
ÚJ MATEMATIKAI NEVELÉS 

Az utóbbi években egyre több szó esik a matematikatanításról. Ennek 
több oka van. Elsősorban a matematikának a valóság megismerésében és 
a valóság leírását szolgáló tudományokban játszott szerepét és egyre nö-
vekvő jelentőségét kell megemlítenünk. A matematikának mint tiszta tu-
dománynak az elmúlt évtizedekben tett rendkívüli gyors fejlődése mellett 
a matematika alkalmazásait is ki kell emelnünk. Az utolsó évszázadban le-
zajlott fejlődés mennyiségi változásai a matematikában is minőségi válto-
zásokat eredményeztek. Minőségi változásról kell beszélnünk a matematika 
belső, szerkezeti változásai miatt is, de minőségi változás következett be 
a matematikának az emberi gondolkodásban, a megismerésben betöltött 
szerepét illetően is. 

A matematikában és annak szerepéről kialakult új elképzelések vál-
tották ki azt a nemzetközi méretű mozgalmat, ami a matematika oktatá-
sában az utolsó tizenöt évben kialakult. Olyan alapvető kérdések kerültek 
az érdeklődés középpontjába, mint a következők: Mi a matematikatanítás 
célja? Mit célszerű, ill. mit kell tanítani a kitűzött cél érdekében? Mi a 
korszerű matematikatanítás tartalma? Hogyan taníthatók meg a korszerű 
szempontokat is kielégítő anyagrészek? Röviden: Mit és hogyan tanítsunk 
matematikából, ha ezt korszerűen akarjuk tenni? Ha mindezekre válaszolni 
kívánunk, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a tanulók milyen tel-
jesítményre képesek, mit kell még a matematikán kívül is elsajátítaniuk. 
S további számos kérdés merül fel, ha a probléma megoldására törekszünk. 

Az itt felvetett és ezekhez hasonló kérdésekre kívánunk e rovat kere-
tében válaszolni. Többször úgy, hogy bemutatunk egy-egy külföldi példát. 
Tájékoztatást nyújtunk az általános iskolát érintő matematikatanítási ta-
pasztalatokról, korszerű iskolai matematika korszerű tanítási módszereiről. 
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Új irányok a matematika tanításában 
A hagyományos iskolai matematikatanítás 

(pontosabban: számtan és mértan) tar talma a 
múlt század végén alakult ki. Módszerei évti-
zedeken át alakultak, változtak, fejlődtek. Ér t -
hető okokból nemzetközileg is eléggé egységes 
képet lehet rajzolni mind a tartalmi, mind a 

módszertani kérdéseket illetően. Ez az iskolai 
anyag lényegében a 18. századi matematikának 
az iskolai vetületeként alakult ki . ' Ez t tükrözi 
a tanított anyag szemlélete és gondolkodásmód-
ja is. Bármilyen jól elsajátí t ják a tanulók ezt az 
anyagot, matematikai ismereteiket mégsem lehet 
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a mai szemmel és igényekkel korszerűnek minő-
síteni. 

Az utóbbi évtizedék pedagógiai, pszichológiai, 
didaktikai kutatásainak fényében a hagyományos 
tanítási módszereink • sem tekinthetők minden 
szempontból korszerűnek és kielégítőnek. 

Az iskolai matematikatanításban felmerült 
elméleti és gyakorlati hiányosságok együttese az 
új utak keresését sürgette. Ennek nyomán az 
ötvenes évek második felében — a szakmai, 
pszichológiai, pedagógiai új kutatási eredmé-
nyek birtokában — számos kísérlet indult meg 
a matematikatanítás korszerűsítésére. . Az első 
tapasztalatok alapján 1962-ben került sor Buda-
pesten az U N E S C O rendezésében egy matema-
tikatanítási szimpóziumra, amely összefoglalta 
és meghatározta a legfontosabb teendőket a 
matematikatanítás korszerűsítésében. Ennek a 
szimpóziumnak a határozatait ' ma is fontos 
iránytűként tar t ják számon a nemzetközi iro-
dalomban. Jelentős lökést adott a kísérletek 
kibontakoztatásához. Azóta számos országban új, 
korszerű tantervek széleskörű bevezetésére ke-
rült sor. 

