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Molnár 6aG4bornó 

Rendhagyó matematikaórák 

Az 1975/76-OB tanévben, februárban - egyik kollégánk 
távoztával - egy igen tehetséges, 12 vietnami diákból álló 
csoportot kaptam. A hallgatók jó előképzettséggel rendelkez-
tek, az órákon szorgalmasak, talpraesettek voltak. Mielőtt az 
intézetbe kerültek, hazájukban fél évig magyar nyelvet is ta-
nultak. Magyar nyelvi beszédkészségük azonban - bár megfelelő 
alapokkal rendelkeztek - gyenge volt. így legfontosabb felada-
tul beszédkészségük fejlesztését, matematikai szókincsük bőví-
tését és aktivizálását tűztem ki. Mivel a matematika tananyag-
ból márciusira már csak a koordináta geometria maradt, tervem 
megvalósítására elegendő idővel rendelkeztem. Ez egy érdekes 
módszertani kisérlet végrehajtására adott lehetőséget. Közös 
elhatározás alapján 24 matematika órát a hallgatók tartottak. 
Egy-egy hallgató 2 órán keresztül, előre megbeszélt óravázlat 
alapján tanárként szerepelt; feleltette társait, elmagyarázta 
az új anyagot, majd ezt gyakoroltatta is. 

A tanulók lelkesen dolgoztak az órákon, tetszett nekik ez 
a szokatlan, mindegyiküket külön-külön próbára tevő feladat. 
Fegyelmezetten segítették egymást, hogy az órák minél zavarta-
lanabbak legyenek. 

Minden alkalommal értékeltük közös munkájukat, a diák-
tanár helytállását, felkészültségét, beszédkészségét, s kie-
meltük a hiányosságokat is. A diáktanár számára a legnehezebb 
feladatnak az új anyag tárgyalása bizonyult. Ehhez ugyanis nem 
elegendő az, hogy ő maga értse mondandóját, hanem ugy kell elő-
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adnia, magyaráznia azt, hogy mindenki előtt világos legyen. 
A feladat teljesítésének sikerét vagy sikertelenségét, az 
ismétlő kérdéseken keresztül, maga a diáktanár is ellenő-
rizni tudta. 

Én az órán általában igyekeztem visszahúzódni, hall-
gatni. A legfontosabb feladatom az órák előkészítése, majd 
értékelése volt. Előző nap az éppen soron következő diákta-
nárral mindig részletesen megbeszéltük óravázlatát, s az is-
mertetésre kerülő új tananyagot. Igyekeztem rámutatni az is-
meretlen téma kényes pontjaira, a diszkussziós problémákra, 
a hangsúlyozandó részletekre. Persze előfordult, hogy az órán 
szereplő diáktanár mégsem úgy magyarázta el az új anyagot, 
ahogy megbeszéltük. Ilyenkor - nehogy téves útra vezesse a 
többieket - helyreigazításért szót kértem. Az így kiemelt 
problémák tapasztalatom szerint igen mélyen bevésődtek a di-
ákok emlékezetébe, sokkal jobban, mintha a valódi tanár csu-
pán elmondta, ismertette volna. 

Igen fontosnak tartottam az óravégi értékeléseket is, 
hiszen a levont tanulságok a következő diáktanár munkáját 
is megkönnyítették. 

Úgy éreztem; hogy ezalatt az időszak alatt igen sokat 
fejlődtek. Az órák mind szakmai, mind nyelvi szempontból 
igen hasznosaknak bizonyultak. A kisérlet csúcspontját, az 
igazi próbatételt a 23-24. óra jelentette. Az utolsó diák-
tanárnak az új anyag feldolgozásában már nem segítettem, 
pedig feladata is nehezebb volt az átlagosnál: egyetemi tan-
könyvből jelöltem ki addigi témánkhoz kapcsolódó részt. 
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Az eredmény igen kielégítő volt. A diáktanár segítség 
nélkül, tökéletesen megértette a kijelölt részeket és ezen 
felül képes volt szépen, szabatosan elő is adni mondandóját, 
amelyet társai is követni tudtak. 

Én igen örültem ennek a 24 órának. Ugy érzem, kitűzött 
célomat sikerült elérnem. Az általuk tartott órák után a di-
ákok könnyebben, gyorsabban, szebben és szabatosabban beszél-
tek magyarul. Az elért eredményt azonban sajnos nem tudom más 
csoportéval összehasonlítani, mert nem volt tavaly az intézet-
ben még egy ilyen jó előképzettségi és ilyen tehetséges diá-
kokból álló csoport. Ettől függetlenül a tapasztalatok az el-
következendő tanítási órákon is nagy segítséget nyújthatnak. 
Sokkal közelebb kerültem a tanulók nyelvi, szakmai problémá-
ihoz, mint az előző időkben. Több dologra figyeltem, amiről 
nem gondoltam azelőtt, hogy nehézséget, hiányosságot okoz. 

Az említett oktatási forma az adott esetben érdekes is, 
jó is, hasznos is volt, de rögtön meg kell jegyeznünk, hogy 
sa;jnos, általánosan nem alkalmazható. Ahhoz, hogy kfiLlő ered-
ményt érhessünk el, annak a sok-sok előfeltételnek kell egy-
szerre teljesülnie, amelyeket a bevezetésben említettem. Ha 
azonban ezek - mint velem tavaly - szerencsésen találkoznak, 
a módszer alkalmazása igen hasznos és érdekes. 


