymástól nem elszigetelten léteznek, hanem egymásba
fonódva, rendszert alkotva támogatják, olykor lefedik egymást. A fejlesztési területek nagy része
mindegyik kompetencia részét képezi.
Az egyes kompetenciaprogramok közös eleme a problémamegoldó kompetencia hangsúlyozása,
ezen belül az analitikus gondolkodás, a kvantitatív gondolkodás, a kombinatív gondolkodás, az
analitikus gondolkodás fejlesztése. (Csapó 2005)

Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására. A kompetenciában és annak alakításában a pedagógiai folyamat éppolyan fontos, mint az eredmény. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodáshoz kapcsolódó képességek alakulását, a
matematikai modellek alkalmazását. Matematikai kompetencia birtokában az egyén hatékonyabb
problémamegoldásra, hatékonyabb érvelésre, a szabályok, összefüggések könnyebb megértésére
lesz képes a mindennapi életben.
A matematikai kompetencia fejlesztésének stratégiája direkt fejlesztés, amelynek értelmében a
készségeket, képességeket a tanítási órákon a tananyagba ágyazottan kell fejleszteni. A hatékony
fejlesztés érdekében elengedhetetlen a megfelelô gyakoriság, a következetesség, és az, hogy a
fejlesztés megfelelô életkori szakaszban történjék. A fejlesztés még hatékonyabbá válik, ha a
fejlesztendô készségek, képességek a tantárgyi integráció jegyében az adott évfolyamon még kéthárom tantárgyban, más mûveltségterületbe ágyazottan megerôsítést kapnak.
A matematikai kompetencia fejlesztési területein belül számos olyan elengedhetetlenül fontos,
mondhatni kritikus készség és képesség van, amelyek beépülése nélkül a matematikai gondolkodás
kialakulása megvalósíthatatlan. Ezekben az esetekben kritériumorientált fejlesztésre van szükség,
amely azt jelenti, hogy meghatározzuk a készség, képesség optimumszintjét, és mindaddig folytatjuk
a fejlesztést, míg az egyes tanulók el nem érik azt.
A fejlesztô munka csak az adott gyermekcsoport elôzetes tudására, képességeire, készségeire
épülhet, ezért a pedagógusnak alapvetô feladata és felelôssége a tanulók elôzetes megismerése.
Ennek tudatában építheti ki a fejlesztési utat, a speciális módszereket, eljárásokat.
Az esélyegyenlôség biztosítása lényeges momentum a matematikai kompetenciák fejlesztése
során. Ezt a tananyag differenciált módon történô feldolgozásával érhetjük el, így minden tanuló a
neki megfelelô szintû feladatot kapja, ezért fejlôdése nem válik esetlegessé. (Tankönyveink minden
feladatnál jelzik a feladatok nehézségi fokát, segítséget nyújtva ezzel a pedagógusnak a differenciáláshoz.)
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A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a matematikatanulás meghatározó színtere.
Szükségszerû, hogy a gyermekek matematikatanulása tevékenységgel, cselekvéssel, megfigyeléssel
kezdôdjön, mert ez az alapja az absztrahált problémamegoldásnak, a kreatív, alkotó gondolkodás
fejlesztésének. A tapasztalatokat a tanulók spontán vagy irányítva szerzik saját környezetükben, vagy
erre a célra létrehozott modelleken sokszor játék, matematikai játék közben.
Elengedhetetlen a fejlesztô, elfogadó légkör, ahol a tanuló biztonságban érzi magát. Ahol
hangosan gondolkodhat, érvelhet, vitatkozhat, megtorlás nélkül tévedhet. Ennek a kialakítása és
facilitálása a pedagógus feladata, sôt felelôssége.

A kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges speciális kompetenciák és háttérkompetenciák megjelenése, a tudásbázisban rejlô lehetôségek a matematika tantárgy keretében:
1. A kritikus matematikai készségek fejlesztését elôsegítô kompetenciák
O A számlálás, számolás, becslés képességének a fejlesztése:
O Szövegértô képesség fejlesztése:
 szöveges feladatok értelmezése
 a szövegek matematikai és nem matematikai tartalma elkülönítésének a képessége
 szaknyelv pontos használata (a tanuló mentális szintjének megfelelôen)
 információ gyûjtése adathalmazról, grafikonról, táblázatból
O Tájékozódó képesség fejlesztése:
 tájékozódás a tanulók saját testi dominanciája szerint
 nagymozgások és finommotorika fejlesztését, formaészlelés fejlesztését segítô
képességek fejlesztése
 tájékozódás az idôben
 tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
O Rendszerezô képesség fejlesztése:
 halmazképzés, halmazszemlélet fejlesztése
 fogalom kialakítás, definiálás
 sorképzés és hierarchikus osztályozás
O Kombinatív képességek fejlesztése:
 adott halmaz elemeinek sorba rendezése (permutálás)
 adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztása
(variáció)
 adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztása (kombináció)
O Függvényszemlélet fejlesztése:
 összefüggéseket felismerô képesség fejlesztése
 a kapcsolatok lejegyzése, ábrázolása
 arányossági kapcsolatok felismerése, ábrázolása
 táblázatok, grafikonok, diagramok értelmezése, lejegyzése
O Képi problémamegoldó képesség fejlesztése:
 tájékozódóképesség fejlesztése síkban, térben
 testek tulajdonságainak megfigyelése
 testek építése, ábrázolása
 térszemlélet fejlesztése
 síkbeli transzformációk felismerése, alkalmazása
O Következtetési képességek fejlesztése:
 valószínûségi következtetések
 induktív, deduktív következtetések
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 arányossági következtetések: egyrôl többre, többrôl egyre, többrôl többre
 egyszerû szöveges feladatok megoldása következtetéssel
 a matematikai tartalom szelektálása fontos és felesleges adatokra
2. Háttérkompetenciák, amelyek elengedhetetlenül fontosak a tantárgyi tudás kialakulásához
O Tudásszerzô képességek fejlesztése:
 az általános és a speciális tantárgyi tanulási módszerek fejlesztése
 elemi tanulási technikák alkalmazása
 metakogníció: a tanuló saját értelmi mûködésére vonatkozó tudás fejlesztése
(figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás) és beépítése a tanulási
folyamatba
 problémaérzékenység, problémamegoldás, kreativitás fejlesztése
O A helyes tanulási szokások kialakítása:
 a megfelelô munkaforma kiválasztása a tanulási tevékenységhez
 a munkaformának megfelelô tanulási környezet kialakítása
 a feladat végrehajtásának megtervezése (pl. nyitott mondat felírása, szerkesztési
vázlat készítése)
 a feladat végrehajtásának következetes véghezvitele
 az eredmény ellenôrzése, vizsgálata
O Kommunikáció fejlesztése:
 relációszókincs fejlesztése
 az eredmény, az összefüggések megfogalmazásának a képessége
 a szövegalkotó és önkifejezô képesség fejlesztése
O Gondolkodási képességek fejlesztése:
 induktív gondolkodás fejlesztése
 deduktív gondolkodás fejlesztése
 algoritmikus gondolkodás fejlesztése
 kreatív gondolkodás fejlesztése