A korszerűsített tantervek számos közös vo-
násuk mellett tartalmi és módszertani szem-
pontból lényeges eltéréseket is felmutatnak. En-
nek ellenére igen jelentős a Nemzetközi Ma-
tematikai Unió (IMU) Nemzetközi Matematika-
oktatási Bizottságának (ICMI) közreműködésé-
vel s az U N E S C O kiadásában elkészült kiad-
vány, amelynek címe: Ú j irányok a matema-
tikatanításban (III. kötet) . (Ugyanilyen címen 
megjelent I—II . kötet egyes cikkek gyűjtemé-
nye.) Az 1973-ban megjelent III. kötet az 
UNESCO-nak ,,Az alaptudományok taní tása" 
c. sorozatnak a matematikával foglalkozó kö-
tete. Ennek alapján összegezzük a matematika-
tanítás korszerűsítésének néhány kérdését. 

Itt elsősorban az általános iskolának megfe-
lelő kérdéseket és eredményeket tárgyaljuk, bár 
a korszerűsítés kérdése természetesen kiterjed 
a teljes iskolarendszerre. Az általános iskola 
utáni matematikatanítás problematikáját csupán 
érintjük, különösen azokon a helyeken, ahol a 
tanítás, illetve az egyes témák indokolják. 

Az alsó tagozaton jelentős változások követ-
keztek be. A számolás tanítása helyett a mate-
matika tanítása került előtérbe, amely magába-
foglalja a számoláson kívül' például a geomet-
ria, az algebra, a logika, a halmazok stb. ta^ 
nításának az elemeit is. Ez a lényeges megkülön-
böztetés sokakban azt a látszatot keltette, hogy 
az eddig oly fontos, szinte egyeduralkodó szá-
molást elhanyagolják. Pedig csak arról van szó, 
hogy az egész . számokkal, illetve a törtekkel 
való mechanikus számolást olyan keretbe ágyaz-
zák be, amely több lehetőséget ad ezek fogalmi 
megértésére és a. matematikai megismerésnek 
olyan módszereit mutat ja be a tanulóknak, ame-
lyek a későbbiekben tanulandó ismereteknek 
vetik meg az alapjait . Viták folynak abban a 
kérdésben, hogy a számolási készség és jártas-
ság elsajátítása hogyan érhető el. Nincs egy-

séges álláspont abban a tekintetben sem, hogy 
milyen mértékben szükséges a számolási készség 
kialakítása, például hány jegyű számokkal való 
osztás gyakoroltatása szükséges, indokolt-e nagy 
számokkal felírható törtek közötti műveletek vé-
geztetése. A tanítás szempontjából nem érdeme-
sebb-e inkább a matematikai fogalmak, a gon-
dolkodás fejlesztésére fordítani az időt, s a 
szükséges számolási készséget ezzel párhuzamo-
san, sokféle alkalmazásban bemutatva kialakí-
tani? Mindenesetre az új matematikai ismeretek, 
a matematikai gondolkodás fejlesztése és a ma-
tematika alkalmazásai az iskolai matematika-
tanítás céljaivá váltak.! 

A módszereket illetően előtérbe került való-
ság megfigyeltetésén, illetve megfelelő modellek 
tanulmányozásán keresztül a matematikai kap-
csolatok, relációk ^ megláttatása, felfedezése, 
ugyanannak a jelenségnek többoldalú bemuta-
tása, tárgyalása. így például a természetes szá-
mok szorzása fellép mint ismételt összeadás, 
mint két véges halmaz Descartes-féle szorzatá-
nak számossága, mint operátorszorzat stb. A 
tanulás nem csupán szavak memorizálása, a ta-
nulás tárgyak, képek modellek felhasználásával 
történik. A tanuláselmélet Piaget-féle koncep-
ciója jelentős szerepet kap a matematikatanítás-
ban. - — 

