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„Ábel and Zsolt went to the…” – kezdődött egy kifejezetten nekünk dedikált szöveges feladat 

Anglia egy napsütötte szegletén. Hogy kerültünk oda és mit csináltunk, mit tapasztaltunk, 

erről szól ez a néhány sor. 

 

Időnként mindenkinek le kell porolnia a gondolkodását, felülvizsgálnia a sztereotípiáit. A 

plymouth-i ERASMUS+ M4TM! (Math for the Millions!) módszertani találkozója pont 

ilyen volt. 2018. október 29 – november 3. között tölthettünk néhány feledhetetlen és - 

emberileg és szakmailag egyarán - inspiráló napot Plymouth-ben, Anglia délnyugati 

szegletében, valahol Wales alatt, Cornwall-tól keletre, a dartmoor-i fennsík közelében 

(tévedés ne essék, nem a dartmoor-i műintézményt látogattuk meg, igaz neveléssel foglalkozik, 

de inkább átneveléssel). 

 

 

 Az angoloknál egyáltalán nem esik állandóan.  

 Az angolkert egyáltalán nem gazos, sőt. 

 Anglia nem csak ködös.  

 

 

 

 

 

 Az angol konyha 

egyáltalán nem rossz, sőt, meglepően jó 

(fűszereseknek is be tud jönni). A leves meleg, 

a sör hideg és nem fordítva. 

 

 A britek nem azért 

élnek egy szigeten, mert rondák. 

 

 

 A matematika egyáltalán nem 

száraz, sőt nagyon is szórakoztató.  

 

 

 A magyar oktatás igenis fent 

van a térképen. 

 

 

 

Eddig a captatio benevoltentiae. Következzék a szakmai beszámoló. A paradox az, hogy az is 

legalább annyira kellemes, sőt, szórakoztató. Kezdjük szépen, sorjában! 
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A Math For The Millions! [M4TH!] nevű 

projekt az Európai Unió ERASMUS+ 

programjának keretén belül megvalósuló 

program-sorozat, melyet spanyol, dán, ciprusi, 

litván, magyar és angol résztvevő alapfokú 

oktatási intézmények visznek közösen a 

Plymouth-ban található Marjon University 

pedagógiai-módszertani karának vezetésével. 

Minthogy ez nem csak egyszerűen egy 

program, hanem egy komplett módszertani 

kutatás is, megtisztelő, hogy a Szent II. János 

Pál Iskolaközpont is részt vehet ebben. A 

projekt célja, hogy felkutassa a 

matematikával szemben táplált negatív 

attitűd forrását és ezt a tendenciát megfordítsa. Játékokat, aktivitási formákat, 

módszereket keres a tantermi és szabadtéri, tanítási és azon kívüli szabadidőre 

egyaránt. A szakmai háttér ennek megfelelően rendkívül kidolgozott, professzionális igényű, 

példaértékűen megalapozott. 

 

A mostani, őszi szekció célja részint egy összesítés volt, hogy melyik résztvevő hol 

tart a saját tevékenységével. Magyar részről a feladat rendkívül nyitott, mivel részint 

játékokat kell gyűjteni, kitalálni, amelyek lehetnek akár konkrét, már létezők alkalmazása, 

akár újonnan kitalált játék bevezetése. Ugyanakkor lehet ez egy eddig szokatlan tevékenység 

szervezése is (pl. szabadtéri óra, külső helyszíni mérés, kiszervezett óra valaminek a 

meglátogatására). A lényege, hogy a tanulók megtapasztalják a matematika működését a 

világukban és azt, hogy ez egy létező és egyáltalán nem érthetetlen, sőt, végképp nem 

félelmetes dolog, hanem nap-mint-nap használják maguk is. 

Másik célja a résztvevő országok tantervi követelményeinek valamint alkalmazott 

jellemző munkaformáinak, módszereinek tanulmányozása, megosztása volt. A 

tanmenetek, követelmények tanulmányozása lehetőséget nyújtott arra is, hogy betekintsünk 

abba, hogy máshol mit, vagy milyen súlyozással tanítanak. 

Harmadrészt, hogy minden öreg kutya tanulhasson új trükköket. Éppen ezért különösen 

büszkék lehettünk. Gyakorlatilag a szekciós tapasztalatcsere fele magyar tematikáról, magyar 

módszerekről, magyar eszközről szólt. 

 

A magyar oktatási rendszer alapvetően lefedi a többi országban tanított tananyag 

tudásanyagát, nagyjából az időzítések is körülbelül fedik egymást. Az is kijelenthető, hogy a 

magyar elméleti oktatás nagyon is jó színvonalú, sőt, külön kiemelték, hogy majdnem minden 
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külföldi egyetemen található legalább egy vagy két zseniális magyar matematikus, akik 

sokban járultak hozzá a tudományos élethez. A magyar rendszer, mint tudjuk, inkább 

poroszos, igaz, az ún. Sanghai-módszert is tekinthetnénk annak. A nyugati, ill. az angolszász 

rendszerek sokkal szabadabbnak tűnnek, egyénileg elérendő célok szerint orientálják a 

követelmények megközelítését, és jobban a tanulók egyéni képességeire bízzák az elsajátítást. 

A magyar rendszer a tanárra és a módszerre reflektál. A nyugati és az angolszász inkább a 

segédeszközre és a tanulónak adható gondolkodásmódra, a problémamegoldás kifejlesztésére. 

