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1. Bevezető 

Szakdolgozatomhoz igyekeztem olyan témát választani, mely a későbbiekben, a 

tanári pályám során hasznos lehet, alkalmazhatom a tanításban. A hagyományos 

matematika órán leginkább a frontális és egyéni munka terjedt el, a pedagógus pedig 

gyakran tart rövidebb-hosszabb előadásokat, leginkább az új anyag tárgyalásánál. 

Szeretném a matematika órát színesebbé, változatosabbá tenni, nem eltörölve a 

bevált módszereket, hanem kiegészíteni azáltal, hogy különböző módszereket 

próbálok ki a csoportjaimban, egyben a szervezési módokat is variálom.  

Sajnos jelenleg kevés magyar szakirodalom foglalkozik specifikusan 

matematika órák témáira és céljaira szánt módszerekkel, ezért leginkább egy német 

nyelvű könyv (Barzel, Bärbel, Büchter, Andreas, Leuders, Timo: Mathematik 

Methodik.) képezi dolgozatom alapját. Mivel a könyv számos módszert tartalmaz, 

kiválasztottam öt számomra igazán érdekesnek tűnő módszert, melyeket a 

csoportjaimban is alkalmazok. A módszerek kiválasztásánál figyelembe vettem, 

hogy a könyv milyen témákat ad példaként, amelyek kifejezetten alkalmasak a 

módszerekhez, hiszen ezek alkalmazásával kapcsolatban nincsenek korábbi 

tapasztalataim. Munkám során a már említett német nyelvű szakirodalom mellett 

Falus Iván Didaktika című könyvére támaszkodok. 

Csoportjaim egy két tannyelvű tagozat két osztályához tartoznak, mindkettő 

csoportbontásban tanulja a matematikát. Az egyik az úgynevezett „nulladik” osztály, 

tanulói a - még magyarul tartott - matematika óra mellett úgynevezett szaknyelv óra 

keretében sajátítják el a matematika szókincsét német nyelven. Itt minden témakör 

érintve van, így a módszerek között szabadabban válogathattam. A másik osztály a 

tagozat első osztálya, akiknek a matematika oktatása már idegen nyelven folyik. 

Ebben az osztályban a Függvények témakört használtam ki a módszerek 

kipróbálására.  

Dolgozatom első felében az elméleti résszel foglalkozok, röviden írok az 

óratervezés sajátosságairól, itt az óravázlat kerül előtérbe. Áttekintem az egyes 

szervezési módokat, majd a módszereket, mint a tervezés szempontjait és a tanóra 

részeit, ezután bemutatom az általam kiválasztott módszereket. A második rész a 

gyakorlatról szól, vagyis arról, hogyan is alkalmaztam a tanórán a már bemutatott 
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módszereket. Ehhez tartozik minden esetben az óratervem leírása és hozzá a reflexió, 

mi és hogyan valósult meg az órán, min változtatnék a jövőben. A Függelék részben 

mellékeltem a módszerekhez tartozó tanulói dokumentumokat (és magyar 

fordításukat), melyeket valamiért fontosnak tartottam (szempontjaim később 

kerülnek bemutatásra). 
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2. Óratervezés 

Az oktatási folyamat tervezése több szinten folyik: az országos érvényű tantervek 

(Nemzeti alaptanterv, későbbiekben NAT) és kerettantervek képezik a helyi 

tantervek alapját, melyet az egyes intézményekben dolgozó pedagógusok hoznak 

létre. Az intézmény pedagógiai programja tükrözi a tanárok elképzeléseit, a helyi 

sajátosságokat, és tartalmazza többek között a helyi tantervet. A helyi tantervet 

figyelembe véve készülnek el az egyéni tanítási terveik a szaktárgyuk oktatásához, és 

osztályfőnöki munkájukhoz.  

Egy tárgy oktatásának folyamata felbontható aszerint, hogy időben milyen 

hosszú távra kell tervezniük a pedagógusoknak: a tanmenet az adott tanévet öleli fel, 

a tematikus terv egy téma feldolgozásának időtartamára vonatkozik, az óravázlat 

pedig egy tanítási óra terveit tartalmazza. A következőkben dolgozatom célját 

figyelembe véve - az óravázlat kerül rövid bemutatásra. (Falus I., 2006.) 

Az óravázlatban megjelennek az adott tanítási órára tervezett konkrét, 

személyre szóló feladatok, tananyag, célok, tevékenységformák, módszerek, 

eszközök és nem utolsósorban az időbeosztás. A tervezés során a pedagógusnak a 

tanuló igényeit kell szem előtt tartania, cél a diák aktivitásának és eltérő 

gondolkodásmódjának támogatása, fejlesztése az órán, illetve az oktatási folyamat 

során. Ez sokféleképpen elérhető, a dolgozatomban elsősorban a módszerek, és ezzel 

együtt a szervezési módok változatossága kerül előtérbe. (Ambrus G., 2003., Falus I., 

2006.) 
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3. Kompetenciák 

Az utóbbi években az oktatás a különböző kompetenciák (anyanyelvi 

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 

természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony és önálló 

tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség, esztétikai - 

művészeti tudatosság és kifejező képesség) fejlesztése köré épül. Előtérbe kerültek az 

akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek, mint 

például a kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önismeret, önértékelés. Így a 

fejlesztési feladatok között szerepel többek között a saját gondolatok közlése, a 

kommunikáció, vitakészség, a probléma megoldására való készség fejlesztése. 

(Nemzeti alaptanterv, 2012.) 

A NAT nagyvonalakban meghatározza a nevelési célokat, fejlesztendő 

területeket. Természetesen a matematika tanítása során a számolási készség, az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, 

algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzésének kialakítása alapvető 

fontosságú. A matematikatanítás egyik, ha nem a legfontosabb feladata a 

gondolkodás és a problémamegoldás fejlesztése. (Nemzeti alaptanterv, 2012.)  

A kompetenciák a tudás, ismeret, képesség, készség és egyfajta hozzáállás 

összességét jelentik. A matematika órán elsajátítandó kompetenciák három fő 

csoportba oszthatók: a szakmai, személyes és szociális kompetenciák. Ez alatt a 

személy tudását értjük, melyet különböző élethelyzetekben is képes használni, 

valamint hozzájárul olyan általános képzéshez, mely hasznos önmagára és a 

társadalomra nézve. Szakmai kompetenciákhoz soroljuk az érvelést, a stratégiák 

alkalmazását. A személyes és szociális kompetenciák a személyiségfejlődést és a 

társadalmi integrációt helyezik előtérbe. (Barzel, Büchter, Leuders, 2011.)  

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák 

hatékony fejlesztésének egyik feltétele a céloknak megfelelő tanítási-tanulási 

folyamat. Ezért már a tervezés folyamatánál meg kell határozni az oktatási célt, a 

fejlesztendő kompetenciákat, hiszen a célt szem előtt tartva lehet igazán jó feladatot 

és hozzá módszert találni. A tartalmi vonatkozású kompetenciák többnyire a téma és 

feladat választásában fejeződnek ki. Egy tanítási óra alatt ezek nem sajátíthatóak el, a 
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cél, hogy a folyamat végén ez megvalósulhasson. A tanár ezért olyan matematikai 

tevékenységeket kezdeményez, mint a problémamegoldás, modellezés, 

fogalomalkotás, így minden tanítási óra egyben a folyamatorientált kompetenciák 

elérését is szolgálja. (Barzel, Büchter, Leuders, 2011.) 

A tanórákon a különböző módszerek segítségével a fogalmak önálló alkotását, 

saját gondolatok kifejezését, megértetésére való törekvést, a közös munkát (páros, 

kiscsoportos munka, csoportmunka), az egymásra figyelést, az egyéni felelősséget és 

közös felelősségvállalást helyezem előtérbe. A közös munka során megtanulják a 

munka tervezését, felosztását úgy, hogy az egyéni adottságokat figyelembe veszik, 

hogy a közös célt elérhessék.  
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4. Szervezési módok 

A következőkben a frontális munkát, az egyéni munkát, a pármunkát és a 

csoportmunkát, mint szervezési módokat mutatom be Falus Iván Didaktika című 

könyve alapján. A módszerek kiválasztásakor fontos a megfelelő szervezési mód 

alkalmazása, valamint ugyanannak a módszernek különböző variációi vannak az 

eltérő szervezési módokban.  

4.1. A frontális munka 

A frontális munka egy olyan szervezési mód, mely során a tanulók tanulási 

tevékenysége „párhuzamosan, egy időben, gyakran azonos ütemben folyik a közös 

oktatási célok érdekében” (Falus I., 2006., 362.o.). Ez a szervezési mód a 

hagyományos oktatás egyik jellemzője, szemben a problémaorientált tanítási 

stílussal, mely középpontjában a problémamegoldó gondolkodás, és ennek 

fejlesztése áll. Míg a hagyományos oktatás alatt a régi, jól bevált módszerek kerülnek 

alkalmazásra, a problémaközpontú oktatás elsősorban a diákok önálló felfedezéseire 

támaszkodik, illetve egy feladat megoldásához akár többféle út is vezethet, ezzel is 

elősegítve e készség fejlődését. 

A frontális munka az oktatási folyamat bármely szakaszában alkalmazható: új 

ismeretek feldolgozásakor, rendszerezéskor, értékeléskor. Az ismeretek feldolgozása 

a következő lépések során történik: először az új anyag ismertetése, majd a közvetlen 

alkalmazás, gyakorlás, további alkalmazások és a végén összetettebb feladatok 

megoldása. 

Habár a célja az egységes oktatás, a munkaforma nem minden tanuló számára 

biztosítja a tanulás feltételeit. A tanulásban csak azok a diákok tudnak részt venni, 

akik fel tudják venni a pedagógus ritmusát, gondolatmenetét, a többi tanuló gyakran 

leszakad a tanárral együtt haladó diákoktól, így különbözőek lesznek a tanulási 

teljesítményeik is. A tanulók leginkább egyénileg dolgoznak, azon tanulók, akik 

gyorsabban illetve jobban dolgoznak, további feladatot kaphatnak. A megoldások 

megbeszélése is közösen zajlik. 

A frontális munka során a tanáré a főszerep: ő minősül a tudás forrásának, 

tartalmilag és formálisan is ő a központ, az irányító, aki „tanítja” a diákokat. Ez a 
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szervezési mód vált egyeduralkodóvá a közoktatásban, ami több tényezőnek is 

köszönhető, például lehetővé teszi az olcsó tömegoktatást, gyors tanítást, és az együtt 

haladás illúzióját láttatja. A pedagógus számára nem egyszerű feladat a frontális 

oktatás, egyszerre igényel figyelemkoncentrációt és figyelemmegosztást.  

Természetesen van ennek úgynevezett nyílt változata, melyben a tanulók részt 

vesznek a tanulási folyamat alakításában, a kölcsönös kommunikáció tanár- diák és 

diák-diák között dominál, gondolatcsere, vita formájában. Ebben az esetben a 

feldolgozott tartalom és a rendelkezésre álló idő megegyezik, de a célok eltérőek, és 

a diákok más-más ütemben dolgozhatnak, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat, 

és biztosítva ezzel a tanulás lehetőségeit az osztály minden tagjának.  

4.2. Az egyéni munka  

Az egyéni munka lényege, hogy a diákok önállóan, egymástól függetlenül dolgoznak 

ugyanazon a feladaton. Négy típusát különböztetjük meg aszerint, hogy mennyire 

vannak a tanulók egyéni sajátosságai figyelembe véve.  

Az egyedül végzett munkát a pedagógus irányítja, nincs tekintettel a tanulói 

sajátosságokra, mint például az előzetes tudásra, és nem biztosít kellő motivációt a 

feladat elvégzéséhez. Hatékonyabbá tehető a szervezési mód, amennyiben egyénre 

szabott segítséget nyújtunk a feladat elvégzése közben. Sajnos ez a fajtája nem 

biztosítja minden tanulónak a tanulás feltételeit, csak azoknak, akik segítséget 

kapnak, vagy akikre a feladat szabva van. Egy másik típusa az úgynevezett 

rétegmunka, mely során a tanulókat képességeik alapján csoportokba osztják, és az 

adott csoport kapja ugyanazt a feladatot. A legnagyobb probléma maga a 

csoportosítás, mert ennek alapja nem a valós tudásszint, hanem előfeltevéseink a 

tanuló tudásáról. Másfelől a diákok egyfajta skatulyázásként élik meg, amivel a 

motiváció is csökken. E kettő típus mellett van jelen a teljesen, illetve a részben 

egyénre szabott munka. Az első esetben a tanuló egyéni tudásszintjéhez igazítjuk a 

megoldandó feladatokat, utóbbi esetben a hasonló szintű tanulók kapnak azonos 

feladatot, de ellenben a rétegmunkával, ez a besorolás csak az adott feladat erejéig 

szól.  

Az egyéni munka alkalmazása során fellépő probléma lehet a feladatok 

kiválasztása, a segítség biztosítása, vagy a feladat befejezését követő értékelés. Mint 
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ahogy a frontális munkánál, itt is megkülönböztetünk zárt illetve nyílt oktatást attól 

függően, milyen megoldást veszünk igénybe a fejlesztő hatás érdekében. A zárt 

oktatás keretében a tanár határozza meg a feladatokat, ellenben a nyílt oktatással, 

amikor a tanulóknak lehetőség nyílik a feladatok közötti választásra, vagy akár a 

feladat meghatározására. Az értékelésnél érdemes a szöveges értékelést előtérbe 

helyezni, mely a tanuló a tanulási folyamatban elért fejlődése - az előzetes 

tudásszinthez mérve - fejeződik ki.  