Ami a tanítás tartalmát illeti, abban eléggé 
kialakult az egység az alsó tagozaton. Vala-
mennyi reforrntanterv alapvető szerepet szán 
a halmazelméleti ismereteknek. Természetesen 
csupán egyszerű, szemléletes tárgyalásról van 
szó. Ennek keretében a halmazműveletek (tar-
talmazás, metszet, egyesítés, kiegészítő halmaz) 
tárgyalására kerül sor, itt is példákon keresztül. 
Fontos ezeknek az egyszerű példáknak a nyelvi 
megfogalmazása is. Hiszen eközben ismerkednek 
meg a tanulók a logika szempontjából oly fon-
tos kifejezések jelentésével mint az és, vagy, 
nem, minden, nem mindért, van olyan, nincs 
olyan, ha . .., akkor . . . stb. A halmazelméleti 
ismeretek és a logikai ismeretek jól hasznosít-
hatók a többi tantárgy keretében is. A korszerű 
matematikatanítás alapvető eleme a halmazok 
mellett a relációk tárgyalása is. Ez vezet el a 
rendezés, az ekvivalenciareláció, a függvény (le-
képezés), a kölcsönösen egyértelmű leképezés 
fogalmához, amelyeknek valamennyi tudomány-
ágban szerepük van. A természetes, az egész és 
a racionális számok megismerése, a közöttük 
fennálló kapcsolatok, a velük végzett műveletek 
is ebbe a kere tbe foglalhatók be. Az új/ prog-
ramok foglalkoznak a valószínűségszámítással is, 
de mindig csak egyszerű tapasztalatok gyűjtésé-
vel, egyszerű kísérletek megfigyeltetésével. Eköz-

• ben is számos lehetőséget biztosítva a számok-
kal való ismerkedésre, a műveletek gyakorol-
tatására. A statisztikai adatok gyűjtése, érté-
kelése is többek között ezt a célt szolgálja. 
A geometriai tanítás is merőben más célt szol-
gál, mint a hagyományos oktatásban. Itt nem 
csupán a mérésben merül ki a geometria taní-
tása. A mérés tanítása mellett jelentős szerepet 
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kap a tér megismerése, a térbeli látás fejlesz-
tése. Ugyanakkor olyan geometriai összefüggések 
megfigyeltetésére is sor kerül, amelyek nem a 
mérhetőséggel kapcsolatosak: például egy út-
hálózatban az útvonalak és csomópontok száma, 
a térképen az országok kiszínezése, a kockán a 
lapok, élek és csúcsok száma közötti kapcsolat. 
Tárgyalnak az egyes tantervek geometriai moz-
gásokat, tükrözéseket, ál talában transzformáció-
kat. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy mind-
ezeket — éppen a tanuláselméleti megfontoláso-
kat figyelembe véve — az alsó tagozaton csak 
konkrét formában, s nem formális, deduktív 
formában ismerik meg a tanulók. Természetesen 
nem is egyenlő mértékben és mélységben sa-
játítják el az itt felsoroltakat. A különböző or-
szágok tantervei ezeket természetesen rögzítik. 

Az U N E S C O kiadványa felsorol és ismértet 
néhány olyan szemléltető eszközt, amelyet elég 
elterjedten használnak. Ilyenek: a • színes rudak, 
a logikai készlet, a Dienes-'féle készlet (a kü-
lönböző alapú számrendszerek tanításához), vagy 
ezt helyettesítő eszközök, lyukas, ill. szöges 
tábla, Papy-féle minikomputer stb. 

A kiadványban a mi felső tagozatunk és a 
középiskola anyaga együttesen van tárgyalva az 
egyes matematikai diszciplínák szerint. 

