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A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS 

EXNER HELMUTNÉ, intézeti vezetőtanár, 
a Matematika-Fizika Szakcsoport vezetője 

Intézetünkben a matematikatanítás célja a hallgatók szaktárgyi és 
szaknyelvi felkészítése a felsőfokú matematikai tanulmányok megkezdésére. 
E cél irányában történő oktatói tevékenységünk során számos módszertani 
problémával találkozunk, amelyek megoldása a sikeres előkészítés egyik 
fontos feltétele. 

Ilyen alapvető módszertani kérdések pl.: Milyen elvek alapján válasz-
szuk ki tananyagunkat ? Mit lehet és kell követelnünk hallgatóinktól ? Hogyan 
lehet felkelteni a matematika iránti érdeklődést ? Mit kell tennünk, hogy a 
hallgatók képességei adottságuknak megfelelően kibontakozzanak? Mikép-
pen állapíthatjuk meg tanulóink optimális terhelését? Hogyan értékeljük 
teljesítményüket ? 

A teljesség igénye nélkül felsorolt kérdések száma is bizonyítja, hogy 
módszertani kutatásainknak igen tág tere van. 

A továbbiakban a matematikatanítás módszertanának számunkra egyik 
legfontosabb kérdésével, a hallgatókkal való differenciált foglalkozás prob-
lémájával szeretnék foglalkozni. 

Intézetünkben az oktatás legkisebb szervezeti egysége a tanulócso-
port. A csoportrendszerű oktatás általában feltételezi, hogy a diákok ké-
pességei megközelítőleg egyformák, fejlődésük üteme és elért szintje meg-
egyezik, munkatempójuk azonos. 

Intézetünkben ilyen homogén csoportok létrehozásának számos akadá-
lya van: 

— a hallgatók matematikai előképzettsége, szellemi fejlettségi foka 
igen széles skálán mozog; 

— választott pályájuknak megfelelő szakirányú képzést kell kapniuk, 
ami befolyásolja a csoportbeosztásukat; 

— érkezési időpontjuk különbözősége miatt oktatásuk megkezdése nem 
történhet egyidőben. 

Ezek a problémák azt eredményezik, hogy tanulócsoportjaink jelen-
tős hányada heterogén. A matematikatanítás eredményes, optimálisan ha-
tékony tehát csak ákkor lehet, ha a csoportokat kisebb egységekre bontva 
megszervezzük a hallgatókkal való differenciált foglalkozást. A kisebb egy-
ségek kialakításának és rugalmas változtatásának alapja a diákok te Íj es í t-
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ményképes tudása. Ez a matematikában helyesen megválasztott feladatok 
segítségével viszonylag könnyen mértiető. 

Az elmúlt években folytatott kísérleteink is igazolták, hogy a csoport 
differenciálásának számos előnye van. Lényegesen nagyobb lehetőséget biz-
tosít diákjaink egyéniségének, teherbíróképességének, sajátos tanulási és 
munkaritmus ának figyelembevételére. Megs zünteti azt a kedvezőtlen gyakor-
latot, hogy az oktatás azokhoz igazodik, akik a középszerűséget reprezen-
tálják. Meggátolja, hogy á gyengébb előképzettségű vagy képességű hallga-
tók lemaradjanak, a tehetségesebbek, érdeklődőbbek lendülete megtörjön. 
Hasznos tényező továbbá a tanulás motiválásában is . Mindez reális értéke-
léshez és a helyes értékrend kialakításához vezet, az elvárások, el ismeré-
sekés a sokasodó sikerélmények ösztönzően hatnak. A tanár-diák kapcsolat 
közvetlenebb lesz, a nevelő segítő szerepe erősödik. 

Ez a tanítási módszer természetesen a tanárral szemben fokozott 
igényeket támaszt. Elengedhetetlen követelmény a biztos szaktudás, mód-
szertani kultúráltság, pedagógiai felkészültség és jó szervezési képesség. 

Munkánkat nagymértékben megkönnyítené, ha jól megszerkesztett 
feladatlapokkal rendelkeznénk. Ezek elkészítésének a jövőben feltétlenül 
feladataink között kell szerepelniük. 

A differenciált oktatás eredményei kétségtelenek, előnyei szembetű-
nőek, de vannak veszélyei és korlátai i s . 

Vigyáznunk kell például arra , nehogy jó előképzettséggel rendelkező 
hallgatóinkban kivételes helyzetük tudata, a gyengébbekben pedig kisebbsé-
gi érzés alakuljon ki. Intézetünkben különösen fontos, hogy a hallgatóink-
ban tudatosítsuk: a differenciálás az ő fejlődésük érdekében történik, alap-
ja kizárólag az eddig felhalmozott tudás, és semmiféle előítélet nem befo-
lyásol bennünket. 

Veszélyt jelenthet az is, ha a diákok kisebb egységeidbe való beosztá-
sa merev, változatlan kategóriát eredményez. Célszerű megadni annak l e -
hetőségét, hogy bármikor át lehessen lépni a nagyobb követelmények elé 
állítottak egységébe, ha a hallgató teljesítményével megfelelő fejlődését 
igazolja. 

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a differenciált oktatás csak egyi-
ke az alkalmas foglalkoztatási formáknak. Főleg gyakorlati órákon és i s -
métlésekalkalmávalhasznos, hiszen a matematikai, terminológia elsajátítá-
sa minden hallgató számára követelmény. 

A diákokkal való differenciált foglalkozásra nemcsak a tanórán, ha-
nem azon kívül is több lehetőség kínálkozik. 