A fejlesztő hatás csak abban az esetben érhető el, ha a feladat megoldásához a 

diák adekvát előzetes tudással és tanulási stratégiákkal rendelkezik és adott esetben a 

tanár egyéni segítséget nyújt.  

4.3. A páros munka 

A párban folyó tanulás során két tanuló dolgozik egy feladat megoldásán. Két fajtája 

van: a hagyományos páros munka és a tanulópár. Az első változat során a hasonló 

szinten levő tanulók közösen oldanak meg egy feladatot. A másik változatban a 

különböző szinten levő tanulók között egyfajta tanulmányi kapcsolat jön létre, 

melynek célja, hogy a jobb szinten levő diák a társának segítsen. 

Ez a szervezési mód is folyhat zárt oktatás keretein belül, vagyis mind a párok 

összeállítása, mind a feladat meghatározása a tanár hatáskörébe tartozik. Fontos, 

hogy csak akkor lesz hatékony az együtt végzett munka, ha mindkét fél tud, és akar 

is az adott feladaton együtt dolgozni, és a közös munkának látják értelmét, a feladat 

megoldásához ez ugyanis elengedhetetlen. A nyílt oktatás formájában a tanulók 

egyénileg szerveződnek párokba, mely nagyfokú érettséget, felelősséget igényel a 

tanulók irányából, akik emellett tisztában vannak egyéni tudásszintjükkel. A 

tanulópárok többszöri alkalmazása után létrejöhetnek természetes kölcsönös 

kapcsolatok a diákok között. Egymás kölcsönös segítése még hatékonyabb, ha olyan 

tanulók kerülnek egy párba, akik különböző területeken erősek, így kétoldalúan 

tudják egymást segíteni. A tanulópár jelentősége abban rejlik, hogy mindkét gyermek 

szociális és tanulási tapasztalatot szerezhet, nem csak a gyengébb szinten levő tanuló, 

hiszen a tanító fél is rögzíti, tanulja, gyakorolja a tananyagot, egyben magyarázatot 

lelhet és adhat is a felmerülő kérdésekre, felfedezhet összefüggéseket. A pedagógus a 

háttérből pozitív visszajelzéseket ad, ösztönzi, bátorítja, motiválja a tanulókat, és 

szükség esetén segítséget nyújt.  
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A páros munka egyrészt változatossá teheti az oktatási folyamatot, másrészt a 

tanulók differenciált fejlesztését is szolgálhatja. A tanulók szempontjából a munka 

során tapasztalatot szereznek a másikkal való együttműködésben, de ehhez döntő 

fontosságú, hogy valóban közös munka jöjjön létre. A pedagógus új oldalukról 

ismerheti meg diákjait, míg a frontális munka során a tanárral való kapcsolat, az 

egyéni munka során a feladathoz való viszony mutatkozik meg, itt a kortárs 

kapcsolatok fejeződnek ki.  

4.4. A csoportmunka 

A csoportmunka alatt olyan szervezési módot értünk, mely során 3-6 fő együtt oldja 

meg az adott feladatot. Ez a munkaforma is csak akkor válhat hatékonnyá, ha a 

résztvevők tudnak és akarnak is együttműködni. Fontos továbbá, hogy a csoport 

tagjait kölcsönös függési, felelősségi és ellenőrzési kapcsolatban álljanak a munka 

során.  

Legfontosabb kérdés a csoportok kialakítása, illetve alakulása. Különböző 

szempontok mérlegelése után képezhetünk csoportokat, ez történhet például a diákok 

tanulmányi szintje, szociális sajátosságaik, vagy a társas kapcsolatrendszerben 

elfoglalt helyük alapján.
1
 A csoportok létrehozásához el kell dönteni, legyen-e a 

csoportnak vezetője, illetve állandó vagy változó összetételű csoportokkal lesz-e 

hatékonyabb az együtt végzett munka. Habár az állandó összetételű csoportokban a 

tanulók valamivel hatékonyabban dolgoznak együtt, ez nem zárhatja ki az indokolt 

változtatásokat az intenzívebb együttműködés érdekében. A csoportmunka 

feladatainak meghatározásakor két alapvető tényezőt kell figyelembe venni: 

amennyiben a cél az oktatási folyamat élénkítése, a felek közti kommunikációt kell 

előtérbe helyezni, és a feladatok meghatározott idő alatt legyenek megoldhatóak. Ha 

a differenciálás érdekében alkalmazzuk, akkor az egyéni sajátosságokat figyelembe 

véve, a tanulók ismeretében, az adott csoportra fejlesztő hatást megcélozva döntsünk 

a feladatokról.  

A csoportmunka alkalmazásának főbb lépési a tanórán a következők: frontális 

előkészítés (tartalmilag, szervezésileg), a csoportfeladatok kiválasztása (akár tanár, 

akár diák által), idő meghatározása, maga a tevékenység (adott esetben tanári 

                                                           
1
 A tanóráimon a csoportok összeállításánál Spencer Kagan Kooperatív tanulás című művét használtam fel. 



13 
 

segítséggel), a munka befejezésével pedig frontális munkaformában az eredmények 

rögzítése, végül a szóbeli, szöveges értékelés, leginkább az együttműködést 

hangsúlyozva.  

A többi szervezési módtól leginkább eltérő tevékenység a csoportmunka során 

a pedagógus feladata, illetve az értékelés. A pedagógus a háttérből segít, indirekt 

irányít, megfigyeli az egyes csoportok működését. Adott esetben átszervezi a 

csoportokat, például ha konfliktus áll fenn, az együttműködés szempontjából 

erősítheti a fejlettebb tanulókat, a nem megfelelő szinten levők számára egy jobb 

szituációt alakíthat ki, esetenként a feladaton is változtathat. Az értékeléskor az 

osztályozást ebben az esetben is mellőzni kell, a szöveges szóbeli értékelést kell 

előtérbe helyezni, kiemelve a teljesítményt és az együttműködést.  

A csoportmunka elsősorban a tanulók kapcsolatait és együttműködési 

készségüket fejleszti, a diákok elsajátíthatják a felmerülő konfliktusok kezelését és 

megoldását, figyelnek a másikra, új oldalukról ismerhetik meg egymást és 

önmagukat.  

4.5. A szervezési módok kiválasztása, alkalmazása 

A megfelelő szervezési mód meghatározása függ az előre kitűzött céljainktól, a 

tananyagtól, a tanulóktól, a rendelkezésre álló időtől, a tanár és tanuló kapcsolatától, 

illetve magától a pedagógustól. Amennyiben egy szervezési mód dominál (legtöbb 

esetben a frontális munka), a nevelési - oktatási folyamat egyoldalúvá válhat, ezért 

érdemes a szervezési módok váltakoztatása. Ez történhet az oktatási változatosság 

elérése érdekében, vagy a differenciált fejlesztés céljából. A váltogatás mellett 

történhet a szervezési módok egyidejű alkalmazása, vagyis például csoportmunka 

esetén dolgozhatnak egyes diákok párban, vagy frontális munka során is lehet olyan 

diák, aki teljesen egyénre szabott munkában oldja meg a kitűzött feladatait. Így a 

tanulók egyéni tanulmányi szintjüknek megfelelően tanulhatnak. (Falus I., 2006.) 
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5. Módszerek az oktatási folyamatban 

Mit kellene a diákoknak elsajátítani a tanórán? Ennél sokkal fontosabb kérdés a tanár 

szemszögéből nézve, hogyan lehetne elérni, illetve hogyan alakítsuk az órát, hogy a 

kitűzött célokat megvalósíthassuk. Az alábbiakban elsősorban a Barzel, Büchter, 

Leuders könyv alapján válaszolom meg e kérdéseket. 

Egy tanóra céljai sokkal összetettebbek, mint azt elsőre gondoljuk: hiszen az 

adott tananyagbeli ismeretek megtanulása mellett megjelenik az olyan képességek 

fejlesztése is, mint az érvelés, az együttműködés, az egymás támogatása, és még 

folytathatnánk a sort. A legfontosabb mégis a tartós, bármilyen helyzetben 

alkalmazható tudás közvetítése, amihez ha nem is közvetlenül, de az előbb említett 

fejlesztési feladatok is hozzátartoznak. De hogy is néz ki egy olyan tanóra, amelyben 

ez hatékonyan megvalósítható?  

5.1. A módszerek szerepe a tervezés során 

A tervezés során több szempontot is figyelembe kell venni, ilyenek például az 

előismeretek aktiválása, a kooperáció és a felelősségtudat fejlesztése, vagy a 

támogató környezet biztosítása, csakhogy néhányat említsek. Ha a szempontokat 

rendszerezni szeretnénk, öt olyan fő területet kapnánk, mely a tervezésre hatással 

van: az adott előfeltételek (pl. a már említett tanulói előismeretek), a matematika óra 

tervezett célja, feladatok, módszerek és az elérhető médiumok. A következőkben a 

tervezést tekintve a módszerek kerülnek előtérbe, de természetesen nem ez az 

egyetlen szempont, mely befolyásolja a tervezést.  

A különböző módszerek alkalmazása lehetőséget nyújt az óra megfelelő 

strukturálására, a tanulók egyéni ösztönzésére, fejlesztésére, teret ad a tanulók közötti 

kommunikációnak. A megfelelő módszerek kiválasztása és alkalmazása döntően 

befolyásolja a tanóra minőségét és eredményességét.  

Első lépésként a feladatot kell meghatározni, és vele együtt a célokat is. Majd a 

feladat megvalósításához illő módszert kell megtalálni. Természetesen nem csak 

egyféle út vezet egy feladat kivitelezéséhez, az óra céljával összefüggésben kell 

megvizsgálni, passzol-e az adott módszer, és ennek segítségével lehet kiválasztani a 

leginkább megfelelő módszert.  
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5.2. Mi a módszer? 

A magyar szakirodalom szerint az „oktatási módszerek az oktatási folyamatok 

állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek 

különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.” 

(Falus I., 2006., 255.o.) A módszer nem az oktatási folyamat legkisebb egysége, 

hiszen tovább bontható különböző eljárásokra, fogásokra. A módszerek különböző 

szempontok szerint osztályozhatóak: például az információ forrása szerint lehet 

verbális, szemléletes vagy gyakorlati módszer. A tanulási munka irányítása során 

megkülönböztetünk tanári, tanulói, illetve tanári-tanulói dominanciájú módszereket, 

az oktatás logikai iránya alapján lehet deduktív vagy induktív, az oktatási 

folyamatban betöltött szerepük szerint szolgálhatják az új ismeretek, képességek 

tanítás-tanulását, az alkalmazást, a rendszerezést és rögzítést. Az összes módszer 

besorolását egyik felosztás sem teszi lehetővé, hiszen egy módszer több csoportba is 

sorolható, de egyfajta dimenziókként értelmezve segíti a megfelelő módszer 

elhelyezését és kiválasztását. (Falus I., 2006.) 

A német szakirodalom egy tervezett, következetes eljárásként, a kivitelezés 

módjaként határozza meg a módszert. A tanórán alkalmazott módszerek alatt olyan 

célorientált (funkciókkal egybekötött), strukturált (megadja a résztvevők közötti 

kommunikáció és cselekmény mikéntjét) és egy általános karakterrel (más 

összefüggésben, de hasonlóan bevethető, rugalmasan alakítható) rendelkező eljárást 

ért, mely különböző szervezési módokat, metodikai formákat és tanításkísérő 

eljárásokat takar. (Barzel, Büchter, Leuders, 2011.) 

Mindkét definícióban a módszer, mint az oktatási folyamat része jelenik meg, 

hangsúlyozva célorientáltságát és összefüggését különböző eljárásokkal, fogásokkal. 

A magyar szakirodalom különböző dimenziók mentén próbálja rendszerezni, 

csoportosítani. A német szakirodalom kiemeli a már említett három fő tulajdonságot, 

és a szervezési módokkal való kapcsolatát is hangsúlyozza, ezzel egy általános, igen 

tág leírást ad meg. Utóbbi a módszereket céljuk, funkciójuk, tulajdonságaik és 

feladatokkal való kapcsolatuk mentén rendszerezi. Szakdolgozatom témájának 

szempontjából fontosnak tartom az oktatási célokkal és a szervezési módokkal való 

összefüggést. 
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5.3. Módszerek különböző szempontokból 

A módszer kiválasztásánál a megfelelő döntés érdekében több aspektust is 

figyelembe kell venni. A következőkben a négy legfontosabb szempont kerül 

bemutatásra a Barzel, Büchter, Leuders –féle könyv alapján. 

5.3.1. A módszer célja - kompetenciák fejlesztése 

Az adott módszer célja a legfontosabb szempont, hiszen ha nem tudjuk, mit 

szeretnénk elérni, nem tudjuk majd, hogyan is lehet azt megvalósítani. Ezért 

leginkább ez határozza meg a tervezés folyamatát, a módszer kiválasztását. Az óra 

módszertani felépítése határozza meg, hogy az összes kompetenciaterület egyenlően 

fejlesztve legyen. A módszer ez által egy eszköz, melynek segítségével az órán a 

tanuló egyéni erősségei kibontakozhatnak és fejlődhetnek.  

5.3.2. A módszer funkciója 

A következőkben a tanulás folyamatával és annak egységeivel foglalkozok, az egyes 

szakaszokhoz pedig egy-egy módszert, mint példát is említek. A fejezetben idézett 

módszerek leírására a következő fejezetben kerül majd sor.  