Az algebra ma már nem csupán - a mennyi-
ségekkel és az egyenletekkel való számolást je-
lenti. Az algebra a struktúrák tanulmányozásá-
val foglalkozik, s így sokkal általánosabban fog-
lalja magában a hagyományos algebrai elemeket 
is. Fontos szerepe van az algebrai struktúrák 
között a csoportnak, a gyűrűnek, a testnek. 
Mindezeknek számos konkrét e lőfordulása. van 
az iskolai anyagban, hiszen az egész számok az 
összeadás szerint, a racionális számok az össze-
adás szerint, a pozitív racionális számok a szor-
zás szerint, a zérustól különböző racionális szá-
mok a szorzás szerint csoportot alkotnak. D e 
csoportot alkotnak egy geometriai alakzat "tük-
rözései, forgásai, önmagára való egybevágó le-
képezései, ha a leképezések egymásutáni elvég-
zését tekintjük műveletnek. Mindezeknek az 
algebrai struktúráknak látni a közös vonásait 
abból a szempontból is fontos, hogy a műveleti 
tu la jdmságaik közösek, függetlenül attól, hogy 
az egyes elemek számok, vagy tükrözések, 
vagy leképezések^ Egyszerű példákon még az 
izomorfizmus megértetése sem nehéz, s ezzel 
az egyik legfontosabb XX. századi fogalomhoz 
is eljuthatunk. A 2 X 2-es mátrixok ' (akár az 
egész számokkal, akár a racionális, akár a valós 
számokkal is képezzük őket) sok előnyt jelen-
tenek abból a szempontból is, hogy elősegítik 
a lineáris algebra, a vektoralgebra, s ezzel a 
geometria számos kérdésének tanulmányozá-
sát. A geometriai transzformációk ugyanis leír-
hatók ezeknek a mátrixoknak a segítségével. 
Az algebrai műveletek lehetővé teszik például 
a legnagyobb közös osztónak, valamint a legki-
sebb közös többszörösnek a természetes számok 
halmazában mint műveletnek a bevezetését és 
tulajdonságainak leírását. Hasonlóan lehet al-

gebrai szempontból elemezni a halmazművele-
teket és ezek tulajdonságait is. Az algebrai is-
meretek elsajátítását célozza az ún. óra-ari tme-
tika is, ami az egész számok mod m maradék-
osztályainak példákon való számolásnál a 12 
többszöröseit elhagyva csak a maradékokkal 
számolunk, azaz mod 12.) 

A matematikatanítás korszerűsítésében leg-
nagyobb vita a geometria oktatása körül zajlik. 
Pontosabban arról, hogy az euklideszi szinte-
tikus axiomatikus geometriának van-e helye a 
mai matematikatanításban, s ha igen, mi a sze-
repe? Bourbaki (francia matematikai tudomá-
nyos iskola elnevezése) ,,A matematika történe-
tének elemei" c. könyvében ez ál l : „Megenged-
jük, hogy a klasszikus geometria fontossága a 
matematika fejlődésében vitathatat lan. • Ma 
azonban egy hivatásos matematikus szá-
mára ez a bánya már k i m e r ü l t . . . " Tény, 
hogy az elemi geometria nincs a mate-
matikai kutatások középpontjában. D e a 
geometria volt a forrása számos algebrai, to-
pológiai és analízisbeli struktúrának. A könyv 
megállapítja azt is, hogy a geometria a tanítás 
szempontjából mégis élő és eleven kell legyen, 
mert a geometriai intuíció, látásmód muta t ja 
meg, mi fontos és érdekes és „megóv a prob-
lémák erdejében az eltévelyedéstől"; Ugyanak-
kor a geometriai szemlélet nem lehet csupán a 
fizikai tér látása. Az euklideszi geometriának 
számos értelmezése van, de e^ek felépítése kü-
lönbözik a hagyományos szintétikus geometriá-
tól, ezek a geometriát beépítik a mai matema-
tika s t ruktúrájának a világába. A modern geo-
metria új perspektívákat nyit a tanulók előtt, 
felszabadítja képzeletüket. A korszerű matema-
tikatanítás nem különíti el a geometriát. A geo-
metria tágabb értelemben tanítandó, mint 
az euklideszi tér, hiszen a valóság leírására más 
terek is léteznek. A különböző . országok új 
programjai elfogadják a mondottakat , de a 
megvalósításban nagyon különböző utakon jár-
nak. 