A Hajdu-tankönyvcsalád kompetenciaalapú, mert:
O Széles körben fejleszti a tanulók részképességeit, gondolkodási folyamatait a sokszínû,
változatos feladatai által.
O Minden esetben differenciálja a feladatokat (piktogramokkal látja el a nehézségi foknak
megfelelôen), segítve ezzel annak a megvalósulását, hogy minden tanuló az adott témakörben a
neki megfelelô szinten dolgozhasson.
O Esélyegyenlôség megteremtését biztosítja a taneszközök sokféleségével is: az átlagos vagy az
átlagosnál nehezebben haladó tanulók számára készültek a Gyakorló könyvek, illetve a Tudáshozó
elnevezésû kiadványok, a matematika iránt élénkebben érdeklôdô tanulók tehetséggondozását
célozza a Mesélô fejtörô, Furfangos fejtörô, Feladatgyûjtemény 3—4. elnevezésû kiadvány.
O A tanulók tudásának mérésére minden évfolyamon négyféle kritériumorientált mérôeszköz
született, melyek arra hivatottak, hogy mérjék, a továbbhaladáshoz szükséges tudás optimális
szintjét elérték-e a tanulók.
O A taneszközrendszer „oktatáspolitikai korát” mindig megelôzve alkalmazkodott a modern
matematikai tudás kívánalmaihoz. Ennek motivációs alapja nemcsak a mindenkori
oktatáspolitikai kívánalmaknak való szükségszerû megfelelés, hanem a sok száz elôadáson, a
tanítókkal, a tanárokkal, szakértôkkel való széles körû tapasztalatcsere, a társadalomban
végbemenô változások igényeihez való alkalmazkodás volt.
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A matematikatanítás súlypontjai a 1–2. osztályban, a speciális kompetenciák
fejlesztésének aspektusából. A fejlesztés lehetôségeinek a bemutatása konkrét
tananyagtartalmon, feladatokon keresztül

Elsô osztály: Tk.6/1. A két makacs kecske

1. A számlálás, számolás képességének fejlesztése
A számlálás a matematika tanulásának úgynevezett kritikus kognitív készsége (Nagy József), hiszen a
számolási készség fejlôdése nem indulhat meg a számlálási készség optimális fejlettsége nélkül. Ezért
kell nagy hangsúlyt fektetnünk a számlálási készség kialakulására az adott számkörön belül. Elsô
osztályban 20-as, második osztályban 100-as számkörben alakítjuk ki a gyerekek számfogalmát.
Számlálási készséget fejlesztô feladat:

Egyéb kompetenciák:
7 A feladat feltett kérdések által fejleszti a tanulók szövegértelmezô képességét, az auditív
észlelését, a kérdésekre adott válaszok során a kommunikációs, önkifejezô képességüket.
7 Fejlesztô hatással van a síkban való tájékozódó képességükre (balra, jobbra, alatta, fölötte).
7 Finommotorikájuk fejlesztését szolgálja az íráselem gyakoroltatása
7 Kreatív gondolkodásuk fejlesztésére irányul a mesealkotás, amelynek létrehozása csoportmunkában is történhet. (A 4-5 fôs csoportokban történô munkavégzés nemcsak a tanulók önkifejezô
készségének fejlôdésére van jó hatással, hanem a csoport dinamikájának a fejlôdését is elôsegíti.)
A számfogalom mélyítését segíti a számok egymáshoz való viszonyának a vizsgálata.

Második osztály: Tk.20/5.

A feladat alkalmas a tanulók elôzetes tudásának a feltérképezéséhez, amelynek ismerete a tanító
számára a továbbhaladás elengedhetetlen feltétele.
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7 A tanulók a számvonalon való számlálás közben megfigyelik, hogy a számok követik egymást, így

a számlálás egyre inkább automatizálódik, kognitív rutinná válik.
7 A feladat végrehajtása közben fejlôdik a tanulók rendszerezô képessége, hiszen a páros—páratlan

fogalmának definiálásával a számokat adott halmazba sorolják, illetve az elemek felsorolásával
pontos meghatározást adnak.
7 A számok sokoldalú vizsgálata elôzi meg a fogalom definiálását. Eközben fejlôdik a tanulók
induktív gondolkodási képessége.
7 A páros—páratlan szó beépül a tanulók aktív szókincsébe, így egyre pontosabbá, árnyaltabbá válik
a szaknyelv használata.

Második osztály: Tk.137/22.