A céljaink megfogalmazása után megnézzük, hogyan is lehetne ezeket 

megvalósítani. Egyrészt tartalmi kérdésekről kell dönteni (pl. milyen nehézségek 

adódhatnak, milyen feladatokat válasszunk, stb.), másrészt a tanulási folyamatot 

időben és módszertanilag is strukturálni kell: milyen szakaszokra bontható a tanulás 

folyamata, hogyan köthető össze a fogalmak felfedezése és megszilárdítása, hogyan 

szervezhető meg a gyakorló fázis, hogyan érdemes a tanulókat mérni a folyamat 

elején, közben és végén.  

A tanulási folyamat több szakaszból áll, és mindegyiknek megvan a maga 

funkciója. A hagyományos modell megkülönbözteti a felfedezés, rendszerezés, 

gyakorlás, alkalmazás, valamint diagnosztizálás és ellenőrzés szakaszát. Ezekhez 

kellene a megfelelő módszer mellett dönteni. A felfedezés során a tanulók 

előismeretei, tapasztalatai kerülnek előtérbe, melyek a fogalomalkotást és az 

összefüggések megtalálását segíthetik. Az egyén ötletei, kérdései kerülnek előtérbe, 

konfrontálódva a többi tanulóéval, ezért fontos a tanulók közötti kommunikáció, 

véleménycsere biztosítása a tanórán. Ehhez érdemes például csoportmunkát 
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alkalmazni. Fontos a folyamat végén egyfajta összegzésként és a következő lépés 

bevezetéseként az ötletek, fogalmak összegyűjtése. Ezt követően kerül sor a 

fogalmak rendszerezésére, kapcsolatba hozására és az összefüggések feltárására. Erre 

a továbbiakban taglalt és alkalmazott módszer, a Sammeln - Ordnen - Strukturieren 

(Gyűjtés - rendezés - rendszerezés) nyújt kiváló lehetőséget. A gyakorlás, elmélyítés, 

ismétlés szakaszában előtérbe kerülnek az egyéni különbségek, vagyis az órát ebben 

a szakaszban differenciáltan célszerű tartani. A cél, hogy a tanulók az új ismereteket 

oly módon rögzíthessék, hogy később, különböző helyzetekben is alkalmazhassa a 

tanultakat, ez a kompetenciák elsajátításának lényege. Ezt például a Stationenzirkel 

(Tanulás állomásokon) módszer teszi lehetővé. A gyakorlással egybekötve az adott 

tananyag alkalmazására például a Mathe Quiz (Matematika kvíz), vagy Was bin ich? 

(Mi vagyok én?) módszerek nyújtanak lehetőséget. A tanulók alkotói tevékenységük 

során reflektálnak a tananyagra, a tanórán vett fogalmakat és azok tulajdonságait 

használják, ezáltal a produktív gyakorlás, elmélyítés, a tananyag alkalmazása valósul 

meg. Záró lépésként követi ezt a tanultak ellenőrzése. Egy poszter elkészítésével a 

tananyag összefoglalható, átláthatóvá válik. Fontos a visszajelzés arról, mit csinált, 

illetve mit ért el a diák a tanulási folyamat során. Ehhez nyújtanak a módszerek oly 

módon segítséget, hogy több szempontból is megfigyelhető legyen a diák tudása, 

teljesítményük akár egyénileg akár csoportokban is mérhetővé válik.  

5.3.3. A módszer jellemzői 

Természetesen elengedhetetlen tényező a kiválasztásához a tulajdonságaik ismerete, 

ilyen az időtartam, szervezési összetettség, a tanulók aktivitása a módszer 

alkalmazása során és a benne rejlő differenciálási lehetőségek. Minden módszerre 

más-más időintervallum jellemző, vannak rövidebb időtartamot igénylők, és vannak 

egy, két vagy akár több tanórát igénylő módszerek, mint például a projektmunka. A 

komplexitást tekintve vannak egyszerűbb, könnyebben megérthető és tervezhető, 

illetve összetettebb módszerek, utóbbira jó példa a Stationenzirkel (Tanulás 

állomásokon). Minden módszer a tanulók aktív tevékenységére alapoz, legyen ez 

akár szellemi, akár testi aktivitás, de ez különböző mértékben van jelen. A 

differenciálás szükségessége a tanulók eltérő tudása, hozzáállása, tapasztalatai miatt 

áll fenn. Már a változatos módszerek alkalmazása a tanítási órán is egyfajta 

differenciálás, de néhány metódus pontosan a differenciálás miatt jött létre: 

különböző megoldási utakat és feladatokat kínál, több szinten.  
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5.3.4. Feladatok és a módszerek kölcsönhatása 

Egy jó feladat nem tesz csodát, csak a megfelelően kiválasztott és az egyénre szabott 

módszerek járulhatnak ahhoz, hogy kölcsönhatásban a feladatokkal egy jó, hatékony 

óra jöhessen létre. A módszereket tekintve megkülönböztetünk irányított és 

önállóságot előtérbe helyezőeket. Előbbi vagy a tanár, vagy a tananyag által, de 

némileg irányítja a diák munkáját, utóbbi pedig a tanulók felelősségére, 

együttműködésére, döntéseire támaszkodik. A feladatok lehetnek zártak, vagyis egy 

megoldási út és egy megoldás lehetséges, ellentétben a nyitott feladatokkal, melyek 

nem csak többféle eredményt tesznek lehetővé, hanem az egyéni értelmezésre, 

magyarázatra helyezik a hangsúlyt. A feladatok inkább a tartalmi kérdésekkel, 

döntésekkel állnak kapcsolatban, a módszerek a célokkal. A tervezés során e 

szempontokat kell figyelembe venni, és adott esetben kombinálni. 
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6. Tanórán kipróbált módszerek 

A következőkben bemutatom azon oktatási módszereket, melyeket a tanítási óráimon 

alkalmam volt kipróbálni. A módszerek a már többször említett német 

szakirodalomban találhatóak. Röviden ismertetem az adott módszer fogalmát, 

tartalmát, sajátosságait és eredményes alkalmazásuk feltételeit. 

6.1. Gruppenexploration (Csoportos felfedezés) 

Ez a módszer a csoportmunka egy változata: a tanulás felfedeztetve történik, a 

csoportmunka keretei között. Lényege, hogy a tanulók csoportokba rendeződve, egy 

feladat keretében számos példát vizsgálnak meg, melyek segítségével 

összefüggéseket tárnak fel az adott témakörben. A tanulók 2-4 fős csoportokban 

dolgoznak, felosztják egymás között a feladatokat, így a példák mennyisége 

szétoszlik, és nem csak rövidebb idő alatt, hatékonyabban tudnak dolgozni, hanem a 

kooperatív munka során a szociális kompetenciájuk is fejlődik. Nem mellesleg 

lehetőség nyílik differenciálni a különböző készségekkel rendelkező tanulók között, 

és jobban megismerhetjük a diákok személyiségét, képességeit.  

A tanár egy adott témakörből vett feladategyüttest ad a diákoknak. Tudatos 

csoportkialakítással előre differenciálhatja a tanulókat. Attól függően, hogy a 

csoporton belül a diák választ magának feladatot, vagy a tanár osztja ki neki, szintén 

lehetőséget ad a differenciálásra. Miután a tanulók megkapták, illetve kiválasztották 

a feladatokat, elkezdik megoldani a példákat, egyedül vagy éppen párban. Ha 

nehézségekbe ütköznek, tanácsot kérhetnek a csoport többi tagjától. A 

munkafolyamat végén csoportonként összegyűjtik az általuk felfedezett 

összefüggéseket, megbeszélik, majd bemutatják az osztály többi tagjának. A módszer 

alkalmazható fogalmak bevezetésére, melyet akár a diákok fejleszthetnek ki, vagy 

lehetőséget nyújt együttes problémamegoldásra.  

6.2. Mathe-Quiz (Matematika kvíz) 

Mint ahogy a neve is szemlélteti, a kvízjáték egy játékkal fűszerezett gyakorlást tesz 

lehetővé a tanórán. A tanulók összeállítanak egy matematikai kvízt, azaz megadják a 

kérdéseket, a lehetséges válaszokat és a szabályokat.  
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Legelső lépésként az osztály tanulói megbeszélik, milyen szabályok mentén 

halad a játék: ki a kvíz vezetője (a tanár vagy egy diák), kérdéses esetekben ki hoz 

döntést, egyedül játszanak, vagy az osztály kisebb csoportokra van felosztva, stb. Ez 

után elkezdhetik összeállítani a kérdéseket és a válaszokat a kiválasztott témakörben. 

A játék során felmerült, nem megoldott kérdéseket később érdemes részletesen 

megbeszélni, mi volt a probléma.  

A kvíz egyfajta játékos önellenőrzés a tanulók ismereteit és készségeit tekintve: 

a kérdések gyűjtésekor a korábbi tananyagot átismétlik, így a produktív gyakorlás 

egy formája valósulhat meg. Mind a tesztkérdések írásakor, mind a kiértékelésekor a 

diákok reflektálnak az adott témakörre. A szabályok variálásával – az idő 

korlátozása, a játékosok száma (egyedül, párban vagy csoportokban), illetve a 

tanácsadás lehetősége – többféle játéklehetőség kínálkozik. 

6.3. Poster (Poszter) 

Egy kérdéssel, problémával való hosszas foglalkozás lezárása lehet egy poszter 

elkészítése. A poszter itt olyan módszert jelent, mely egy témát komplexen, többféle 

szempontból mutat be, kihasználva a vizuális eszközök és hatások adta 

lehetőségeket. Általában csoportonként készítenek egy-egy plakátot, ami 

matematikai fogalmakat, összefüggéseket mutat be.  

A téma kiválasztása, megbeszélése után az adott csoporton belül felosztják 

egymás között a feladatokat. Fontos egyeztetni a tartalmi szempontokat, és hozzá a 

megfelelő struktúrát kiválasztani: a lényeget kell kiemelniük és ezt átláthatóan 

ábrázolni. Ez csak akkor sikerülhet, ha a témán elgondolkodnak, kiválasztják a 

megjelenítendő elemeket és ezt kifejezően mutatják be. A kész posztereket 

prezentálják és legtöbb esetben kifüggesztik olyan helyre, ahol mindenki más 

megszemlélheti.  

A poszteren egy hosszabb-rövidebb munkafolyamat eredményeit rögzítik a 

diákok. Elkészítése kétféle funkciót tölthet be a tanórán, egyrészt lehet a cél maga a 

poszter elkészítése, másrészt egyfajta dokumentálás is lehet egy munkafolyamat 

végén. Szem előtt kell tartani, kinek is készítik: osztálytársaknak, az iskola többi 

tanulójának, vagy még nagyobb nyilvánosságnak. Tartalmilag tárgyilagosnak, 

érthetőnek kell lennie, és ennek megfelelően kell a tartalmat vizualizálni.  
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Egy poszter készítése alkalmas abban az esetben, ha a téma mögött egy 

hosszabb munkafolyamat áll, leginkább csoportban dolgozható fel, illetve ha a 

reflektálás, visszatekintés, kommunikáció az adott tárgyról segíti az adott témakör 

elsajátítását. Témákat tekintve alkalmazható például egy folyamat, módszer 

bemutatására, vagy akár a tanévben vett témakörök áttekintésére, ismétlésére.  

6.4. Sammeln - Ordnen - Strukturieren (Gyűjtés - rendezés - rendszerezés) 

A Mindmap vagy Cluster néven is közismertté vált módszer a tanulók adott témához 

kapcsolódó asszociációira támaszkodik, a folyamat során a diákok gondolataikat egy 

strukturált formába öntik. A spontán ötleteket összegyűjtik, rögzítik (általában 

plakátra), a végeredmény pedig egy áttekintés az adott témáról.  

Általában a tanár határozza meg a kidolgozandó témát, felírja a táblára, 

melyhez a diákok ötleteket gyűjtenek (példákat, fogalmakat, kérdéseket). 

Dolgozhatnak egyedül, párban, vagy kisebb csoportokban. A csoportmunka előnye a 

diákok közötti kommunikáció a fogalmakról, összefüggésekről, és hogy mi kerüljön 

a táblára. Ha az ötleteiket kártyákra írják, könnyebb rendszerezni és összekapcsolni a 

fogalmakat. Az eredményt prezentálják és kiállítják.  

Ez a technika alkalmazható egy tanegység elején, amikor az előismeretek 

aktiválása a cél, a tanegység végén a tananyag rendszerezését, ismétlését szolgálja. 

Egy terjedelmesebb probléma esetén a szükséges lépések, a munkafolyamat 

felosztásának tervezését segítheti.  

6.5. Stationenzirkel (Tanulás állomásokon) 

A módszer nevét nehéz magyar nyelven megadni, legtöbbször tanulókörnek nevezik. 

Számomra fontos, hogy a neve tükrözze azon munkaállomásokat, ahol a diákok 

dolgoznak, ezért döntöttem a Tanulás állomásokon név mellett, de a Tanuló 

állomások is kifejezi a lényegét. A módszer alkalmazása során a tanulók különböző 

„állomásokon” dolgoznak, ahol egy adott téma egy-egy lehetséges megközelítésével 

foglalkoznak. A szervezést tekintve, lehetnek kötelező és választható állomások, 

illetve a diákok dolgozhatnak egyedül, párban vagy kisebb csoportokban.  