Hosszú időn át a matematikáról az volt a 
vélemény, hogy az a felvetett kérdésekre pon-
tos egzakt választ ad. Ezt meg lehetett tenni ad-
dig, amíg a vizsgálatokban csak egy-két vál tozó 
szerepelt. M á r a XIX.. században felmerültek 
olyan problémák, amelyeknek a megválaszolása 
teljes pontossággal a változók nagy száma miatt 
már lehetetlen volt. Ekkor kialakult a statisz-
tika, ma jd a valószínüségszámitás, amelynek 
alapján bizonyos kérdésekre a választ csak kö-
zelítőleg, illetve bizonyos valószínűséggel tud-
juk megadni. Az utolsó húsz évben bebizonyo-
sodott, hogy már az alsó tagozaton ki lehet ala-
kítani a „biztos", „lehetetlen", „lehetséges", 
„valószínűbb", „esemény" stb. korrekt intuitív 
fogalmát. A felső tagozatnak megfelelő osztá-
lyokban pedig a kombinatorikai valószínűség-
számítás alapvető fogalmai alakíthatók ki, s 
ezek számos alkalmazása tanítható. Ugyanakkor 
a leíró statisztika több kérdése és alkalmazása 
is jói hasznosítható a tanításban. A középfokú 
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oktatásban a valószínűségszámítás további ré-
szei is tárgyalhatók, például feltételes valószí-
nűség, valószínűségi változó, várható érték stb. 
A statisztika és a valószínűségszámítás tanítása 
a gyakorlati alkalmazásai miatt rendkívül indo-
kolt. 

Világszerte tendencia az analízis elemeinek a 
tanítása a középiskolákban. Az analízis tanítását 
didaktikailag nagyon fontos előkészíteni már az 
általános iskolában. Ennek fontos eszköze ~és 
módja a függvényfogalom kialakítása, az egyen-
lőtlenségek, az abszolút érték, a közelítő érték, 
s a valós számok fogalmának és tulajdonságai-
nak alapos ismerete. Az analízis mélységének, 
tanítandó fejezeteinek kiválasztása körül viták 
folynak, s az egyes országok sajátos helyzetük-
nek megfelelően alakít ják ki az analízis prog-
ramját. 

A matematikatanítás korszerűsítésében igen • 
jelentős szerepet kap a matematikai logika 
elemeinek tudatos felhasználása' és alkalmazása. 
Az alsó tagozat anyagánál említettük, hogy a 
logika elemei elsősorban a tudatos és precíz 
nyelvhasználat segítségével vihetők be a taní-
tásba. Nem arról van tehát szó, hogy a logika 
tanítására külön időkeretet kell biztosítani a 
matematika tanításán belül, hanem arról, hogy 
a logikai készség alakítása érdekében megköve-
teljük a logikának megfelelő nyelvhasználatot, 
a nyelvileg különböző, de logikailag azonos ér-
tékű átfogalmazásokat, s a következtetésekre na-
gyobb hangsúlyt helyezünk stb. A matematikai 
logika szimbólumainak használatára a különböző 
tantervek különböző időben térnek rá. A ma-
tematikai logika formális tárgyalása csak a 
középiskolában indokolt, ill. lehetséges. A lo-
gikai ismeretekkel olyan eszközöket kívánnak a 
tanulóknak juttatni, amelyek megkönnyítik a 
logikai eljárások alkalmazását. „A logikai eljá-
rások szolgálhatják megvizsgálni és ellenőrizni 
az alkotás érvényességét, de sohasem engedhető 
meg, hogy úgy szabályozzák a matematikai vizs-
gálódásokat, hogy akadályozzák az alkotó gon-
dolkodás fej lődését ." 