Ennek megfelelően az ott mutatott módszerek sokkal inkább a gyakorlatot célozzák, sokkal 

inkább a mindennapi használatot, a képi, a manuális elsajátítást, a sokféleképp való 

reprezentációt, akár annak az árán is, hogy elméletben nem tanul annyit, így a magasabb szint 

és a konkrét definíciókkal operáló gondolkodás is máshová helyeződik. 

 

Itt volt különösen megtisztelő példaként látni hogy igenis fent vagyunk a térképen. Az 

egyik szekciós délelőttön C. Neményi Eszter nevéhez köthető bontást, ill. a „számok sokféle 

neve” módszerét mutatták be, mint követendő gondolkodást. Külön büszkeség volt látni, hogy 

fordítás nélkül, magyarul mutatták a bemutató óra felvételét. Egy másik komplett nap témája 

volt a színes rudak
1
 és a Dienes-készlet

2
 alkalmazása, szisztémája, mely itt szinte hétköznapi, 

s melyet generációk koptattak (igaz, ott fából). 

De mutattak újat nekünk is, többek között logikai játékokat, számolást és a számolási 

készséget segítő játékokat, ill. már létező kártya 

és korongos játékok továbbfejlesztett változatát. 

Sőt, volt kifejezetten olyan „gamification”-

szeminárium, ahol játékokat kellett kitalálni a 

szabályok változtatásával. 

Szintén lenyűgözően praktikus és egyszerű 

módszer volt az ott csak „bar-modell”-ként 

említett szemléltetés, melyben aránypárokat 

szemléltetve, többszörösen összetett 

műveleteket lehet megoldani sokkal 

egyszerűbben. 

 

Igaz, nem annyira az elméletről volt szó, viszont 

érdekes és megfontolandó volt a gondolkodásnak és a 

hibázásnak az összekapcsolása. A hiba egy fontos 

állomás, ahol az ember, a gondolkodó egy új utat 

fedezhet fel, és amely hozzásegítheti a tanulót a 

megoldáshoz. A másik rendkívül praktikus tanácsot 

talán úgy lehetne megfogalmazni: „Azt használd, amit 

ismersz!”. Meglepően bonyolult feladatokat 

meglepően egyszerűen, csak számok tulajdonságai, 

                                                      
1
 Érdekes volt a színesrúd történetével is megismerkedni. Egy bizonyos Emilie-George Cuisinarie (1891–1975) 

nevű belga tanító ötlötte ki magát a rendszert és ennek metodikáját, melynek az angolszász rendszerben szinte 

kultusza van és amelyet kifejezetten tanítanak az egyetemeken, mint „csodaszert”. 
2
 A Dienes-készlet is kiváló, de sajnos itthon messze ritkábban találkozni vele. 
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aránypárok, összesítések alapján is meg lehet oldani. A kulcs a probléma reprezentálásában 

rejlik, hogyan tudom nyilvánvalóvá tenni a magam számára a kérdést, hogy már maga a 

reprezentáció megsúgja a választ. Ehhez azonban nagyon sok tapasztalás és a tulajdonságok 

fontos ismerete szükséges, ami nem csak az elméletet, hanem, a mindennapi gyakorlatot is 

takarja (pl. a 100, nem csak 10x10 négyzet a fürdőszobában, hanem mondjuk 1 zsömle és 

néhány deka párizsi, vagy egy kifli és egy kefír ára, vagy 20 kulccsomó, amelyik 

mindegyikén 5-5 kulcs van, stb.). 

Éppen ugyanígy rengeteg mérési, orientációs és megfigyelési feladatot, lehetőséget is 

mutattak a szabadtéri alkalmazásra is. 

 

Egy hét után már hiányoztak a kis írótáblák, a számoláshoz használt átlátszó korongok, a 

kismackók és persze még lehetne még sorolni a játékokat, a „Kígyók és létrák” vagy az 

amőba továbbfejlesztett változatait, a Numicon-t
3
, a Making Numbers

4
, a nrich.org

5
 és az 

OxfordOwl
6
 játékait, alkalmazásait, programjait és kiadványait. Ez nem is férne bele egy 

beszámolóba, ezért úgy gondoltuk, hogy kisebb egységenként „adagoljuk” a kollégák és a 

gyerekek felé is.  

 

Rendkívül lelkesen, sok tervvel, elképzeléssel jöttünk vissza, aminek tény, ülepednie kell, 

hiszen tudjuk, ezek nagy részét itt is használjuk és van okunk kihúzni magunkat. A kérdés 

inkább, hogy merre tovább. Ezúton és kiemelten köszönjük a szervezést és a határtalan 

háttérmunkát Papp Ágnes és Gintner Neszta kollégánknak, valamint az Iskola Vezetésének, 

hogy ezt a szándékot 

patronálták. 

 

Ezzel a lelkesedéssel 

várjuk februárban 

vendéglátóinkat és a 

többi partnert ide a 

Szent II. János Pál 

Iskolaközpont falai 

közé és bízunk benne, 

hogy ez a látogatás 

„it’s a beginning of a 

beautiful friendship…”  

  

 

 

 

Gintner Ábel & Csima Zsolt 

Budapest, 2018. november 8. 

                                                      
3
 https://global.oup.com/education/content/primary/series/numicon/?region=uk  

4
 https://global.oup.com/education/content/primary/series/making-numbers/?region=uk  

5
 https://nrich.maths.org/primary  

6
 https://www.oxfordowl.co.uk/  
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