Első lépésként a tanár előkészíti az állomásokat, berendezi a termet és elkészíti 

a hozzá kapcsolódó tananyagot. Ezt követően ismerteti a témát, az állomások 



22 
 

feladatait és a célokat. Így a diákok kiválaszthatják az állomásokat, ahol dolgozni 

szeretnének. A feladatok befejeztével vándorolnak egy másik állomáshoz, ahol a 

téma egy feladatcsoporttal találkozhatnak. A foglalkozás befejeztével frontális 

munkában megbeszélik az elért eredményeket, tisztázzák a felmerült kérdéseket, 

majd összefoglalják a tanultakat. A tanulóknak érdemes – előzetes egyeztetés után – 

valamilyen formában dokumentálni a tapasztalatokat. Attól függően, mi a cél, 

igényel a foglalkozás utólagos munkát. Például gyakorlás esetén nem szükségszerű, 

de egy bevezető óra esetében fontos az eredmények összefoglalása, részletesebb 

megbeszélése.  

A pedagógus a tanóra során a háttérbe szorul, és amennyiben igény van rá, 

segítséget ad a diákoknak. Emellett ha szükség van rá, koordinálja a csoportokat az 

egyes állomásokhoz, hogy minden csoport minden állomáshoz hozzáférhessen.  

A módszer legnagyobb előnye, hogy a tanuló maga választhatja ki a 

feladatokat, szervezi az egyéni tanulási módját, így felelős a saját tanulási 

folyamatáért.  

Az állomások száma függhet a témától, a céltól, a rendelkezésre álló időtől, 

vagy a feladatokhoz kapcsolódó anyagoktól. A tanár még a feladat megkezdése előtt 

tisztázza a diákokkal, mennyi időt is szán a komplett feladatra. Habár ez sok 

tényezőtől függ, minimum két óra ajánlott egy téma esetében. A módszer lehetőséget 

nyújt egyéni, páros, és csoportmunkára egyaránt, utóbbi esetben az állomások száma 

is csökkenthető. Amennyiben a csoportmunka mellett döntünk, ajánlott kis létszámú 

csoportokkal dolgozni.  

6.6. Was bin ich? (Mi vagyok én?) 

A módszer során a tanár, vagy akár egy diák egy matematikai fogalmat képvisel, míg 

a többi diák eldöntendő kérdések feltevésével találják ki, melyik fogalmat 

személyesíti meg. A módszerrel a matematikai fogalmak precíz definiálása 

fejleszthető, tulajdonságaik segítségével.  

A tanár legfontosabb feladata, a megfelelő fogalmak kiválasztása, ami 

lehetőséget nyújt a diákoknak minél több kérdés megfogalmazására. A tanulók 

dolgozhatnak egyedül, egy nagy csoportként (az osztály), vagy kisebb csoportokban. 

Előnyös, ha csoportokba vannak felosztva, mert így közösen megbeszélhetik, milyen 
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kérdéseket érdemes feltenni. A cél, hogy minél kevesebb találgatással, 

próbálkozással jöjjenek rá a fogalomra. Fontos, hogy a játék szabályait még az elején 

rögzítsék. Egy vagy több kör után érdemes reflektálni, megvitatni, miért volt nehéz 

néhány fogalmat kitalálni, milyen tulajdonságok segítettek, így elősegítve a fogalmak 

tulajdonságainak elmélyítését.  

A módszer kiváló különböző fogalmak precíz definiálására, miközben a 

tanulók a témakör fogalmainak tulajdonságaira kérdeznek rá. Alkalmas év végi 

összefoglaláskor, témakörök ismétlésekor vagy éppen a különböző témakörök 

közötti kapcsolat felfedezésére.  
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7. Az órák és tapasztalataim 

7.1. A kvízjáték  

7.1.1. Óraterv  

A tanulócsoport a két tannyelvű tagozat úgynevezett „nulladik” osztályának (9. kny) 

egyik csoportja, összesen 18 fővel. Vannak köztük olyanok, akik ebben az évben 

kezdték a német nyelv tanulását, és vannak haladók, akik különböző szinten állnak 

német nyelvből. Ez a csoport inkább a csendes, már-már passzív csoportnak van 

elkönyvelve, míg a másikra jellemző az órai aktivitás. A csoportban lényegesen több, 

kétszer annyi lány van, mint fiú, ezáltal a fiúk nagyon összetartanak, a lányok 

körében viszont már kialakultak kisebb csoportok. A csoportmunka egyik rejtett célja 

lenne a klikkek feloldása. 

A módszer kipróbálását, mint ahogy ebben az osztályban a többi módszernél is 

így van, a szaknyelv óra keretében terveztem, mivel a témák sokszínűsége teret ad a 

különböző módszerek kipróbálására. A szaknyelv óra lényegében egy bevezető 

matematika óra német nyelven. Az óra keretében a matematika minden témakörét 

érintjük, kezdve a számokkal, műveletekkel, halmazokkal, függvényekkel, 

geometriával és a végén statisztikával. Mivel a szaknyelv órán leginkább a 

szókincsre helyeződik a hangsúly, a szavak tanulása önmagában nem marad meg 

hosszútávon a tanulók tudatában. Ezért kötöm össze játékokkal, melyek a 

memorizálást segítik és nem mellesleg az órát is izgalmasabbá teszik. Az órához 

készült egy „szaknyelv füzet”
2
, mely tartalmazza a fent említett témakörökhöz a 

szóanyagot és hozzá néhány feladatot. Mivel már a témakörök nagy részét 

feldolgoztuk, szükségesnek tartom a korábban vett anyag ismétlését, szinten tartását. 

Emellett a kezdő diákok számára nagyon fontos, de még a haladók számára is 

nehézséget okoz az idegen nyelven való szóbeli megnyilvánulás. Ezt azért tartom 

fontosnak, hogy megfelelő matematikai és nyelvi tudással induljanak a következő 

évben, amikor már német nyelven tanulják a matematikát. 

 

                                                           
2
 A Mathematik. Sprechen und Verstehen címmel ellátott füzetet olyan tanárok állították össze, akik a 

matematikát, fizikát és informatikát német nyelven tanítják, rendszerint kéttannyelvű és nemzetiségi 

iskolákban.  
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Ebben az esetben a témakörök sajátos ismétlése volt a cél, méghozzá úgy, hogy 

a diákok önállóan, csoportokba rendezve nézték át a tananyagot. A módszer menete, 

hogy egy kvízhez kérdéseket, és természetesen hozzá kapcsolódóan válaszokat 

állítanak össze a csoportok. Miután egy-egy témakör nincs olyan részletesen 

taglalva, mint a matematika órán, így az összes témakört felhasználhatták, mégis 

átlátható maradt. A módszer lényege abban rejlett, hogy miközben keresték, milyen 

kérdést tehetnének fel, átgondolták, mi az, amit már vettünk, mi okozhat nehézséget 

a többieknek, és a válaszlehetőségekből kiderül, milyen más fogalmakkal keverhető 

össze. Nem mellesleg a csoportmunkát is lehetővé tette. 

A csoportokat én alakítottam ki, a 18 tanulót három - négy főből és két - három 

főből álló csoportba osztottam. A véleményem szerint a négy fő lenne a 

legideálisabb, hiszen így egy csoporton belül dolgozhatnak akár párosával is, de 

mivel a csoportlétszám nem osztható néggyel, hármas csoportokat is alakítanom 

kellett. A három-három diákot úgy választottam ki, hogy ne alakuljon ki egy pár és 

egy kívülálló, hanem a három fő jól tud együtt dolgozni, nem csak ketten közülük.  

A kétszer 45 perces óra első 15-20 percét a feladat rövid bemutatására és a 

szabályok megfogalmazására szántam: a tanulók csoportokban összeállítanak 

kérdéseket és hozzá válaszlehetőségeket, minimum négy kérdést, de ha lehet többet, 

az eddig vett témakörök bármelyikéből. Miután ismertettem a játék menetét, 

tisztáztuk a szabályokat: az osztály állapította meg ki a „kvízmester”, egy kérdéshez 

mennyi válaszlehetőség legyen megadva, kérhet-e segítséget a játékos, és van-e 

időkorlát. Ezt követte a csoportok kialakítása. A csoportok összeültek és legalább 10 

kérdést írtak, hozzá a válaszokat (ha van idő akár többet is írhatnak). Erre körülbelül 

20 percet kaptak. A kérdés és a hozzá tartozó válaszok egy A4-es lapra kerültek.  

Az óra második felében következett a kvízjáték. A csoportok sorrendjét 

sorsolással alakítottam ki. A kérdéseket a tanári asztalon gyűjtöttük, ezekből húzott 

egyet a soron következő csoport egyik tagja, és a helyes választ kellett kiválasztania. 

(A csoporttagok döntik el, ki játszik elsőnek, a következő kérdéshez más 

csoporttagot is küldhetnek játékosnak.) Ezután a következő csoport tett ugyanígy. 

Minden jó válasz egy pontot ért (ha a nehezebb és könnyebb kérdéseket külön vettem 

volna, a nehezebb több pontot érne). Amelyik csoport a legtöbb jó választ adta, 

vagyis a legtöbb pontot kapta, az nyert azon az órán.  
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A kvízjátékra körülbelül 40 percet terveztem. Amennyiben olyan kérdést 

húzott, amit az ő csoportja állított össze, azt visszarakta és húzott egy másikat. A 

helytelenül megválaszolt kérdéseket külön gyűjtöttük, és az óra végén visszatértünk 

rá. Attól függően, milyen szabályok mentén játszunk, kérhet segítséget a többi 

csoporttagtól.  

Az óra utolsó részét (10-15 perc) a csak nehezen vagy éppen rosszul 

megválaszolt kérdések megvitatásának szenteltem: az adott kérdés miért volt nehéz 

(a kérdés vagy a válaszlehetőségek miatt, stb). Majd a csoportok értékelésével zártam 

az órát, kiemelve a csoportok együttműködését, és a legügyesebb csoport tagjai (akik 

a legtöbb helyes választ adták) kaptak egy plusz pontot, négy plusz pont pedig 

beváltható egy ötösre. Azóta minden órán játszottunk (az óra elején, 10-15 percet), 

így minden héten gyűjthettek további pontokat. Körülbelül két hónapon keresztül 

játszottuk, majd átrendeztem a csoportokat. Az új csoportokkal várhatóan az év 

utolsó órájáig játszunk, ha a lelkesedés nem lankad. 

A tanórán a csoportmunkában és a frontális munkában dolgoztak a diákok. 

Csoportmunka a kérdések írásakor volt jelen, frontális munka pedig a feladat 

megbeszélésekor és lezárásakor. A kvíz során alkalmazott szervezési mód nem 

egyértelmű, tekinthető frontális munkának is, de csoportmunkának is. 

7.1.2. Reflexió 

A tanóra elsődleges célja, azaz a tananyag felelevenítése, teljesen megvalósult. A 

diákok átlapozták a könyvet, füzetet, minden témakör felmerült a megbeszélés, és a 

játék során. Megbeszélték, mire érdemes rákérdezni, és milyen válaszokat kell 

megadni, hogy a többiek eltévesszék, mert ők is elrontanák. A játék közben nemcsak 

a soron levő játékosok, hanem mindenki gondolkodott a helyes válaszon, a rossz 

válasz esetén vagy rákérdeztek, miért nem jó, mert ők is azt a válaszlehetőséget adták 

volna meg, vagy elmagyarázták, miért nem jó.  

A szabályok megállapításánál nagyon kreatívak és meglepően kooperatívak 

voltak. Elfogadták, hogy először a tanár a „kvízmester”, a nevet is ők adták. Egy 

kérdéshez négy vagy kettő válaszlehetőséget lehetett megadni (utóbbi esetben egy 

állításról kellett eldönteni, igaz vagy hamis), természetesen egy helyes válasszal. 

Megállapodtak, hogy habár egy játékos megy ki és húz egy lapot, kérhet segítséget, 
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illetve tanácsot a csoport többi tagjától. Hozzáteszem, egyszerű kérdés esetében is, 

amikor biztos volt a helyes válaszban, még akkor is kikérte a csapattársai 

véleményét. Egyértelmű volt számukra, hogy legyen időkorlát, végül a maximum 

egy perc mellett döntöttek, ami utólag kevésnek bizonyult. A kreativitással többek 

között arra utaltam, hogy új szabályt is hoztak: rablást is lehetővé tettek a csoportok 

között, vagyis ha az egyik csoport rossz választ ad, a többi csoport válaszolhat és 

kaphat pontot, ha a válaszuk helyes. Ebben az esetben a többi csoport átgondolta, mi 

a helyes válasz, és annak a betűjelét egy papíron a magasba mutatták. Amelyik 

csoport eltalálta, kapott egy pontot.  

Nyilvánvalóan a csoportnév sem maradhatott ki, pár perc (sőt másodperc) alatt 

kitalálták a neveket: Klügerinnen (Okosak), Der Kreis (A kör), Humorosak, Márk (a 

csoportban lévő egyetlen fiú miatt) és Szívecskék.  

A csoportok nagyon jól működtek együtt, mindenkinek meg volt a szerepe: 

volt, aki sok és jó kérdést talált ki, volt, aki szívesen írta a lapra és volt, aki szívesen 

szerepelt. Sajnos a többség akarata döntött, amikor kiválasztották azt az egyént, aki 

ment és húzta az első lapot, ugyanis az első körben senki sem akart kimenni, mert 

félt, hogy rossz választ ad. Miután kihasználták azt a lehetőséget, hogy a 

csoporttagokkal meg lehet beszélni, nem állt fenn ez a probléma. Nagyon élvezték a 

játékot, az a csoport, akinek húznia kellett, izgult milyen kérdést kaphat, a többiek 

azért izgultak, hogy az ő kérdéseiből húzzanak ki egyet.  