A matematika alkalmazásainak. széles lehető-
sége biztosított, hiszen a mindennapi élet szá-
mos területén nyílik erre lehetőség. Az 
U N E S C O kiadványa részletesen ismerteti azo-
kat a területeket, ahol a matematika alkalmazá-
sainak bemutatása lehetséges mind az alsó ta-
gozaton, mind a későbbiekben. Különösen a 
középiskola ad erre lehetőségeket, d e ebben a 
témakörben is a különböző országok tantervei 
és programjai erősen eltérnek egymástól. 
' A matematikatanításban alkalmazott módsze-
rek és eszközök (segédeszközök) tekintetében is 
jelentős változások következtek be. A mate-
matikai nevelés kihangsúlyozott céljai: (1) Kor-
szerű matematika taní tása; (2) Egységes mate. 
matika tanítása az alapvető fogalmak és struk-
túrák segítségével; (3) A matematikai fogalmak-

kifejtése és a számítási készség fejlesztése; (4) 
Annak megmutatása, hogy . a matematika önálló 
tudomány s egyben fontos segédtudomány; (5) 
Annak megmutatása, hogy a matematika állan-
dóan bővülő, fejlődő tudomány; (6) A mate-
matizálás jobb bemutatása; (7) Több figyelmet 
szentelni a motivációnak és a matematikához 
való jobb hozzáállás kialakításának.» A matema-
tikatanítás módszertanának főbb kérdései : (1) 
A passzív befogadó tanulástól eljutni a mate-
matika aktív elsajátításáig; (2) Az audiovizuális 
és új technikai eszközök használata; osztály-
munka, csoportmunka, egyéni, differenciált fog-
lalkoztatás. (3) A tanár új szerepköre; (4) 
Problémaszituációk felállítása, ezek megoldása; 
(5) A rajzok szerepe a taní tásban; (6) Hang-
súlyózandó a matematika nem lineáris tárgya-
lása, helyesebb az ún. spirális felépítés. (7) Fo-
kozandó a matematikatanítás koordinálása más 
tárgyakkal. A matematikatanítás számos segéd-
eszközt igényel. A szemléltetőeszközök széles 
változata alakult ki az elmúlt évt izedben.^Nőtt 
a filmek, hurokfilmek szerepe. A rádió, tele-
vízió fontossága hangsúlyozott. Az írott segéd-
anyagok köre is erősen bővült. A tankönyvek 
mellett megjelentek a feladatlapok, a progra-
mozott kiadványok, az ún. modulok, amelyek 
egy-egy anyagegységet különböző szintű tanulók 
részére dolgoznak fel stb. Mind több helyen 
kapnak szerepet az egyszerű asztali számológé-
pektől kezdve a különböző nagyságú és kapa-
citású. számítógépek is. Az iskolákban matema-
tikai laboratóriumokat hoznak létre. 

Az utolsó előtti fejezet az értékelés kérdésé-
vel foglalkozik, elsősorban elméleti szinten. En-
nek kapcsán érinti a didaktikai taxonómiát is, 
ismertetve a B. S. Bloom, ill. T. Húsén által 
bevezetett elnevezéseket. Megállapít ja, hogy az 
értékelés a nevelés egy nagyon fontos része, 
s éppen ezért a későbbiekben több figyelmet 
kell szentelni az értékeléssel kapcsolatos kuta-
tásokra. 

Az utolsó fejezet a matematikai neveléssel és 
tanítással kapcsolatos kutatások fontosságára, s 
a további feladatok megoldásához szükséges ku-
tatási területekre mutat rá. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy az 
U N E S C O ezen kiadványa rendkívül fontos sze-
repet tölt be és hézagpótló a nemzetközi iroda-
lomban is. D e különösen fontos lenne ennek 
mag5'ar nyelven való megjelentetése, mivel 
hasonló áttekintő, összefoglaló, mű nem jelent 
meg még nálunk. Ez a tájékoztatáson túl egy 
olyan tükör szérepét is betölthetné, amelyikben 
megvizsgálhatnánk matematikaoktatásunk hely-
zetét, a korszerűsítésben megtett, illetve meg 
nem tett lépéseinket. A könyvet nagy haszonnal 
forgathatnák mindazok, akiket a metamatikataní-
tás ügye érdekel, sőt azok is, akik az egész 
oktatásunk javításán és korszerűsítésén fáradoz-
nak. 
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