2. Számolási készség fejlôdése
Az elsô osztályban 20-as, a második osztályban 100-as számkörben tanulnak meg a gyerekek
számolni, mûveletet végezni (2. osztályban kitekintés 200-ig). Az elsô osztályban az összeadás, kivonás mûveletével ismerkednek meg, másodikban a szorzás, osztás mûveletét is elsajátítják. A mûveletvégzés szintén erôsen matematikaspecifikus, a matematika tanításának alapfeladata. A biztos
mûveletfogalom és mûveletvégzés készsége nélkül a tanuló nem lesz képes a magasabb rendû
matematikai összefüggések megértésére, ezért elegendô idôt kell biztosítanunk minden tanuló
számára a témakör optimális elsajátításához.

Elsô osztály: Gy.74/6.

Egyéb kompetenciák:
7 A mûveletvégzés közben fejlôdik a tanulók algoritmikus gondolkodása.
7 A formaészlelés fejlôdését elôsegíti, hogy a feladatban részekôl kell összeállítani a teljes képet.
7 A rácsszerkezetbe való másolás során a vizuomotoros koordináció fejlôdése valósul meg.
7 Megfigyelôképesség és a figyelem fejlôdését segíti a feladat igen aprólékos volta.
7 Helyes tanulási szokás kialakítása: törekvés a pontosságra, amely figyelem-összerendezettséget,
kitartó munkavégzést igényel.
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Egyéb kompetenciák:
7 A mûveletvégzés során a számolás kognitív rutinná válik.
7 A színezés által fejlôdik a vizuomotoros koordinációjuk.
7 Szövegértelmezô képességük fejlôdik az utasítás értelmezésén keresztül.
7 Az összegek megkeresése révén fejlôdik a síkban való tájékozódó képességük.
7 Algoritmikus gondolkodás fejlôdése a számolás algoritmusának az elsajátítása révén valósul meg.
7 A színes, játékos feladat növeli a tanulók motivációs szintjét, érdekeltté teszi ôket a feladatmegoldásban.
Mindkét bemutatott feladatnak azáltal, hogy egyéb tevékenységbe ágyazottan számoltat, motivációs
hatása van.

Elsô osztály: Tk.67/3.

3. Szövegértelmezô képesség fejlesztése
Tankönyvcsaládunk nagy hangsúlyt fektet a szövegértelmezô képesség fejlesztésére. Ezért már az
elsô osztály elsô félévétôl kezdve széles körben megjelennek a szöveges feladatok, és különbözô
nehézségi szinteken minden osztályfok szinte minden matematikaóráján jelen vannak. A tanulni
tudás alapfeltétele a szövegben való helyes tájékozódó képesség, a szöveg pontos megértése,
összefüggések meglátása, az információhalmaz kezelésére, szelektálására való képesség. Kezdetben
természetesen hangosan olvassuk föl a szöveges feladatokat, a késôbbiekben a tanulók egyre
gyakrabban olvassák el néma olvasással a szövegeket, teret engedve így az önálló feldolgozásnak,
tudásszerzésnek.