Az én feladatom nagyon más lett, mint ahogy terveztem. A játék irányítására 

alig volt szükség, a diákok tudták, mikor következnek, milyen szabályok mentén 

játszhatnak, az én legfontosabb feladatom a játék állásának táblán való rögzítése volt. 

Emellett a válaszadókat kérdezgettem, biztosak-e a döntésükben, és ha igen, miért. 

Legtöbbször meg tudták indokolni, ami az összefüggések ismétlését segítette. 

Természetesen voltak olyanok, akik csak tippeltek. 

Az időt nem jól osztottam be, előzetesen nem jól mértem fel, melyik rész 

mennyi időt is venne igénybe. A kérdések összeállítására elég lett volna a tizenöt 

perc, mert hamar összeállították a kérdéseket, de még rengeteg ötletük volt, így 

kihasználták a húsz percet, sőt kértek még öt percet, hogy befejezhessék. A 

kvízjátékra viszont maradt annyi idő, mint szerettem volna, sok kérdésre jutott idő, és 
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szerencsére jó pár kérdés maradt még az asztalon. Ezeket összegyűjtöttem, 

rögzítettem a pontokat, és megállapodtunk, hogy a következő órán folytatjuk. Első 

alkalommal kértek házi feladatot, bár magát a feladatot is ők adták maguknak: a 

csoportok összeírnak még legalább öt kérdést, ugyanis a játék közben rengeteg 

ötletük támadt.  

A módszerhez és az órához kapcsolódóan a sok kiváló példa közül öt tanulói 

munkát választottam ki, ezeket a Függelék A, B, C, D, E rész tartalmazza. Azért ezek 

mellett döntöttem, mert ötletesnek találtam, mind matematikailag, mind 

tesztfeladatként. A kiválasztott példák nehéznek bizonyultak, mindenki egytől-egyig 

gondolkodott rajtuk. Az A és B példára az illetékes csoport rossz választ adott meg, 

így a másik három csoporton volt a sor (akik írták nem „rabolhattak”). Az A példa 

egyszerűen van megfogalmazva, nem ez adta a nehézségét és nem is nyelvi 

akadályokba ütköztek, hanem maga a kérdés. A válaszadó csoport a 

különbséghalmazt és komplementer halmazt rögtön kizárta, viszont az unio és a 

metszet között nem tudtak dönteni, így tippeltek, rosszul. Mielőtt a megoldást 

elmondtam volna, megkérdeztem, melyik halmazhoz tartozik az „és” illetve a „vagy” 

kulcsszó, így már egyértelműen el tudták dönteni, melyik lett volna jó válasz. De 

önmagában a „vagy” nem segített nekik.  

A B példa habár nyelvtanilag tartalmaz némi hibát, teljesen érthető volt 

mindenki számára. A nyelv kicsit megnehezítette a megoldást, mert habár a kérdést, 

illetve a leírást értették, a fogalmakat nem tudták megfejteni. Nagyon tetszett, hogy 

még rajzoltak is hozzá, nyilván, ha az elnevezések mellé rajzolták volna, 

megkönnyítették volna a többiek dolgát. Itt is csak tippeltek, sajnos rosszul, utána 

közvetlenül megbeszéltük, a másik három szögpár tulajdonságait is összegyűjtöttük, 

kiemelve a hasonlóságokat és különbségeket.  

A C példa nem okozott nehézséget a diákoknak, de tetszett az ötletes kérdés, 

hogy a „definícióból” kihagynak egy szót, és ki kell találni, melyik való oda. 

Természetesen ehhez érteni kellett a feladatot. Lezárásaként megkérdeztem, hogy 

adunk össze és vonunk ki törteket, ha azonos a nevező, és ha nem. Nem hibátlanul, 

de azért meg tudták fogalmazni németül.  
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A következő D kérdést a Humorosak csapat állította össze, ezt azért emeltem 

ki, mert a név kötelez alapján két jó megoldást adtak meg, hogy megnehezítsék a 

másik csapat dolgát. A kérdések írásakor ugyan rákérdeztek, hogy a válaszok között 

csak egy jó megoldás lehet-e, természetesen igennel feleltem. A csoport nagyon 

ügyes volt. A fiú, aki kijött, megnézte, a c és d választ kihúzta, de az első két (jó) 

válasz közül nem tudott dönteni. Ezért hátrament a csoportjához, hogy segítsenek 

neki. Végül az a válasz mellett döntöttek. Megkérdeztem miért, azt válaszolták, hogy 

csak tippeltek, mert nem tudták eldönteni. Megkérdeztem, tudják-e mit jelent a 

többtagú kifejezés (mehrgliedriger Term), ők ügyesen elmagyarázták. Így 

elfogadtam a megoldást, és megkapták a helyes válaszért járó pontot, a „humoros” 

csoport pedig elárulta, hogy ők írták és szándékosan írtak két jó megoldást. 

Szerencsére a válaszadó csoporton nem tudtak kifogni. 

Az utolsó, E dokumentumot azért választottam, mert jó példa egy kérdésre két 

válaszlehetőséggel. A csoport a kérdés megfogalmazásakor nyelvi akadályba 

ütközött, de a kettős pont segítségével kiküszöbölték. Egyébként a többiek akkor is 

értették volna, ha nem javítják ki. A csoportnak, aki kihúzta, el kellett döntenie, igaz 

vagy hamis, hogy a deltoid szemben lévő oldalai párhuzamosak. A feladat nem volt 

nehéz, gyorsan kitalálták a megoldást. Megkérdeztem, mi jellemzi a deltoidot, mert 

úgy éreztem, a négyszögek közül ez megy a legnehezebben. Nem tévedtem, jó volt, 

hogy átismételtük. 

Mivel a módszer az újdonság erejével hatott, a kétszer 45 perc gyorsan eltelt, 

de szerintem többszöri alkalmazás után hosszú lenne a 90 perc, maximum egy tanóra 

ideje lenne hatékony, így nem veszíti el a varázsát. 
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7.2. Játék a fogalmakkal 

7.2.1. Óraterv 

A tanulócsoport a 9. kny osztály másik csoportja, ugyanúgy 18 fővel, és a kezdő, 

illetve haladó szintű tanulók aránya, sőt a lányok és fiúk aránya is megegyezik. 

A tanulók, habár nem egészen egy éve ismerik egymást, gyorsan összeszoktak, 

jól tudnak együtt dolgozni. Vannak köztük igen csendes, nem túl aktív diákok, és 

vannak nagyon hangadó, domináns tanulók, de akadnak úgynevezett támogató 

tanulók, akik nagyon tehetségesek, aktívak, és ha olyanokkal kerülnek egy csoportba, 

akik nem annyira ügyesek, már-már passzívak, őket bátorítják, segítik a munka 

során. Így a csoportok kialakításánál figyelnem kellett, hogy a tagok jól kijöjjenek 

egymással, ne legyen egy nagyon domináns csoport, aki „elnyomja” a többi 

csoportot. A csoportokat 3 főre terveztem, mert a feladatok (kérdések meghatározása, 

találgatás) a kisebb létszámú csoportot tartottam ideálisnak. A csoportalakításnál 

vegyes csoportok mellett döntöttem, tagjait én jelöltem ki. Először a teljesítményük 

alapján sorba rendeztem a tanulókat, majd az első csoporthoz kiválasztottam a 

legjobb, a leggyengébb és egy közepes teljesítményű tanulót. Ugyanígy alakítottam 

ki a többi csoportot is. Amikor készen lettem csoportok összeállításával, rájöttem, 

hogy egy-két csoportban az összes diák nagyon aktív, és lett egy csoport, amelyikben 

a tanulók elég csendesek, féltem, hogy túl passzív lesz. Így még át kellett rendeznem 

aktivitás szempontjából is a csoportokat.  

Ebben a csoportban is a szaknyelv órán vetettem be a módszert, a célom 

egyfajta gyakorlás, ismétlés volt. A Was bin ich? (Mi vagyok én?) módszer 

lehetőséget nyújt a fogalmak és tulajdonságaik felelevenítésére és a tanulók szóbeli 

közlését helyezi előtérbe, illetve a csoportmunka során a diákok közti 

kommunikációt is lehetővé teszi. 

Az óra első tíz percét a módszer ismertetésének szántam. Elmeséltem, hogy 

első lépésként a tanár kitalál egy fogalmat, melyet titokban tart a diákok előtt 

(bármelyik témakörből, én a paralelogrammát, az abszolútérték függvényt, a 

homorúszöget, a súlyvonalat, a négyzetet és az értéktáblázatot választottam ki, de 

erről nyilván nem tudtak). A tanulókat 3 fős csoportokba osztottam, akik összeültek 

és megbeszélhették az első kérdéseket. A sorrend eldöntésére minden csoport húzott 
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egy cetlit, rajta egy számmal, mely a kérdezésnél meghatározta, mikor következhet. 

Fontos, hogy a csoportok csak eldöntendő kérdéseket tehettek fel. A feladat célja úgy 

kérdezni, olyan tulajdonságokra rákérdezni, ami leginkább leszűkíti a lehetőségeket 

és persze ezek után a fogalom kitalálása. Segítségképpen a kérdéseket és a rá adott 

válaszokat a táblán rögzítettük, így láthatták, milyen kérdéseket tettek már fel. 

(Amennyiben szükséges, csinálunk egy próbát, hogy mindenkinek érthető legyen a 

feladat és a felmerülő problémákra kitérhetünk.) Miután a csoportok döntöttek az 

első néhány kérdésről, kezdődhetett a játék. A csoportok egymás után kérdezhettek, 

minden csoport feltett egy kérdést, a sorrendnek megfelelően következett a másik 

csoport. Erre 25 percet szántam, hogy az óra utolsó felében maradjon pár perc az 

összegzésnek. Amennyiben volt nehezen kitalált fogalom, megbeszélnénk, miért is 

volt problémás (a kérdések miatt, vagy a tulajdonságai miatt, stb.). Így az is 

kiderülhet, ha egy fogalom, vagy éppen a témakör, ismétlésre szorul. 

A frontális munka mellett csoportmunkában dolgoztak az órán. A frontális 

munka a feladat ismertetésekor, illetve az összegzéskor dominált. A „játék” 

folyamán a frontális munkát és a csoportmunkát együtt, illetve felváltva 

alkalmaztam. A csoportok vegyes összeállításúak, és hogy az erőviszonyok 

kiegyenlítettek legyenek, a hat csoport összességében hasonló egymáshoz. 

Amennyiben hiányozna egy vagy több tanuló, inkább párban dolgozzanak, mint 4 fős 

csoportok legyenek. 

Házi feladatként kerestem három fogalmat, melyet néhány tulajdonságával 

definiálniuk kell. 

7.2.2. Reflexió  

Az órára visszatekintve összességében jól sikerült, hatékony volt és elértem vele a 

célom, miszerint a tanulók a matematikai fogalmakat gyakorolják, méghozzá idegen 

nyelven. 

A gyerekek nagyon élvezték, nagyon lelkeses voltak mind a csoportmunkában 

mind a versenyzést tekintve. A találgatásoknál gyorsan ráéreztek, hogyan is lehet 

leginkább szűkíteni a lehetőségek számát, így egy-egy fogalmat elég gyorsan 

kitaláltak, ilyen volt a paralelogramma és az abszolútérték függvény. Viszont minél 

nehezebben sikerült kitalálni, minél hosszabb ideig próbálkoztak, esetünkben az 
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értéktáblázat bizonyult a legnehezebbnek, annál izgalmasabb volt, annál aktívabbak 

voltak, rengeteg ötletük volt és folyamatosan kérdezni akartak. 

Természetesen a jövőre nézve vannak észrevételeim, korrigálni valóim. 

Bármennyire is elterveztem, a feladat szabályai nem voltak elsőre érthetőek. Először 

német nyelven próbáltam logikusan, lépésről lépésre elmagyarázni, majd magyarul is 

elmondtam, de nem igazán értették, mit is szeretnék. Leginkább a próbakör segített 

nekik: ha tudnák a fogalmat, például a paralelogrammát, milyen kérdéseket tennének 

fel. Ezt követően már el tudtuk kezdeni a feladatot. A csoporttagok összedugták a 

fejüket, így minden csoportnak volt legalább egy kérdés a tarsolyában. 

A feladat közben derült ki, hogy a hat csoport közül öt nagyon jól működött, 

nagyon aktív volt, de volt egy csoport, aki nagyon nem akart részt venni a játékban. 

Tagjai csendben ültek, még a körülöttük levők izgalma sem ragadt át rájuk. Nevettek, 

élvezték a feladatot, de minden lehetőségnél passzoltak, nem kérdeztek, nem is 

találgattak. Valószínűleg még nem annyira tudtak, vagy szerettek együtt dolgozni, a 

csoportok kialakításánál nem gondoltam, hogy probléma lehet velük.  

Szintén átgondolásra szorul a sorrend megállapítása. Egymás után, a 

sorrendnek megfelelően haladtunk, a diákok is betartották ezt a szabályt, de felmerült 

a kérdés, mi van akkor, ha éppen nem a soron következő csoport „tudja” a választ, de 

mivel nem ő jön, várnia kell addig, amíg sorra nem kerül. Egyelőre nem látom, 

hogyan oldanám meg a kérdést, mert ha a korábban megállapított sorrend számít, 

vagy a tanár dönti el, hogy melyik csoportot szólítja fel, nem biztos, hogy igazságos 

lenne.  

