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Bár a pályáz elsődleges célja „a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztése”, ez a matematika 

oktatásnak nem célja, merthogy a képesség veleszületett, nem fejleszthető. Ezzel szemben a 

matematikai kompetenciák fejleszthető komponenseire fektetünk nagy hangsúlyt. 

A pályázatban szerepelnek az előző tanévek átlagai, de szignifikáns különbség sehol sincs, ezért nem 

értjük mit akar mutatni az adatsor. Ahogy olvashatjuk, a bukások száma nőtt, amely a matematika 

miatt is megvalósulhat, bár az utóbbi időben ez a szám inkább változik, mint egyértelműen nő. Ennek 

ellenére nem szabad lejjebb adni a diákokkal szembeni elvárásainkat. 

A „szakmai munkaközösségek […] némelyikében munkájukat szaktantárgyi munkacsoport vezető 

vezeti” mondat után reméljük, hogy a „némelyik” kategóriába a matematikát is beleérthetjük, bár 

inkább reméljük, hogy ez minden munkaközösségre igaz. 

Sajnos a matematika tantárgyi követeléseket már nem mi dolgozzuk ki, de a számonkérési- és 

értékelési rendszert ezután is együtt fogjuk meghatározni. 

Fájó pont, hogy a természettudományos képzés kialakításában nem szerepel a matematika óraszám 

megemelése. 

Végül kérdezzük, hogy a „meggondolandó” szó mögött, mely szerint szükség lehet egy 

természettudományos osztály beindítására, van-e terv és részletes elképzelés. 

A pályázatot és a személyt a munkaközösség nem támogatja. 

 

Fazekas Csaba 

A pályázatban kiemelt statisztikáknak a matematika munkaközösség éppen megfelel: közöttünk is 

van öregdiák, vannak éppen távollevő kollégák, és általában kétszakosan vagyunk, még az 

átlagéletkornak is körülbelül megfelelünk.  

A pályázó által kiemelt „alapvető célnak tekinti” (többek között) „az igazságosságot és a 

következetességet”. Ezzel a gondolattal a legmesszemenőbbekig tudunk azonosulni. Szintén 

elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a gazdasági- és pénzügyi nevelésben a matekosoknak fő szerepe 

lesz. Örülünk, hogy a nyelv és történelem mellett a matematikában tehetséges tanulók 

továbbfejlesztése is megfogalmazott célt jelent. Ezzel párhuzamosan, ha megvalósul a gondolat, hogy 

„kötelező érettségi tantárgyak korrepetálása legyen benne a tantárgyfelosztásban és az órarendben”, 

akkor mi vállaljuk, hogy az egész osztályos, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokon a diákok által 

megfogalmazott igényeket tartjuk szem előtt. Ezt a felzárkóztatást el tudjuk képzelni pl. úgy, hogy az 

órarendbe sávosan beépített végzős matekórákon a diákok témakör szerint választhatnak maguknak 

tankört, ill. tanárt. 

A pályázatot és a személyt a munkaközösség támogatja. 