Egyéb kompetenciák:
7 Szövegértô képesség fejlesztése, fejlôdése valósul meg a feladat megoldása során.
7 Alakul a problémaérzékenység, a probléma megfogalmazásának a képessége, hiszen matematikai problémaként kell értelmezniük a tanulóknak a feladatot, csak ezután lehet a megoldásra
tervet készíteni.
7 Információk gyûjtésének képessége, az adatok kezelésének képessége is fejlôdik.
7 A mûveletek végzése során fejlôdik a tanulók számolási készsége.
7 Rendszerezô képesség fejlesztése valósul meg az adatok táblázatba rendezése során.
7 Kombinatorikai képesség fejlesztése is történik, hiszen a tanulóknak az összes lehetôséget meg
kell találni, fel kell sorolni.
7 Alakítjuk a tanulók függvényszemléletét is a táblázat értelmezése közben.
7 Fejlôdik a gyermekek képi problémamegoldása is, mert tájékozódniuk kell a táblázatban.
7 A feladat megoldása során fejlôdik a tanulók deduktív következtetési képessége is.
7 A kérdésekre adott válaszadás során fejlôdik a tanulók kommunikációs képessége.
7 A szöveges feladatok alkalmasak a helyes tanulási szokások kialakítására. ( A feladat végrehajtását meg kell tervezni, következetesen végig kell vinni, az eredményt vizsgálni, ellenôrizni.)
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Egyéb kompetenciák:
7 A szövegértelmezô képességen túl, ha a tanuló néma olvasással dolgozza fel a feladatot, az
önálló tudásszerzô képességének a fejlôdése hangsúlyosabbá válik.
7 Az adathalmazból történô lényeges információk gyûjtésének a képessége fejlôdik.
7 A probléma megfogalmazása által fejlôdik a problémaérzékenység.
7 A feladat megoldása során mélyül a tanulók mûvelet- és számfogalma, fejlôdik a számolási
készségük.
7 Segíti a tanulók eligazodását a világ mennyiségi viszonyaiban. (Mértékegységek, mérôszámok
jelenléte.)
7 Arányos következtetések képességének a fejlôdése következik be: következtetés többrôl egyre.
7 Fejlôdik a tanuló deduktív következtetési képessége.
7 A helyes tanulási szokások kialakulásának fontos színtere a szöveges feladatokkal való
foglalkozás, hiszen a feladat megoldása tudatos tervezést, átgondolást igényel.
7 Az eredmény közlésével, mondatba foglalásával fejlôdik a tanulók kommunikációs készsége.

Elsô osztály: Tk.109/3.

4. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
A méréssel, a mennyiségekkel, a mértékegységváltással kapcsolatos készségek, képességek kialakítása
hangsúlyozottan a matematikaórák feladata. Más tantárgyak kereteiben leginkább az alkalmazás
szintjén jelenik meg. Fontos, hogy a mérésekkel kapcsolatos ismereteik, készségeik kialakítása
tapasztalatszerzésen alapuljanak. Ha gondolkodási képességet szeretnénk fejleszteni a mérés során,
legjobb, ha elôször megbecsültetünk valamit a tanulóval, majd méréssel ellenôriztetjük a becslést,
végül arra is lehetôséget teremtünk, hogy a gyerek megállapítsa, mennyit tévedett, sôt a késôbbiekben stratégiát dolgoztathatunk ki vele a tévedés mértékének csökkentése érdekében. Mérési
feladatokat végezhetnek a tanulók önálló munkában párban és csoportmunkában is.

Egyéb kompetenciák:
7 Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban tapasztalati szinten, alkalmi egységgel.
7 A becslés képességének a fejlesztése.
7 Fogalomalkotás, definiálás a probléma induktív úton való bejárása. (Ismerkedés a méter
fogalmával.)
7 A szaknyelv használata árnyaltabbá válik, fejlôdik a tanulók relációszókincse.
7 Függvényszemlélet fejlesztése a feladat megoldásának táblázatba történô lejegyzése során.
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7 Helyes tanulási szokások kialakításának a fejlesztése, a tanulási tevékenységhez a megfelelô

Második osztály: Gy.25/5.

munkaforma kiválasztása. (Ha a feladatot csoportmunkában dolgoztatjuk fel, a matematikai képességek fejlôdésén túl alakítjuk a tanulók együttmûködési képességét, konfliktuskezelési képességét is.

Egyéb speciális kompetenciák:
7 Fejlôdik a tanuló szövegértelmezô képessége az utasítás értelmezése révén.
7 A centiméter szó használatával gyarapszik a tanulók matematikai fogalomtára, a tanuló a
szaknyelv egyre pontosabb használatára lesz képes.
7 Fejlôdik a tanulók síkban való tájékozódóképessége.
7 Azáltal, hogy az adott mennyiségeket rácsszerkezetbe kell másolnia, fejlôdik a tanuló
vizuomotoros koordinációja.
7 A vonalzóhasználat a helyes tanulási szokás kialakulását erôsíti (pontosság).
7 Az irányok szerint pontos, következetes kitartó haladás fejleszti a tanulók figyelemkoncentrációs
képességét.
7 Az útvonal színének szabad kiválasztása révén fejlôdik a tanulók kreativitása.
7 A válaszadás lehetôséget teremt a tanulók kommunikációs készségének a fejlesztésére.

