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Részlet a pedagógiai programból
Matematika tantárgyból a kompetenciák fejlesztése és a jobb teljesítmény elérése érdekében 6-8.
évfolyamon az osztályba sorolástól eltérő tanulócsoportokat alakítunk ki.
A csoportba sorolás A hatodik-nyolcadik évfolyamon a tanulók csoportba sorolása a következő szempontok
alapján történik:
 • előző év végi jegyek
 • év eleji szintfelmérő eredménye
 • szaktanár, osztályfőnök véleménye
 • létszám
A csoportváltás lehetősége. Az egyik csoportból a másikba való átlépést a szaktanár vagy a szülő
kezdeményezheti. Vitás esetben a munkaközösség-vezető illetve az intézményvezető döntenek az átmenetről
a gyengébb vagy erősebb csoportba. Csoportváltásra tanév elején és félévkor van lehetőség az alábbi
esetekben:
 • jelentős változás (javulás/rontás) az elért érdemjegyekben
 • a tanuló számára nem megfelelő tempó az adott csoportban



Előzetes megbeszélés

A csoport rövid bemutatása.
 Létszám: 15 fő +1 fő magántanuló
 Tanulmányi előmenetel: 
 Szorgalmuk:
 Értékelési módok: 
 A tanóra célja:
 Alkalmazott módszerek:



A függvényekről a NAT szerint.
 TUDÁS – Ismerje és célszerűen, helyesen alkalmazni tudja:

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmát.
 A függvény intuitív fogalmát.
 A függvény pontos fogalmát. Az értelmezési tartomány, a képhalmaz, az értékkészlet fogalmát. Az egy-egyértelmű hozzárendelés fogalmát. Descartes szerepét a matematika történetében.

 KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK – Legyen képes:
 Legyen képes Két halmaz közötti hozzárendelést derékszögű koordinátarendszerben grafikonon ábrázolni. A grafikont elemezni, róla adatokat leolvasni.
 Számsorozatok rekurzív képzési szabályát felismerni, adott szabály szerint sorozatot készíteni, megkezdett sorozatokat folytatni. 
 Számsorozatokat derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolni.
 Függvényt derékszögű koordinátarendszerben grafikonon ábrázolni. A grafikont elemezni, róla adatokat leolvasni. 



A fejezet végére szeretnénk elérni
 kísérleti eredmények, mérési adatok táblázatba rendezése, a táblázat átrendezése célszerű szempont (pl. bizonyos adatok nagysági sorrendje) szerint;
 ábrázolás diagramokon, derékszögű koordinátarendszerben
 a tanuló kísérleti eredményeket, mérési adatokat táblázatba tud rendezni, diagramon, grafikonon ábrázolni.
 Ismeretek tanulása Descartes újkori matematika történeti jelentőségéről hallott szövegből való lényegkiemelő jegyzeteléssel.



Tanóra megtekintése

Az óra megbeszélése
Rövid reflexió az óráról.
Válasz a kollégáknak a feltett kérdéseire.



. Függvény szemléletes 
fogalma, ábrázolása
Függvénykapcsolatok 
felfedezése. 

A mindennapokban található függvények 
vizsgálata.
Menetrend, hőmérő, lázgörbe olvasása.

Oszlopdiagramok, 
kördiagramok olvasása.

Az újságokban, az interneten talált diagramok 
értelmezése, kérdések megfogalmazása, 
válaszok a feltett kérdésekre.

Diagramok készítése adott 
adatok alapján.

Az újságokban, az interneten talált adatok 
értelmezése, kérdések megfogalmazása, 
válaszok a feltett kérdésekre. Az adatok 
alapján diagramok készítése.

Kapcsolatok értelmezése, 
azokhoz grafikonok 
készítése.

Az újságokban, az interneten talált adatok
értelmezése, kérdések megfogalmazása,
válaszok a feltett kérdésekre. Az adatok
alapján grafikonok készítése.