Az óra végét az összegzésnek szántam, leginkább a homorúszöget és a fent 

említett értéktáblázatot akartam megbeszélni, de végül minden fogalomra kitértünk 

és így az adott témakör legfontosabb részeit sikerült is átismételnünk. Értékeléskor 

megdicsértem a csoportokat, főleg a kooperációt és a kommunikációt emeltem ki. A 

legügyesebb csoportnak – akik a legtöbb fogalmat találták ki – jutalmazásként plusz 

pontot terveztem, de végül ők találták ki, mivel is tudnám őket (még) jutalmazni: 

átvették a helyemet, vagyis az adott csoport talált ki, illetve keresett egy fogalmat, 

kérdezgette a csoportokat, jegyzetelt a táblára és irányította a folyamatot, miközben 

én a háttérből figyeltem. Ráadásul a csoporttagok közül volt, aki szívesebben 
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szerepelt, így ő kérdezgetett, a másik két tanuló pedig írni akart a táblára, szóval 

egyedül osztották fel egymás között a szerepeket.  

Egyik példaként Wertetabelle (értéktáblázat) fogalmat választottam ki, ezt a 

Függelék F részében látható táblázatom szemlélteti. Sajnos nem volt lehetőségem 

lefényképezni a táblát, de a lemásoltam dokumentálás céljából, ezt pedig begépelve 

mellékelem. Két oszlopba rendeztem a táblát, attól függően, milyen választ kaptak az 

eldöntendő kérdésre. A táblázatban egymás után írtam be a kérdéseket, vagyis 

röviden csak a szavakat, amikre rákérdeztek. Mivel ez már nem az első fogalom volt, 

az első kérdésekkel ügyesen és gyorsan szűkítették a témákat, eljutva így a 

függvényekhez. Rögtön a legkézenfekvőbb függvénytípusokat kérdezték, de a 

lelkesedésük lankadt a sorozatos nem válaszok után. Ekkor átgondolva, hogyan is 

találhatnák ki gyorsabban, rákérdeztek, egyáltalán a függvények egy típusa-e, így 

legalább nem kellett a többi függvényfajtával számolni. Ettől azonban nem jutottak 

előrébb, mert ezután már csak tippelgettek, sorra vették az összes fogalmat. A 

Zahlenpaar fogalom (számpár) esetében vonakodtam tagadni, mert végül is van 

hozzá köze, reméltem segít valakinek az álcázott bizonytalanságom. Volt, aki a 

matematikai fogalmakon túlmutatóan rákérdezett konkrétan az adott fogalomra. A 

tippek hada során az egyik tanuló kitalálta a fogalmat, de ekkor már mindenkinek a 

keze a magasban volt, mert érezték, hogy közel vannak a fogalomhoz, mert már nem 

sok lehetőség volt. 

Nagyon tetszett, hogy előbb-utóbb rájöttek, hogyan is nyerhetnek időt, és jó 

volt látni, hogy élvezik a játékot. Sok példa után rájöttek, hogy érdemes a fölérendelt 

fogalomra rákérdezni, mintsem az összes példán végigmenni. Bár a módszerrel 

gyakorolható az egyes fogalmak tartalma, ebben az esetben ez nem látszódott. Ezért 

egy másik példát is hozok az óráról: Parallelogramm (paralelogramma), ugyanis 

ebben a körben igazából a tulajdonságokra való rákérdezés volt a nyerő stratégia. Ezt 

a Függelék G táblázata mutatja be. Mivel az első kérdés után kiderült, hogy a 

geometria témakörébe tartozik a fogalom, gyorsan rájöttek, hogy valamelyik 

négyszög lehet. Elkezdtek tippelgetni, majd inkább a tulajdonságokra tértek át, bár ez 

az ötlet tőlem származott. Reméltem így használják a négyszögeknél tanult 

tulajdonságokat, német nyelven. Ügyesen megkérdezték, van-e párhuzamos 

oldalpárja, de ettől még nem tudták meg, egy, vagy két párhuzamos oldalpárja van-e. 

A tulajdonságok gyorsan leszűkítették a lehetőségeket, és eljutottak a megfejtésig. A 
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példát követően megnéztük, mi a különbség, illetve hasonlóság a trapézzal, a 

téglalappal, a rombusszal és a négyzettel.  

Az óra után többször is alkalmaztam a módszert, ugyanis az osztály másik 

csoportja is igényelte, hogy velük is próbáljam ki. Szerintem igazán hatásos, ha az 

óra első pár percében egyfajta bemelegítésként, a gondolkodás beindítására 

használjuk, nem mellesleg az előző órán tanultak gyors felelevenítésére is alkalmas. 
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7.3. Csoportos felfedezés 

7.3.1. Óraterv 

A 9. kny második csoportjában próbáltam ki a Was bin ich?(Mi vagyok én?) mellett 

ezt a módszert is.  

A módszer szintén a szaknyelv órát színesíti. Az óra a geometria témakörön 

belül a térgeometriához kapcsolódik. Mivel a 9. évfolyam matematika tananyagában 

nincs térgeometria, az alap matematika órán nem is veszik, de a szaknyelv órán a 

szókincs miatt a síkgeometria tananyagát követően a térgeometria is érintve van. Az 

ezt megelőző órán már bevezettem a térgeometria szókincsét, de mivel magyarul sem 

feltétlenül ismerik a hasáb, gúla, stb. fogalmát, ezért úgy gondoltam, hasznos lenne, 

ha az órán a testekkel foglalkozunk, ezen belül különböző testek palástjával és 

természetesen felszínével. Az óra célja tehát a legfontosabb testek palástjainak 

felismerése, felszínének mérése, kiszámolása és lehetőség szerint egy általános 

képlet megadása.  

Az órán szintén csoportokban dolgoztak, de most a négy fős csoportok mellett 

nem három, hanem öt fős csoportokat alkottam, a módszer sajátosságai miatt (sok 

példa felosztása és megoldása) minél többen vannak egy csoportban, annál többet 

tudnak felfedezni. A négy fő lenne a legideálisabb, a három fő szerintem túl kis 

létszámú lenne egy csoportnak, így az öt fő mellett döntöttem. Miután már ismerem a 

diákokat, a négyes csoportokat olyanokból állítottam össze, akik tudnak és akarnak is 

együtt dolgozni, ha a páros munka mellett döntenek a csoporttagok. Az öt fős 

csoportokban is dolgozhatnak a résztvevők akár párban is, akár egyedül is. Tagjait 

úgy választottam ki, hogy (remélhetőleg) nem lesz köztük senki sem kirekesztve.  

Az óra első tizenöt percében az óra menetét mutattam be a tanulóknak: 

csoportokban dolgoznak, minden csoport testek kiterített palástját kapja meg, (mint 

például Függelék G részben található tanulói példa), valamint minden csoport kap 

egy feladatlapot, melyen a feladatok leírása mellett egy táblázatban rögzíthetik 

eredményeiket. A csoportok ugyanazokat a feladatokat kapták meg, minden csoport 

a saját asztalán találta meg. Mivel sok példát kaptak, hogy időben végezzenek, fel 

kellett osztaniuk maguk között (csoporton belül) a feladatokat. Ők döntöttek a 

munkamegosztásról, hogy egyedül, vagy párban dolgoznak. Majd választhattak, 
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melyik példával szeretnének dolgozni. A munka megtervezésére öt percet kaptak. A 

következő negyven percben el kellett dönteniük, melyik háló melyik testhez tartozik, 

majd mérések segítségével ki kellett számolni a felszínt. (Ha szükséges, kivághatják, 

összeragaszthatják a testeket.) Lehetőség szerint sikerül a példák alapján egy 

általános képlet felírása a test felszínére. Az óra ebben a szakaszában egyéni vagy 

páros munka zajlott, majd a feladat befejeztével egyeztettek a csoport többi tagjával. 

Ez után körülbelül 10 percben a csoport összegyűjtötte és megbeszélte az egyénileg 

felfedezett összefüggéseket, kapcsolatokat, kitöltötték a táblázatot. A csoport célja: 

lehetőleg az összes feladat megoldása és az összefüggések feltárása, leírása. Az óra 

utolsó 20 percében összefoglaltuk, amit a csoportok külön-külön felfedeztek. Az 

egyes csoportok kiválasztották, melyik példákat (legalább kettő, de inkább három 

feladatot) szeretnék a többieknek bemutatni a táblánál. Eközben a többiek 

ellenőrizhették saját eredményeiket. Az áttekintés során tisztáztuk a felmerült, nem 

ismert fogalmakat, és rendszereztük a képleteket. Ezeket a táblán rögzítettem, a 

diákok ugyanezt tették a füzetben. 

7.3.2. Reflexió 

A módszert többek között azért tartom nagyon jónak, mert a szervezési módok közül 

mindegyik jelen van, illetve jelen lehet az órán, így azt ilyen szempontból is 

változatossá teszi. Frontális munka az óra elejét jellemezte, a feladat ismertetésekor, 

illetve az óra végén, amikor a csoportok bemutatták eredményeiket. Az óra 

legnagyobb részében önálló vagy páros munka folyt, a csoporttagok dönthették el, 

hogy egyedül vagy valakivel párban dolgozzák-e ki a feladatokat. Az eredmények 

összefésülését pedig csoportmunkában oldották meg.  

A diákok gyorsan megértették az óra menetét. A csoportok hamar megtalálták 

a helyüket és egymást, kifejezetten jól működtek együtt. Kivétel nélkül mind a négy 

csoport dolgozott, sietett, hogy minél több feladatot meg tudjon oldani. A 

csoporttagok az asztalukról válogattak a példákból, kivettek maguknak egy-két 

feladatot. Időnyerés céljából az egyedül végzett munka mellett döntöttek. Miközben 

mértek, számoltak, egymást kérdezgették, hogy amit csinált, a többiek leellenőrizzék, 

igényelték a csoporttagok megerősítését, nem mertek egyedül felelősséget vállalni. 

Így néhány perc után a legtöbben párokká rendeződtek. Tipikusan az dolgozott 

egyedül, aki egyszerű, vagy nehéz feladatot választott.  
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A feladatom a csoportok segítése volt, amikor elakadtak, de rendszerint 

megoldották a tanulók a felmerülő kérdéseket. Így volt időm a táblán egy A3-as 

papírt elhelyezni, melyen a feladatlap nagyított változata volt.  

Az időtartam elég volt a feladat elvégzésére, mind a számolásokra, mind a 

megbeszélésre. Amivel mégis kifutottak az időből, az annak az eldöntése volt, hogy 

melyik példát mutassák be és ki tegye ezt meg. Miután készen voltak a 

megbeszéléssel, egy-egy tag kiment a táblához, és az ott elhelyezett papíron a testek 

neve elé írta a csoport nevét, jelezve, hogy ők azt választották. Nem készültem fel 

arra az eshetőségre, ha vita alakul ki a csoportok között, de ezzel nem volt probléma, 

minden csoport választott két példát. Gond a harmadik példa kiválasztásával adódott, 

a körkúp, a dodekaéder és a hatszög alapú hasáb kimaradt. Az utóbbi kettővel ugyan 

foglalkoztak, de nem voltak biztosak az eredményeikben, ezért nem merték 

választani, a körkúpot pedig kihagyták. Nem erőltettem, megnéztük azokat a 

példákat, amiket megoldottak. Két-két tanuló jött ki a táblához, és mesélte el, hogyan 

is oldották meg a feladatot, mit mértek, mekkorák az oldalak, milyen ismert 

képleteket használtak fel, és mire jutottak, mi lehet a felszín képlete a palást alapján 

az adott testnek. Eközben a többiek összehasonlították az ő megoldásaikkal, legtöbb 

esetben minimális eltérés adódott az eredmények között.  

A dolgozatomba két csoport munkáját választottam ki, egy „megoldás lapot” és 

egy feladatlapot, melyen a test kiterített palástja látható (Függelék H, I). A csoport 

együtt töltötte ki a táblázatot, miután mindenki befejezte a munkáját. A körkúpnál 

csak az alapkör területét tudták kiszámolni, de legalább odaírták, amit tudtak. 

Nyilvánvalóan az alap és a palást fogalmakat még nem használták, viszont a határoló 

felületeket ügyesen meghatározták és a lapon is rögzítették. A képletnél többet 

vártam, mint a határoló felületek megnevezései, de ügyesen kikerülték annak 

megadását. Rájuk bíztam, hogyan jelölik az egyes oldalakat, milyen betűt 

használnak. Legtöbb esetben a, b, c illetve magasságra m megnevezést használtak. A 

kiválasztott példában a tanuló nem is használt jelöléseket, a mért adatokat írta az 

adott oldalra, illetve magasságra, így számolta ki a felszínt. Nagyon sokan, nem csak 

ez a csapat nem adott meg a felület nagysága mellett mértékegységét, csak a 

számadat áll a megfelelő oszlopban, erre később fel is hívtam a figyelmüket. 

Örültem, hogy nem a magyar fogalmakat használták, hanem a német megfelelőit 



38 
 

adták meg, így nem csak a térgeometriai fogalmak érvényesültek, hanem a már 

átvett, és így ismételt síkgeometriai fogalmak is előkerültek.  