Számos hallgatónk matematikai előképzettsége nem kielégítő, kisebb-
nagyobb fokú hiányosságokat mutat, amelyek pótlására a matematika t an í -
tás ra fordítható órák száma nem mindig elegendő. Ezért szükség van az 
ilyen diákok tanórán kívüli segítésére i s . Erre egyik lehetőségünk a korre-
petálás. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a korrepetálásnak akkor van lé t -
jogosultsága, ha maguk a diákok elfogadják és igénylik a szaktanár segít-
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ségét. Legyen a korrepetáláson való részvétel önkéntes, de igyekezzünk 
meggyőzni a rászorulókat arról, hogy ez hasznos számukra. Az elmúlt tan-
évben ezen a területen szép sikereket értünk el. A foglalkozások tartalmát 
elsősorban az önállóságra, logikus gondolkodásra való nevelésnek kell ad-
nia. A korrepetálások keretében arra is sor kerülhet, hogy megtanítsuk di-
ákjainkat a helyes tanulás módszereire, a jegyzetek használatára, a mate-
matikai szövegek értelmes olvasására. 

Tehetséges, jó előképzettségűhallgatóink számára is biztosítunk olyan 
lehetőségeket, amelyek a matematika iránti érdeklődésük fokozását és t ö -
retlen fejlődésüket szolgálják. Ilyen lehetőség például a verseny. 

A matematikai versenyeknek két formáját alkalmazzuk. Az egyik a 
januártól júniusig tar tó folyamatos pontverseny, a másik pedig az évenként 
egyszer megrendezésre kerülő intézeti tanulmányi verseny. Mindkét forma 
nagy népszerűségnek örvend hallgatóink körében, amit a résztvevők nagy 
száma is bizonyít. Versenyfeladataink olyanok, amelyek megoldásához a 
középiskolai tananyagon túlmenő ismeretekre nincs szükség, viszont p ró -
bára teszik a versenyző önálló matematikai gondolkodó készségét. 

Meg kell említenem, hogy a versenyfel adatok megoldásának akár í r á s -
ban, akár szóban történő ismertetése fejleszti a hallgatók matematikai k i -
fejezőkészségét, aktivizálja szókincsüket i s . 

A tehetséges diákjaink számára fejlődési lehetőséget biztosít még a 
szakkör i s . Ezeken a foglalkozásokon olyan ismereteket sajátítanak el, 
amelyek tantervünkben nem szerepelnek ugyan, de bizonyos mértékben s e -
gítséget jelentenek számukra felsőfokú tanulmányaik kezdeti szakaszában. 

Végül említem meg, de elsődleges fontosságúnak tar tom a matema-
tikatanár szerepét tehetséges tanítványa fejlődésének elősegítésében, akár 
külön foglalkozás, akár szakirodalommal való ellátás formájában jut ez k i -
fe jezésre . 

Röviden összefoglalva az elmondottakat: a matematikatanítás mód-
szertani problémáinak megoldásában az elmúlt évek során jelentős e r ed -
ményeket értünk el . Feladatunk, hogy a megkezdett úton továbbhaladva a 
még meglevő hiányosságokat felszámoljuk. Ebben a munkában támaszkodni 
kívánunk a társintézeteink további tapasztalataira i s . 
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НЕСКОЛЬКО МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ОБУЧЕНИЯ 
М АТШАТИКЕ -ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Алиэ Экснер, старший преподаватель, заведующий 
спецгруппой математики и физики МПИ 

(резюме) 
В нашем институте целью обучения математики является подго-

товка студентов по специальным предметам и специальному языку, 
чтобы они могли начать учёбу в высших учебных заведениях. В нашей 
учебной деятельности мы встречаемся с многочисленными проблемами, 
решение которых является одним из важных условий удачной подго-
товки . 

Наша постоянно возвращающаяся проблема - значительная гетеро-
генность наших студентов, - делает необходимым вводить дифферен-
цированное занятие и продолжать развивать её на уроках и вне уро-
ков. 

Произведённые в прошлых годах опыты доказали успешность этого 
метода, однако открыли его предел и опасности. 

В этой области мы считаем дальнейшей задачей совершенствовать 
наши методы и осуществлять их во всём институте. В этой работе мы 
намереваемся опираться на исследовательские опыты, проводимые в 
подготовительных институтах в других странах. 

ÜBER EINIGE METHODISCHE FRAGEN DES MATHEMATISCHEN 
UNTERRICHTS.DER DIFFERENZIERTE UNTERRICHT 

Aliz Exner, Dozent, 
Leiter dér Sektion Mathematik-Physik am 

Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Das Ziel des Mathematikunterrichts in unserem Institut 
ist es, die Studenten fachlich und fachsprachlich auf das 
Studium der mathematischen Fächer an den Hochschulen vor-
zubereiten. Bei unserer Lehrtätigkeit stoßen wir auf zahl-
reiche methodische Probleme, deren Lösung wichtig für die 
erfolgreiche Vorbereitung ist. 

Ein immer wieder auftretendes Problem bedeutet die 
starke Heterogenität unserer Studenten, die die Einführung 
und Weiterentwicklung der differenzierten Beschäftigung 
während und außerhalb des Unterrichts erfordert. Die in 
den vergangenen Jahren durchgeführten Versuche bewiesen 
die Wirksamkeit dieser Methode, deckten aber auch deren 
Grenzen und Gefähren auf. Wir betrachten die Vervollstän-
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digüng der differenzierten Methode und deren Einführung 
auf Institutsebene als unsere weitere Aufgabe. Dabei würden 
wir 'uns gerne auch auf die Erfahrungen der Schwesterinsti-
tute stützen. 