Felismert kapcsolatokhoz 
grafikonok készítése.

Saját grafikonok készítése.
A szaktanárokkal, más kollégákkal való egyeztetés
alapján, a gyakorlati foglalkozások munkáját támogató
feladatok megfogalmazása.

Ötletbörze a talált anyagok 
alapján.

A diákok által keresett táblázatok, grafikonok
értelmezése.

A függvény (szemléletes) 
fogalma.

Különböző halmazok elemeinek egymáshoz 
rendelésével, a hozzárendelési szabályok keresésével 
függvénykapcsolatokat hozhatunk létre. 
A diákok saját függvényt készítenek, melyet bemutatnak 
társaiknak, akik megpróbálják ezt „elrontani”. 

A függvény megadásának módjai. A hozzárendelési szabályokat csoportosítjuk, keressük 
annak lehetőségét, hogy különböző módon adjunk meg 
függvényeket.



A függvény fogalma. A tapasztalatok alapján a diákok megfogalmazzák a 
függvény fogalmát.
Táblázat és grafikon készítése konkrét függvényekhez a 
tantárgyak igényei és a gyakorlati tapasztalatok 
alapján, grafikonok tulajdonságai, jellemzése.

Lineáris függvény 
fogalma.

Lineárisan változó összetartozó mennyiségek keresése, 
táblázatba foglalása.

Lineáris függvény 
ábrázolása.

Lineáris függvény ábrázolása táblázat segítségével.
Azonos meredekségű egyenesek ábrázolása.

Lineáris függvény 
ábrázolása.

Lineáris függvény ábrázolása táblázat segítsége nélkül.
Azonos meredekségű egyenesek ábrázolása.
Különböző meredekségű egyenesek ábrázolása.



Elméleti bevezető
 A függvények témakörhöz kapcsolódó fogalmak, ismeretek bevezetése, elmélyítése fokozatosan történik az általános iskolában. 
 Addig a fogalmak tartalmának egyre pontosabb körülírása, megértése, s az ehhez kapcsolódó tapasztalatok gyűjtése a feladat. 
 Miért nem fogalmazzuk meg azonnal– az első előforduláskor –, matematikai szempontból is abszolút precízen a fogalmakat? Mert a megértésen alapuló matematikai nevelésre tettük le a voksunkat, s nem a betanult, de nem megértett definíciók számonkérésére. 
 A különbség elsősorban az alkalmazásokban mutatkozik meg. Nevezetesen, ha a fogalommal egy szokatlan vagy valamilyen szempontból új probléma-helyzetben –és nem agyongyakorolt típusfeladatban - találkozik a tanuló, képes legyen annak megértett jellemzőit, tulajdonságait úgy mozgósítani a gondolataiban, hogy az adott probléma megoldására vezető helyes utat megtalálja. 
 Természetesen a kitűzendő feladatok, problémák megfogalmazása mindig feltételezi azt, hogy jól ismerjük az életkori sajátosságokat, az adott tanulócsoport előzetes ismereteit, e témában való felkészültségét, kompetenciáját és erre építve tervezzük meg a fejlesztés folyamatát.