Az I melléklettel egy hatszög alapú hasáb megoldását választottam ki, ezt a 

tanuló egyedül oldotta meg, és a többieknek magyarázta el, például annak, aki nem 

tudta az ötszög területét kiszámolni (a csoport másik tagja próbálta a dodekaéder 

felszínét megadni). Ez a tanuló éppen nem, de tipikusan inkább kerekítettek, ha az 

oldalak hosszára nem egész számot kaptak, mintsem tizedes tört legyen, pl.: 4,2 cm 

helyett 4 cm-rel számolt. Sajnos nem vette észre, hogy ha az élek csatlakoznak, 

ugyanakkorának kellene lenniük. Így kapott a hatszög alapélére és a palástot alkotó 

téglalap egyik oldalára eltérő értéket. Habár nem említettem nekik, hogy a 

feladatlapokon szereplő kiterített hálók szürke része a ragasztás miatt szerepel, nem 

számolták a felszínhez. Volt, aki nem tudta mi az a szürke rész (nem ebben a 

csoportban), de a csapat többi tagja segített neki, így nélkülem is megoldódott a 

kérdés. A munka azért tetszett nagyon, mert habár voltak benne pontatlanságok 

(pontatlan értékek, mértékegység hiánya), viszonylag rendszerezett módon oldotta 

meg: egy hatszöget kiszámolt, és beszorozta kettővel, ehhez hasonlóan a 

téglalapoknál is egyet kiszámolt, majd beszorozta a téglalapok számával. Volt olyan 

tanuló, aki az oktaédernél megnézett öt háromszöget, míg rájött, hogy egyformák. 

A módszer legnagyobb hozadéka, hogy az óra nagyobb részében volt jelen 

kommunikáció a diákok között a feladat megoldása érdekében. Még olyanok is 

együtt tudtak dolgozni, akikről tudtam, hogy nem feltétlenül fogják 

súrlódásmentesen megoldani az adott problémát. 
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7.4. Tanulás állomásokon  

7.4.1. Óraterv 

Ezt a módszert a kéttannyelvű tagozat egy másik osztályában alkalmaztam. A 

10. c osztály az új tanterv szerint már 9. c osztály. A 9. osztályos matematika 

tananyag Függvények témakörét átvettük, ezt a kétszer 45 percet összefoglaló 

gyakorlásnak szántam, még mielőtt lezárnánk ezt a témakört. Az előző órákon már 

átismételtük nagyvonalakban a témakört: függvénytípusok, ábrázolásuk, jellemzésük, 

átalakítások, arányosság és százalékszámítás. Ezt követően kérték a diákok, hogy 

szükségük lenne még sok gyakorló feladatra, mert már nem nagyon emlékeznek, mit 

is vettünk a témakör elején, hogyan kellene az adott feladatokat megoldani. A 

módszer segítségével a kulcsfontosságú részekhez nyújtanék számukra újfajta 

gyakorlási lehetőséget. A tanóra célja mindenekelőtt a gyakorlás. A módszer 

segítségével egyfajta rálátást, áttekintést kapnak arról, mit tudnak és mit nem, melyik 

részt kell még gyakorolni, hol vannak hiányosságaik, és ezzel együtt én is 

felmérhetem, mire van szükségük. 

Az osztály 31 főből áll, akik két csoportba vannak osztva, többek között 

matematika órán is. A 16 főből álló csoportnál próbáltam ki ezt a módszert, mert így 

könnyen ki tudtam alakítani a négy főből álló kisebb csoportokat. Ez a csoport igen 

aktív, nagyon jól tudnak és tudunk együtt dolgozni, érdekli őket a matematika, a 

motiváció felkeltése és a figyelem fenntartása nem szokott probléma lenni. Kilenc 

lány és hét fiú tartozik a csoporthoz. A lányok többsége és néhány fiú is igen 

szorgalmas, komolyan veszik a feladatokat, van viszont egy-két fiú, akire oda kell 

figyelnem: igen passzívak, nem szívesen dolgoznak az órán, sem egyedül, sem 

mással. A csoportalkotásnál leginkább rájuk figyeltem, hogy olyan csoportba 

kerüljenek, amelynek tagjai hatására elkezdenek dolgozni.  

A jobb időkihasználás miatt az ezt megelőző óra végén már felvázoltam 

nagyvonalakban a módszer lényegét, így nem ezen az órán hallanak először a 

módszerről. A feladat ismertetésére és a csoportok összeállítására csak 10 percet 

szántam. Még az óra előtt berendeztem a termet úgy, hogy a tervezett öt állomásnak 

legyen megfelelő hely és a csoporttagok is könnyedén tudjanak együtt dolgozni, 

reméltem, hogy nem vesz el sok időt az óra elejéből. Bemutattam a diákoknak az öt 

állomást: az első állomáson egyszerűbb függvényekkel foglalkoztak, (a függvények 



40 
 

ábrázolása és jellemzése volt a feladat), a második szakaszban átalakítás után kellett 

a függvényeket rajzolni és jellemezni, a harmadik állomáson a százalékszámításhoz, 

arányossághoz kapcsolódó gyakorló feladatokkal kellett dolgozniuk. Az elsőhöz 

hasonlóan a negyedik állomáson függvényekkel kapcsolatos feladatokat találtak, de 

ezek már nehezebbek, ugyanígy az ötödik állomáson is már nehezebb átalakításokkal 

kellett megküzdeniük. Az 1., 2., 3., kötelező állomások, a 4. és az 5. állomások 

választhatóak, természetesen, ha van idejük, mindegyiket végigjárhatják. A füzetben 

kellett megoldaniuk és rögzíteniük a feladatokat. Az állomásokon megtalálták a 

feladatokat, és egy másik A4-es lapon a megoldásokat, így le tudták ellenőrizni, jól 

oldották-e meg azokat. Az állomások elnevezését, és hogy az adott állomás kötelező-

e vagy választható-e, a táblán rögzítettem. Nem kellett mind az öt állomáson 

dolgozniuk, de legalább hármon igen, és ha ahogy az idő engedte, úgy inkább négy 

állomáson kellett megoldaniuk a feladatokat. Minderre 70 perc állt rendelkezésükre, 

úgy állítottam össze a feladatokat az állomásokhoz, hogy egy-egy feladatcsoportra 

egyaránt legalább 15 perc szükséges, az egyszerűbb feladatokból ezért ötöt, a 

nehezebbekből hármat írtam, így körülbelül ugyanannyi időt töltöttek el egy 

állomáson. Négy csoporthoz öt állomást terveztem, így mindig marad egy állomás 

üresen, remélhetőleg így nem lesz majd fennakadás az állomások választásakor. A 

legnagyobb fejtörést az okozta, hogyan is fognak az állomások között vándorolni. 

Amennyiben ez magától megoldódna, vagyis a csoportok egymás között 

megbeszélnék, az lenne a legideálisabb, de ez nem volt valószínű. Ezért 

megoldásként egy-egy cetlire ráírtam az állomások számát, ezeket kihúzták az egyes 

csoportok, a szám jelentette, melyik állomáson kezdenek. Hogy ne keveredjenek, 

adott volt a sorrend, melyik állomás után melyik következik: az első után a második, 

és a végén az ötödik után pedig az első. A választható állomásnál dönthettek, 

melyiket csinálnák meg szívesebben. Az óra utolsó tíz percében megbeszéltük azokat 

a feladatokat, amelyekkel a munka során a legtöbb probléma lépett fel.  

Szervezési módokat tekintve frontális munkát alkalmaztam a feladat 

ismertetésekor és az óra végén. Az órán azonban a csoportmunka dominált. A négy 

fős csoportokhoz úgy választottam ki a tagokat, hogy két-két pár is létrejöhessen, így 

a páros munka is jelen volt az órán. 
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7.4.2. Reflexió 

A diákok körében nagy sikert aratott ez a módszer, bár tény, már maga a 

csoportmunka lehetősége is pozitív benyomást tett rájuk: kifejezetten örültek, hogy 

együtt dolgozhattak, bárki is legyen a partnerük az órán. A négy csoportból három 

meglepően jól dolgozott együtt: segítették egymást, figyelték az időt, és motiválták 

egymást, ha valakinek a csoportból lankadt a figyelme és az érdeklődése. Egy 

csoportom sajnos egyáltalán nem vált be. Inkább csak ültek, nézték a feladatokat, 

nem is próbálták a nehezebbeket megoldani, még azok sem, akik meg tudták volna 

oldani. Ez volt az egyetlen csoport, aki nem értette, miért is kellene megoldani a 

feladatokat, ha már ott vannak a megoldások.  

Habár összességében a csapatok élvezték az újfajta környezetet, mert 

jelentősen eltér a megszokott frontális munkától, úgy gondolom, még izgalmasabbá 

tehettem volna, ha még több állomás áll rendelkezésükre, persze akkor egy 

állomáson kevesebb feladattal, rövidebb ideig kellene dolgozniuk. A következő 

alkalommal, amennyiben a tananyag engedi, és több állomás is kialakítható, kisebb 

csoportokban dolgoznának, sőt akár páros munkát is el tudnék képzelni. 

Leginkább az állomásváltás miatt aggódtam, hogy ne alakuljon ki káosz vagy 

harc az egyes állomások körül, de ezzel egyáltalán nem is volt gond, tudták, melyik 

hely lesz a következő, és így is, úgy is eljutnak a többi állomásra. Persze, ha kisebbek 

a csoportok, úgy is meg lehetett volna oldani, hogy akár több csoport is dolgozik egy 

állomáson, de ebben a felállásban nagyon sokan lettek volna egy helyen. Viszont ha 

csoportmunka helyett párokat alkotok, az előbbi megoldás is alkalmazható lett volna. 

Ezzel szemben a háttérből való megfigyelés nem igazán volt végrehajtható, mert 

nagyon sokszor igényelték a segítségemet, mert elakadtak, vagy nem tudták, miért 

nem oldható meg másképp a feladat. Így lényegében mindig ott voltam a 

csoportoknál, vagy a segítségnyújtás miatt, vagy a csoport élénkítése érdekében. 

A módszer hatékonyságát tekintve nagyon hasznos. Egyrészt a csoportmunka 

előnyeit magába foglalta: a tagok együttműködtek, kommunikáltak, és segítették 

egymás fejlődését, ezzel is gyakorolták az indoklást, az összefüggések felismerését. 

Másrészt kaptak egy képet arról, mi tartozik az adott témakörhöz (összefüggések, 

fogalmak), milyen tipikus feladatok kerülhetnek elő az adott témában, mely területen 
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megfelelő a tudásszintjük, és melyik területet kell még a következő órákon 

fejlesztenünk, gyakorolnunk. 

A Függelék J részében mellékeltem a kiválasztott tanulói dokumentumot a 

negyedik állomás feladataival. A tanuló egyedül próbálta megoldani a feladatokat, a 

három függvényből kettőt sikerült is helyesen ábrázolnia, de az első feladat kifogott 

rajta. A csoport többi tagjának megoldásaival hasonlította össze, de nem látta, hol 

rontotta el. A többiek értéktáblázattal csinálták meg, ezért ő is készített egy 

értéktáblázatot, és az alapján neki is sikerült jól megrajzolnia. Végül nekem szóltak, 

hogy segítsek nekik megtalálni a hibát. A csoporttagok egyéni munkában kezdték el 

a feladatokat, de örültem, hogy a végén kommunikáltak egymással, a feladat 

megoldása érdekében.  

A módszer nem csak az én tetszésemet, hanem a diákokét is elnyerte. Nagyon 

tetszett nekik, hogy be kell járniuk a termet, az állomásokat, hogy végezzenek a 

munkával, nem egy helyben kell ülniük. A csoportmunkát még gyakorolni kell, de jó 

úton vannak afelé, hogy együttműködve tudjanak egy feladaton dolgozni. Remélem 

sikerül majd elérnem, hogy a csoportokat ne én alakítsam, hanem ők maguk 

hozzanak létre hatékony csoportokat. 
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7.5. Poszter készítése 

7.5.1. Óravázlat 

Az előbbiekben már említett 9.c másik, 15 fős csoportjában kombináltam a két 

módszert (Gyűjtés –rendezés –rendszerezés és a Poszter). A csoportban a fiúk és 

lányok száma hasonló, mint a másik csoportban: 8 lány mellett 7 fiú. Ellentétben a 

másik csoporttal, velük nagyon nehezen tudok dolgozni, haladni az anyaggal. Két 

lány a csoportból nagyon ügyes, szorgalmasan készül az órákra, és az órákon is 

aktívan részt vesznek, jelentkeznek, kérdeznek. A többiek viszont lényegében 

semmit sem csinálnak, sem az órára, sem az órán. Ha felszólítom őket, nem szívesen 

válaszolnak, az órán is csak elvétve dolgoznak. Habár mindegyik kollégám hasonló 

cipőben jár velük kapcsolatban, mint én, attól még lehet, hogy nem jól kérdezek, nem 

túl izgalmas az óra, tehát én váltom ki a passzivitásukat, érdektelenségüket. Ezért a 

változtatás szellemében vetettem be együttesen a két módszert. 

Ami a tananyagot illeti, a két csoporttal párhuzamosan haladok. Tehát velük is 

a Függvények témakörét foglaltam össze, a következő órákon pedig gyakoroltunk, 

felkészülve a tananyag lezárására, és a témazáró dolgozatra. Célom a tananyag 

összefoglalása mellett nyilvánvalóan a csoport élénkítése, szeretném őket más 

oldalukról megismerni, remélem, kibontakozhatnak ebben a szokásostól eltérő 

helyzetben és szívesebben vesznek részt az órán. Figyelembe véve a csoport 

jellemzőit, az osztály másik felénél alkalmazott módszer náluk várhatóan kevésbé 

válna be.  

A két módszert együtt kétszer 45 percre terveztem. Az óra legnagyobb 

hányadában csoportos munkában dolgoztak. A 15 tanulót három négy fős és egy 

három fős csoportba osztottam. Az öt fős csoport szerintem széthullott volna, inkább 

beszélgetnének, mintsem a feladattal foglalkoznak, így az idő rövidsége miatt össze 

kellett fogniuk és koncentrálniuk kellett. 