Elsô osztály: Tk.88/4.

5. Rendszerezô képesség fejlesztése
A rendszerezô képesség alapját a relációkkal, halmazokkal kapcsolatos mûveletek végzése adja.
Ezen képességek fejlesztése nem bizonyos feladattípusok megoldási sémájának betanítását jelenti.
Arra kell törekednünk, hogy a tanulók a feladatok végzése következtében megtanuljanak
rendszerben gondolkodni, a rendszeresség, rendszerezettség igénye szemléletté, a mindennapi életük részévé váljék. Különbözô témakörbe ágyazottan fejlesztjük a tanulók rendszerezô képességét.
Rendszert adunk a kezükbe a számolási algoritmusok tanításánál, rendszerezünk, amikor a szöveges
feladatokat következetesen tervszerûen megoldjuk, ellenôrizzük, amikor a számhalmazból bizonyos
szempontok szerint részhalmazokat képzünk, amikor grafikont, táblázatot értelmezünk, amikor
testeket, síkidomokat meghatározott szempontok szerint differenciálunk.
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Második osztály: Gy.96/9.

Egyéb speciális kompetenciák:
7 A tanuló rendszerezô képességére fejlesztô hatással van a páros—páratlan, egyjegyû—kétjegyû számok fogalmának tapasztalati úton történô elôzetes definiálása.
7 Azáltal, hogy a a tanulók a számokat közös tulajdonság alapján meghatározott halmazokba
sorolják, fejlôdik halmazszemléletük, rendszerezô képességük.
7 A matematikai fogalmak használata során fejlôdik a tanulók szókincse.
7 Az új fogalmak beépítése során a tanulók szaknyelvhasználata egyre pontosabbá válik.
7 A kétféle szempont (páros—páratlan; egyjegyû—kétjegyû) egyidejû figyelembevételével fejlôdik a
tanulók megosztott szándékos figyelme.

7 Adott számhalmazból kell a tanulóknak megadni a kettôs egyenlôtlenségek igazsághalmazát,

amely során a tanulók rendszerezô képessége fejlôdik.
7 A halmaz minden elemét meg kell keresniük a tanulóknak, amely pontos, kitartó tanulási szokást

alakít ki.
7 A színezés révén fejlôdik a tanulók finommotorikus képessége.
7 A táblázatban való eligazodás szintén segíti a tanulók rendszerezô képességének a fejlesztését.
7 A matematikai kifejezések (egyenlôtlenség, relációk) jelenléte lehetôvé teszi a szaknyelv

megfelelô életkori szinten való használatát.
7 A feladat helyes megoldása során a számhalmazból, mint háttérbôl kiemelkedô kép vizuális

értelmezése fejleszti a tanulók képi gondolkodásmódját.
7 Mivel az egyenlôtlenségek számolási feladatra épülnek, ezért a tanulók számolási képességének

a fejlôdését is segítik.
7 A mûveletvégzés során fejlôdik a tanulók algoritmikus gondolkodása.

Elsô osztály: Tk.36/5.

6. Kombinatív képességek fejlesztése
A kombinatív képességek alapjai a kombinatorikai mûveletek. Ebben a képzési szakaszban nem az
a célunk, hogy a tanulókat sematizálva megtanítsuk kombinálni, variálni, permutálni, hanem az a
szándékunk, hogy a gondolkodási mûveleteknek konkrét tartalmakon való alkalmazására legyenek
képesek.
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Második osztály: Gy.177/4

Egyéb speciális képességek:
7 A kombinatorikai mûvelet végrehajtása közben fejlôdik a tanuló kombinatív képessége.
7 A kombinatorikai feladat megoldása figyelem-összerendezettséget kíván, így fejlesztô hatással van
a tanuló metakognitív képességére is.
7 A színezés segíti a tanulók finommotorikájának fejlôdését.
7 A feladat megoldása során fejlôdik a tanulók analógiás gondolkodása.
7 A feladat megoldása után beszéljük át a tapasztaltakat. Ha nem csak elmondatjuk, hogy mit
látunk, és hányszor látjuk azt, hanem a miértekre is választ keresünk, a tanulók kommunikációs
készségén túl fejlôdni fog a tanulók logikus gondolkodása és deduktív következtetô képessége is.
7 Az irányított beszélgetés során fejlôdik a tanulók vitakészsége, egymás elfogadásának a képessége,
az érvelés képessége.