 Módszertani útmutatás
 A mindennapokban található összefüggéseket keressük, elsősorban nem az elméleti háttérismeretek tárházát szeretnénk bővíteni, hanem a tantervünkben megfogalmazott szükségesnek és az általános iskolában elégségesnek is ítélt matematikai ismeretekre épített egyszerűbb és összetettebb alkalmazásokat szeretnénk bemutatni jellemzően a gyakorlati életből vett feladatok, problémák kapcsán. 
 Az általános iskola 5-6. évfolyamán már elkezdődött a „Kapcsolatok matematikája” cím mögé sorolva az a komoly felkészítő munka, ami a függvény fogalmának teljes megértéséhez vezethet. Természetesen ezen fejlesztő úton könnyen lemaradhatnak a tanulók. Ezért mindig aktuális az a feladat, hogy ellenőrizzük az adott évfolyamon is a pillanatnyi felkészültséget, a megértett és alkalmazásra érett tudást. Jól és felelősségteljesen akkor járunk el, ha a megismert szintről tervezzük a továbbhaladást. A továbbhaladás üteme a tanulók matematikai fejlődésének üteme. 
 Kiemelten fontosnak tartjuk a fokozatosság elvének betartását ebben a témában is. A felkészültség megfelelő fokán mennyivel kevésbé tudnak bennünket félrevezetni, érdekeink ellen befolyásolni a kapott adatok, információk!
 A fejlesztési cél elérése érdekében a legegyszerűbb és konkrét, lehetőleg a gyakorlati életből vett feladatokat részesítsük előnyben. A sajtóból kivágott hírek, grafikonok, diagramok másolatának bemutatása, téves megoldási menetekben való kutakodás, hibák keresése önállóan, csoportosan, postaládánkba dobott különböző szóróanyagokon található – a témához kapcsolódó – információk elemzése.



Tantárgyi (tantervi) követelmények
Csak az alapoktól indítva érdemes ezen fejezet fejlesztési feladatait, folyamatát megtervezni. Tehát a követelményeket mintegy spirális szerkezetet értelmezni, a folyamatos visszatérés során egy pici szintemelést is végezni az alkalmazás témáját, összetettségét és ötletességét illetően. 
Az alapok közé sorolom :
 a szoros környezethez kapcsolódó egyszerűbb grafikonok, diagramok helyes értelmezését, s ehhez kitűnő és számtalan problémát, feladatot ad a mindennapi élet,
 a derékszögű koordinátarendszerben történő pont és egyenes ábrázolását, melynek fejlesztését számtalan játékos és ugyanakkor nagyon fontos alapelemeket mélyítő tevékenységre építhetünk, 
 szavakkal ismertetett egyszerű összefüggések lejegyzését, majd visszaolvasását a használt jelzésekből, 



Pedagógiai cél
 A fejlesztési célok és a pedagógiai célok erősen összetartoznak. Egymásból levezethetőek, és egymással összefüggésben lévő hálót alkotnak.
 Kiemelten kezelném a környező világból áradó információk közül az adott, konkretizált célunk elérését segítők meghatározását, a számunkra hasznosak kiválasztását, rendezését és kapott összefüggések, kapcsolatok elemzését. Ezek az eljárások olyan gondolkodási módszereket alakíthatnak ki a tanulóinkban, melyek később az életük minőségét pozitívan befolyásolhatják.
 A különböző élet-helyzetekben való jó eligazodást készíthetjük elő e téma okos feldolgozásával. Betegségek esetén a lázgörbe értelmezése, az árak pénztárcát kímélő csökkenésének figyelése, mikor mire mennyit érdemes költeni a hosszú távú spórolás, azaz a hasznos vásárlási szokások kialakítása érdekében, stb.
 Az értő-elemző olvasás erősítése mellett (pl.: grafikonok helyes értelmezése) fejleszthető a kulturált magatartás kialakítása és fejlesztése is. 



A NAT alapján történő fejlesztés minimális elvárásai 
Minimum követelményként fogalmazzuk meg, azaz alapelvárások közé sorolom 
 a számegyenesen való tájékozódást, pontok és számok helyes megfeleltetését, 
 a jelzőszámaikkal (koordinátáikkal) konkrétan megadott pontok ábrázolását derékszögű koordinátarendszerben illetve a derékszögű koordinátarendszerben bejelölt pontok koordinátáinak a hibátlan leolvasását,
 egyenesek ábrázolását a derékszögű koordinátarendszerben, 
 egyszerű oszlop-diagrammok, kördiagramok értelmezését, készítését,
 olvasott vagy szavakkal ismertetett egyszerű összefüggések lejegyzését,
A fejezet eredményes feldolgozása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló
 törekszik a feladatok megértésére, visszamondására, kérdések megfogalmazására az adott problémával kapcsolatban,
 fejlődik a környezetében található egyszerűbb diagramok, grafikonok helyes értelmezésében, érdekli, hogy milyen információkat leolvasni ezekről, 
 biztosan ábrázol pontokat a koordinátarendszerben, jól olvassa le azok koordinátáit,
 fejlődik az egyszerű kapcsolatok, összefüggések meghatározásában, ábrázolásában, jellemzésében,