Az óra első pár percében kialakítottam a csoportokat, miközben összeültek, 

kiosztottam a kártyákat, majd ismertettem az óra menetét, cél: fogalmak gyűjtése, 

csoportokban poszter készítése, majd azok bemutatása. Az óra témája tehát a 

Függvények, ezt a tábla közepére írtam. A következő tíz percben a csoportok 

fogalmakat gyűjtöttek a témakörhöz (minimum 5, de lehet több fogalom is). Ez 
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lehetett bármi, ami eszükbe jut, és ezeket kellett a kiosztott kártyákra írni. Amint 

készen voltak, (vagy amint letelik az idő), a csoportokból egy-két fő felragasztotta a 

táblára a fogalmakat. Miután az összes kártya a táblán volt, a tanulók megpróbálták 

az összefüggéseket, kapcsolódási pontokat felfedezni. Ehhez rendezhették a 

kártyákat, akár úgy, hogy jelentkeztek és mondták, mit rakjak máshova, de ők is 

kijöhettek és alakíthatták a tábla képét. A fogalmakat összekötötték, bekarikázták, 

vagy nyilakat rajzoltak ok-okozati összefüggések szemléltetésére. A kirajzolódott 

nagyobb altémák (lineáris, abszolút érték, másodfokú, gyök- és törtfüggvény) közül 

választottak a csoportok egyet, amivel szívesen dolgoznának, ez került később a 

plakátjukra. A ragasztásra, a rendezésre és a téma kiválasztására összesen 15 percet 

gondoltam. 

A csoportok legelső és legfontosabb feladata, hogy megbeszélik, mi kerüljön a 

plakátra, hogyan, és milyen struktúrával rendezzék el. A következő negyven percben 

elkészítették a plakátot, a munkát és a feladatokat egymás között kellett felosztaniuk. 

Ehhez minden csoport kapott egy A3-as papírt. Színes ceruzákat, tollakat, filceket 

helyeztem el egy különálló padra, ezekből válogathattak.  

Az óra utolsó 20 percében a csoportok felragasztották a táblára az elkészült 

posztereket, bemutatták az elkészült plakátokat, összefoglalták az adott témát. A 

csoportokat külön-külön értékeltem az óra végén, de előtte még megkérdeztem a 

tagokat, ők hogyan értékelnék a teljesítményüket. Az értékelés szempontjai: a téma 

feldolgozása, az együttműködés, és maga a prezentálás.  

7.5.2. Reflexió 

Az óra igen nagy sikert aratott a diákok körében. Mind a tananyag másfajta 

feldolgozása, mind a csoportmunka újdonság volt számukra a matematika óra 

keretében.  

A fogalmak gyűjtése gyorsan megtörtént, megbeszélték, milyen fogalmakat 

írjanak a kártyákra. Egy-egy tanuló kijött a táblához és felragasztotta az összegyűjtött 

fogalmakat. A csoportok nagyrészt ugyanazokat a fogalmakat írták fel: 

függvénytípusokat és tulajdonságaikat (például a lineáris függvény, másodfokú 

függvény, monotonitás, zérushely szinte minden csoportnál előjött). Az elhelyezés 

után jöttek az újabb ötletek, ezeket krétával írták a táblára, kiegészítve a témakört, 
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mint például a további függvénytípusok, még az egészrész, törtrész, előjel függvény 

is felkerült a táblára. Ügyesen alkalmazták a kiemeléseket a fő témáknál, nyilakkal 

fejezték ki az összefüggéseket (pl.: a másodfokú függvényhez az átalakítások is 

hozzátartoznak). Erre viszont több időt kellett volna hagynom, negyed óra elment a 

kiegészítésekkel, ami nem baj, csak nem így terveztem. Természetesen megérte, mert 

nagyon jó Mindmap-et készítettek. A csoportok ezután kiválasztották saját témájukat, 

amit poszteren szeretnének megjeleníteni. A választással nem volt probléma, gond 

nélkül lezajlott, de akár az is előfordulhatott volna, hogy mindenki ugyanazt akarja. 

Ha más megoldás nincs, akkor sorsolással ki lehetett volna küszöbölni a felmerülő 

akadályt. 

A csoporttagoknak az első pár percben össze kellett szokniuk, ki és mit 

csinálna a feladat megoldása érdekében. Volt, aki ki akarta vonni magát a munka 

alól, a többiek viszont nem engedték és adtak neki feladatot, rendszerint őt küldték 

filcekért, színes ceruzákért, hogy csináljon valamit. A csoportlétszámot tekintve a 

három majdnem ideálisabb volt, mint a négy, mert így egy főre több munka jutott, 

mindig volt mit tenniük. A plakát elkészítéséhez mindent használtak, könyvet, 

füzetet, csakhogy minél részletesebb, jobb legyen. Két csoport munkáját 

választottam ki a dolgozatomba, az egyik csoport a lineáris függvényeket dolgozta 

fel, a másik az abszolútérték függvénnyel foglalkozott (ld. Függelék K, L).  

Mindkét csoport a tulajdonságokra fektetett hangsúlyt és egy-egy példa is 

szerepelt a plakáton, sajnos azonban csak a lineáris függvény esetében ábrázolták azt. 

A lineáris függvényt bemutató csoport a téma megnevezését a poszter felső részében 

helyezte el, és kiemelte a tulajdonságokat. Ami miatt nagyon tetszett az általuk 

kiválasztott példa, mert ez alapján mutatták be a többi csoportnak a lineáris 

függvényt, így megfogható volt, a többiek a példa segítségével követhették az 

általánosan leírt tulajdonságokat.  

Az abszolútérték függvénnyel dolgozó csoport Mindmap-ként mutatta be a 

függvény típust. A tulajdonságok mellett megjelent a definíció és olyan példák, 

amelyekre nem is gondoltam, hogy beleteszik. Nagyon tetszett a tulajdonságok 

közötti összefüggések kiemelése a nyilakkal, összekötésekkel. Az értékkészletnél 

nem írtak példát, csak összekötötték a szélsőértékekkel. Úgy vettem észre, nem 

okozott megértésbeli problémát, de egyszerűbb példával szemléltették a megbeszélés 
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során (  |   |    . A definíciót sajnos nem sikerült helyesen felírniuk, az 

egyenlőség jelet kihagyták (                 kellett volna). Erre a bemutatás 

során az egyik osztálytársuk hívta fel a figyelmüket, de utána már nem javították ki a 

plakáton. A példák esetében jó lett volna, ha legalább egyet ábrázolnak. A 

megbeszélésnél ugyan a táblára felrajzolták, bizonyítva, hogy tudják, de mivel 

kiakasztottuk a plakátokat a teremben, szerencsés lett volna, ha szerepelnek 

grafikonok a poszteren is. 

A feladat során megismerhettem a diákokat egy másik oldalukról is, hogy 

együtt nagyon szívesen dolgoznak, még matek feladaton is, és vannak például 

olyanok, akik nagyon jó előadók. Egy plakáttal nagyon jól és gyorsan – gyorsabban, 

mint gondoltam – összefoglalható még egy nagyobb témakör is. Habár minden 

poszter jól sikerült, nyilvánvalóan még gyakorlást igényel, hogyan kell strukturálni, 

vizualizálni úgy, hogy az mások számára is érthető, követhető legyen.  
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8. Összegzés 

Szakdolgozatom középpontjában matematika órán is alkalmazható módszerek álltak, 

melyeket kipróbálhattam az iskolai gyakorlatban. A hangsúly az órák tervezésén, 

kivitelezésén volt, és természetesen ennek tapasztalatain. Nem az volt a célom, hogy 

megállapíthassam, jó-e az adott módszer vagy éppen használható-e általában, bárhol, 

hiszen ez sok tényezőtől függ, mint például a témakörtől, a tanulóktól, illetve a 

pedagógus tapasztalataitól. Egy ilyen óra tervezése, előkészítése sokkal nagyobb 

odafigyelést, körültekintést és kreativitást, rugalmasságot igényel a tanár részéről, 

mint a hagyományos tanórák, például a terem berendezését már az óra kezdete előtt 

meg kell csinálni, hogy ne a tanóra idejéből vegyünk el időt. Viszont minden 

energiát, időt, fáradságot megér, mert egyértelműen élvezhetőbbé és nem mellesleg 

hatékonyabbá vált az óra. Ezt nem csak az én véleményem szerint, hanem a diákok 

visszajelzései alapján is állíthatom. 

A szakdolgozatom írása alatt nyert tapasztalataim szerint témakörtől, az óra 

céljától függ alapvetően, milyen módszert választunk ki az adott órára, de minél 

rutinosabb a pedagógus, annál gyorsabban, hatékonyabban, rugalmasabban tudja 

alkalmazni a módszert, és kellő rálátással válogathat a módszerek között.  

Számos módszer van még, és nyitottabb tanári hozzáállással megláthatjuk a 

bennük rejlő lehetőséget. A hagyományos, már jól bevált óráinkat kiegészíthetjük, 

színezhetjük ezekkel, elősegítve nemcsak a tanulói öntevékeny tanulást, gyakorlást, 

hanem például az összefüggések meglátását is. Talán sok tanuló negatív hozzáállása 

is megváltozhat segítségükkel e nem túl népszerű tantárggyal szemben.  
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9. Függelék  

A.   

 

„Melyik halmaz kulcsszava a „vagy”? 

a) metszet 

b) unio 

c) különbséghalmaz 

d) komplementerhalmaz 
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B.   

 

- Az egyik szár ugyanazon az egyenesen fekszik 

- A másik száruk párhuzamos egymással 

- Egyállásúak 

a) váltószögek 

b) csúcsszögek 

c) egyállású szögek 

d) mellékszögek 

Melyik szögre igaz? 
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C.   

 

Törtet úgy egyszerűsítünk, hogy a számlálót és a nevezőt is ugyanazzal a számmal …..? 

a) összeadjuk 

b) osztjuk 

c) szorozzuk 

d) kivonjuk 
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D.   

 

 Melyik kifejezés többtagú? 

a) xyz
2
+9x 

b) a
2
+91 

 

c) 
   

 

 

 

d) (a+3)
2 
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E.   

 

 

A deltoid: a szemben lévő oldalak párhuzamosak. 

a) igaz b) hamis 
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F.   

Ja Nein 

gehört zum Thema Geometrie 

Gleichungen 

Textaufgaben 

gehört zum Thema Funktionen 

quadratische Funktion 

Betragsfunktion 

lineare Funktion 

Funktionstyp 

Zuordnung 

Achsenabschnitt 

Steigung 

einsetzen 

Verb 

Variable 

Zahlenpaar 

Quadrant 

Abszisse 

Ordinate 

Koordinatensystem 

Graph 

Wertemenge 

Nullstelle 

Wertetabelle 

 

Igen Nem 

geometria témakörhöz tartozik 

Egyenletek 

Szöveges feladatok 

függvény témakörhöz tartozik 

másodfokú függvény 

abszolútérték függvény 

lineáris függvény 

függvénytípus 

hozzárendelés 

tengelymetszet 

meredekség 

behelyettesít 

ige 

változó 

számpár 

síknegyed 

abszcissza 

ordináta 
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koordinátarendszer 

gráf 

értékkészlet 

zérushely 

értéktáblázat 

 

G.   

Ja Nein 

Thema Geometrie 

Dreieck 

Viereck 

Rechteck 

paralleles Seitenpaar 

gleich lange Seiten 

Diagonalen stehen senkrecht aufeinander 

zwei parallele Seitenpaare 

Parallelogramm 

 

Igen Nem 

geometria témakör 

háromszög 

négyszög 

téglalap 

párhuzamos oldalpár 

ugyanolyan hosszú oldalak 

átlói merőlegesek egymásra 

két párhuzamos oldalpár 

Paralelogramma 
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H.  
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Csoportnév: HALMAZOK 

1. Osszátok fel a feladatokat egymás között. Dolgozhattok, egyedül, párban, 

csoportban. (A feladatra összesen egy órátok van.) 

2. Először döntsétek el, melyik palást melyik testhez tartozik. 

3. Mérjétek le a testek hálóját, számoljátok ki a felszín és töltsétek ki a táblázatot. 

Dolgozhattok a lapokon. 

Test Felszín Képlet 

Kocka 
  

Téglatest 
  

négyoldalú gúla 
  

háromszög alapú hasáb 
  

trapéz alapú hasáb 
  

hatszög alapú hasáb 
  

henger 
  

körkúp 
  

tetraéder 
  

oktaéder 
  

dodekaéder 
  

ikozaéder 
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I.   
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J.  
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K.  
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Lineáris függvény 

y=mx+b  Képe: egyenes 

Meredekség y-tengely metszet 

D: R 

R: R 

Szélsőérték: - 

m>0 sz. m. nő 

m=0 konstans 

m<0 sz. m. csökken 

Monotonitás 

Zérushely: 

0=mx+b 

pl.: y=-2x+3                                          

                                         y 

 

 

                                                                     x 
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L.   
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Képe: V-alak 

Abszolútérték függvény 

Tulajdonságok 

Példák: 

y = ||x+2|-3| 

y = |x+3|+|x-1| 

y = 2|x-2|+1 

Definíció: 

 

|x|=  x ha x>0 

          -x ha x<0 

 

D: R 

R: {y   R| y < …. oder y > …. 

Szélsőérték:  

- Minimum (x,y) – felfele 

nyitott 

- Maximum (x,y) – lefelé 

nyitott 

Monotonitás  

sz.m. nő             sz.m.cs.  

sz.m.cs.              sz.m.nő 
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