7 Fejlôdik a tanulók problémaérzékenysége, problémamegoldó gondolkodása.
7 A feladat jobb átláthatóságának, a tanulók rendszerezô képességének fejlôdése érdekében kérjük

a különbözô színhasználatot.
7 Segíti a feladat megértését, ha a tanulók kiscsoportban el is játsszák a feladatot. Segíti ez a

társakhoz fûzôdô helyes magatartási szokások kialakítását.
7 A feladat megbeszélése során fejlôdik a tanulók szókincse, kifejezô képessége.
7 Biztathatjuk a tanulókat, hogy tegyenek fel újabb kérdéseket a feladattal kapcsolatban, vagy

találjanak ki hasonló feladatokat, fejlesztve ezzel a tanulók kreatív gondolkodását.
7. Függvényszemlélet fejlesztése
A megfelelô szintû függvényszemléletre elengedhetetlenül szükségünk van a mindennapi életünk
során. A feldolgozandó információk nagy része táblázatban, grafikonban, diagramban tárul elénk.
Gyakran kell statisztikákból következtetéseket levonnunk, vagy csak egyszerûen az idôjárási
elôrejelzéseket értelmeznünk. Ha képessé tesszük a tanulókat arra, hogy megtanuljanak mátrixokban
gondolkodni, könnyebben fognak tudni ismereteket feldolgozni, elsajátítani. A függvényszemlélet
fejlesztése fontos feladata a matematikaoktatásnak, de jelen van szinte minden mûveltségterület
tanulása, tanítása során is.
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Elsô osztály: Tk.22/1.

Egyéb kompetenciák:
7 A tanulók feladata, hogy adatokat gyûjtsenek a képrôl, mintegy statisztikát készítsenek, és azt
grafikonban ábrázolják, grafikont hozzanak létre.

7 A grafikon elemzése kérdések segítségével: kérdéseket tehet fel a tanár, de biztathatja arra is a

7

7
7
7
7

tanulókat, hogy ôk maguk fogalmazzanak meg kérdéseket. Fejlôdik ezzel a tanulók szövegalkotó
képessége, matematikai gondolkodása.
Állítások megfogalmazására is alkalmas a grafikonok elemzése. Az állítások igazságtartalmának
eldöntése következtében fejlôdik a tanulók problémamegoldó, elemzô képessége, induktív és
deduktív következtetôképessége.
A feladat megoldása közben fejlôdik a tanulók számlálási képessége, számfogalma.
Segíti a tanulók tájékozódó képességének a fejlôdését a számok mint mennyiségek viszonyaiban.
(„Melyikbôl van több, mennyivel?”-típusú kérdések)
A feladat fejleszti a tanulók önálló ismeretszerzésének a képességét.
A színezés fejleszti a tanulók finommozgását.

Project1uj piros:Layout 1

2008.09.10.

9:19

Page 14

Második osztály: Tk.147/5.

14

7 Ismert szabály alapján meghatározzák a tanulók az elemeket, táblázatba rendezik azokat, alakítva

ezzel a rendszerezô képességüket.
7 A táblázat értelmezése, a mennyiségek közötti összefüggések megértése után kérhetjük az
7
7
7
7
7

összefüggések felírását egyszerû matematikai modellel.
Fejlôdik a tanulók egyszerû következtetési képessége.
A feladat megoldása során fejlôdik a tanulók deduktív gondolkodási képessége.
Az utasítás megértése révén fejlôdik a tanulók kommunikációs képessége.
A feladat megoldása során fejlôdik a tanulók számolási képessége.
A számegyenes használata segíti a síkban való tájékozódó képesség fejlôdését, illetve a
számlálási képesség fejlôdését, elôsegíti a számfogalom mélyítését.