Mérés-értékelés
 A modul feldolgozása során adjunk szerepet a szóbeliségnek. A matematikatanítás velejárója, hogy mindig írásban ellenőrzünk, írásos számonkérés történik a röpdolgozat és a felmérők esetében, de az értékelés alapját is elsősorban a dolgozatokra építjük. Pedig nagyon fontos információhoz juthatunk tanulóink felkészültségét illetően a szóbeli szerepléseik megfigyelésével, motiválhatunk ezek értékelésével is.
 Az apró részletességgel kidolgozott bemeneti mérést követő elemzés után képet kaphatunk a pillanatnyi felkészültségről, s így a fejlesztés ütemezését az osztályra, azon belül csoportokra és egyénekre vonatkoztatva megtervezhetjük.
 A minimális elvárások és a tantervi követelmények csomópontjainak oszlopokban való, míg a tanulók sorokban való jelölésével térképet készíthetünk magunknak az osztályunk e témában való felkészültségét illetően. 
 Az írásos mérések mindig nagyon alapvető fogalmak, ismeretek illetve alkalmazásuk számonkérésével kezdődjenek, hogy a sikerélmény kellő önbizalomhoz juttassa a tanulókat, és reális képet kaphassunk a tudásukról. A mérések értékelési szempontjai legyenek nyilvánosak, előre meghatározottak, hogy mindenki tudja, mire számíthat. 
 A dicséretekkel soha ne fukarkodjunk.




Differenciálás
 Ez a téma változatossága és a feladatok megfogalmazása tekintetében is számos lehetőséget kínál a differenciált tanítás-tanulás megvalósításához. 
 A gyakorlati életből vett feladatok, problémák összetettsége lehetőséget ad a differenciálásra. De ha csak egy témát jelölünk meg (pl: vásárlás, építkezés) és azt kérjük, hogy mindenki fogalmazzon meg e témához kapcsolódó egy-két feladatot – melyek mindegyike természetesen e modul matematikai tananyagához kapcsolódik – máris kapunk egy kis, a tanulóink érdeklődésére számot tartó feladat-bankocskát. Emlékszem, hogy egyik alkalommal – amikor ezt a munkát minősítő értékeléssel kapcsoltam össze – már az órát megelőzően, intenzíven érdeklődtek egymás feladatai után a tanulók azért, mert előre szerették volna tudni, hogy milyen feladatok közül fognak majd kihúzni egyet. 
 A csoport átlagához képest kiemelkedő vagy nagyon lemaradó tanulók számára egyéni fejlesztő feladatsorokat készíthetünk, illetve a csoportok számára a tehetségesebb és érdeklődőbb tanulókkal készíttethetünk érdekes, sokféle tevékenységhez kapcsolható feladatokat. Ilyenkor az internetezés kínálta előnyöket is használjuk i.
 Feltétlenül érdemes a napi sajtóból kigyűjteni olyan ábrákat, melyek elemzése segíti a témában való jobb elmélyülést és a napi életben való tájékozottságot is.



Zárás
A függvényekkel kapcsolatban néhány ötletet vetettem fel. Biztosan sokan használnak hasonlókat, de biztos, hogy mindenki hallott valami mást, amit jól tud alkalmazni. Egyszer érdemes lesz erről is beszélgetni

Köszönöm a figyelmet.
Eredményes jó munkát kívánok szeretettel: Ruzsinszkiné, Gitta

ruzsgitta@gmail.com