Elsô osztály: Tk.157/4

8. Képi problémamegoldó gondolkodás fejlôdése
A képi gondolkodás képességének a fejlesztése igen hangsúlyos feladata a matematikaoktatásnak. A
geometriai alakzatokról való fogalomalkotást feltétlenül meg kell elôznie a tapasztalatszerzésnek,
tapasztalatgyûjtésnek. A különbözô testek, síkidomok sokoldalú vizsgálata a fogalomalkotás induktív
útja. Csak ezen út bejárása után lesznek képesek a tanulók a definíciók pontos megfogalmazására,
alkalmazására, összefüggések meglátására, vagyis deduktív következtetések levonására. A képi
gondolkodásmód, a vizuális kultúra fejlôdésében, fejlesztésében igen nagy szerepe van a rajz és a
technika (kézmûves) tantárgyaknak is.

Egyéb speciális kompetenciák:
7 A tengelyesen szimmetrikus alakzatok vizsgálata közben fejlôdik a tanulók képi gondolkodásmódja, síkban való tájékozódó képessége.
7 A tükrösség fogalmának megismerése induktív úton.
7 A szaknyelv helyes használatának a fejlesztése a feladat megoldása révén.
7 Az eszközhasználat révén a helyes tanulási szokások automatizálódnak, a tanulók igényévé
válnak (pontosság)
7 A színezés közben fejlôdik a tanulók finommozgása.
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Egyéb kompetenciák:
7 A testek tulajdonságainak tapasztalati úton való megismerése, a képi gondolkodásmód
fejlesztése.
7 A téglatest, a kocka fogalmának definiálása induktív úton.
7 A definíciók alkalmazása, új összefüggések feltárása. Deduktív következtetési képességek
fejlesztése.
7 A szaknyelv helyes használata a fogalom definiálása után.
7 A szövegértô képesség fejlesztése a feladatrészek utasításának megértése közben.
7 Rendszerezô képesség fejlesztése az elemek halmazokba sorolása folyamán.
7 Állítások igazságtartalmának eldöntése, a tanulók matematikai, logikai gondolkodásának a
fejlesztése.
7 Ha további állításokat fogalmaztatunk meg a tanulókkal, nemcsak a kialakított fogalmak
automatizálódnak, mélyülnek, hanem fejlôdik a tanulók kreatív gondolkodása, kommunikációs
készsége.

Készítette: Czakó Anita, (Gödöllô, Erkel Ferenc Általános Iskola, logopédiai tagozat)
A szerzôrôl: tanító, gyógypedagógia specializációval ;
Egyéb végzettségei: Debreceni Egyetem, pedagógia tanári szak ;
Debreceni Egyetem, tehetség- és képességfejlesztési szakértô szak,
oktatásügyi rendszerelemzés specializációval ;
Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet, tehetség és fejlesztése szakvizsga;
Kommunikáció- és személyiségfejlesztô tréner
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Az igazán jó matematikafeladatok nemcsak a tananyagot kívánják megtanítani az adott
évfolyamban, hanem széles körben fejlesztik a tanulók matematikai gondolkodását.
Tudásrácsot alakítanak ki a tanulók fejében, amelyre koncentrikusan, a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelôen épülnek a további ismeretek.
Az elemzett feladatokat áttekintve láthatjuk, hogy egy-egy feladat megoldása során a
részképességek, kompetenciák milyen nagyszámú fejlesztése és fejlôdése valósul meg.
Mindenki, aki a Hajdu-féle tankönyvcsaládot használva alakította tanulóinak matematikai gondolkodását és tudásbázisát, biztos lehet abban, hogy kompetenciaalapú tudást
nyújtott már akkor is számukra, amikor az oktatáspolitikánk ezen divatos kifejezése
ebben az aspektusban még nem is létezett.
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