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Szerencsen a rendi ország-
gyűlés Bocskai Istvánt válasz-
totta Magyarország fejedel-
mévé.

Megszületett Jelky András író, 
utazó.

Megszületett Dinah Mulock 
Craik angol írónő.

Megszületett Daniel Chester 
French amerikai szobrász, 
Abraham Lincoln ülő már-
ványszobrának készítője.

Megnyílt az alagút a budai 
Várhegy alatt.

Végrehajtották az első sikeres 
pasztörizálást.

Megszületett Kelemen Aurél 
hatszoros magyar bajnok te-
niszező és sportvezető.

Megszületett Adolf Hitler.

Megszületett Caresse Crosby, 
a modern melltartó feltalá-
lója.

Megszületett Harold Lloyd 
amerikai filmszínész.

Megszületett Kovács Béla kis-
gazdapárti politikus, földmű-
velésügyi miniszter.

Meghalt Bram Stoker ír író, a 
Drakula szerzője.

Megszületett Szeleczky Zita 
színésznő (Leányvásár; Sze-
gény gazdagok, Fekete gyé-
mántok, Gül baba).

Meghalt Kazay Endre gyógy-
szerész és szakíró, az első ma-
gyar nyelvű gyógyszerészeti 
gyűjtemény összeállítója.

Megszületett Tamási Eszter 
tévébemondó, műsorvezető, 
színésznő.

Megszületett Dolák-Saly Ró-
bert gitáros, énekes, színész, 
humorista.

A Nagy Imre-kormány felmen-
tése után Hegedűs András új 
kormányt alakított.

Meghalt Harmat Artúr katoli-
kus egyházi zeneszerző, a Ze-
neakadémia tanára, karnagy.

Megszületett Crispin Glover 
filmszínész (Vissza a jövőbe, 
Veszett a világ, Néha a csajok 
is úgy vannak vele).

Meghalt Mezey Mária érde-
mes és kíváló művész szí-
nésznő.

Meghalt Osvát Erzsébet költő, 
író, aki elsősorban óvodások-
nak és kisiskolásoknak írt.

Forras: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Figyeld meg a szerkezeteket!, 
Építsd fel a hasonló új konst-
rukciókat!, Kísérletezz, de 

következetesen előrehaladva, a 
fordított út módszerét használ-
va!, Hangos szóval fogalmazd 
meg a gondolataidat, úgymint a 
sejtést, indoklást és cáfolatot!, 
Legalább háromféleképpen rög-
zítsd elméleti ismereteidet és 
gyakorlati tudásodat! Ez az öt 
pillére az önálló matematikata-
nulásnak Biró G. Albert nyugdí-
jas tanár, módszertani szakér-
tő és feltaláló szerint, aki negy-
ven éve igyekszik kifejleszteni 
egy olyan módszert és eszköz-
rendszert, amellyel a gyengébb 
képességű diákok számára is si-
kerélménnyé válhat a matek, mi-
után közismert, hogy a pedagó-
gusok nagy része a tehetségese-
ket részesíti előnyben, így a ke-
vésbé sikeresek lemaradnak, és 
a későbbiekben sem tudnak fel-
zárkózni.

Az iskolai oktatással párhu-
zamos tanítási kísérleteinek ta-
pasztalataira építve – valamint 
felismerve, hogy az ismeretát-
adás helyett egyre inkább az ér-
telmi képességek fejlesztése felé 
kell törekedni –, a tantervi köve-
telmények átadására az egy év-
tizede kidolgozott tárgyi model-
lezőkészletét és oktatókártyás 
rendszerét számítógépes meg-
jelenítéssel ötvözte. A rugalma-
san csatlakozó tárgyi térszerke-
zetekkel folyamatszerűen követ-
hetők a fogalmak jellemzői, ám a 
játékos megközelítés dacára az 
UBIM-módszer elégtelennek bi-
zonyult a szerzett tudás rögzí-
tésekor. Erre fejlesztették ki a 
GEONEXT számítógépes prog-
ramcsomagot, mely a szabadkézi 
megjelenítéseket virtuálisan ke-
zeli, így azok a szokványos sta-
tikus ábráknál sokkal valósze-
rűbbek. Általa tetten érhető a há-
lózatokban való gondolkodás új-

szerű szemléletmódja, és átél-
hető az örök igazság, hogy a ma-
tematikában minden egymással 
összefügg.  

Négyéves anyag négy oldalban

A térszerkezeteket, a képlete-
ket tartalmazó áttetsző lemeze-
ket, oktatókártyákat tartalmazó 
Fleximodels névre hallgató mód-
szertani család a pedagógia ál-
talános elveire: a fokozatosság-
ra, szemléletességre épül, és 
önállóan felfogható. Jár még hoz-
zá egy négyoldalas összefogla-
ló anyag és egy DVD, mellyel az 
egész 5–8. osztályos anyag átve-
hető. Az ismeretanyag átadása 
online zajlik – először telefonon, 
majd Skype-on, mígnem a diák 
kézben is megkapja, a feladato-
kat pedig online küldi ki a ta-
nár. Ha nem értenek valamit, azt 
pirossal írják – ez az egyezmé-
nyes jel, „és abból én már tudom 
a személy struktúráját, hogy min 
kell javítani˝ – avatott be az ok-
tatási folyamat részleteibe Biró 
G. Albert. Majd mutatott egy ki-
emelkedő, átlagos és gyenge ké-
pességű tanulók gondolkodási 
fázisait felmért és bemutató áb-
rát, melyből egyértelműen kide-
rül, hogy utóbbiak olykor akár 
2–6 évet is „megcsúsznak˝. En-
nek ismeretében állítja, hogy bár 
tizenéves korban el kellene jut-
ni a konkrét műveletektől a for-
málisakig, ehhez képest a gyere-
kek 17–18 éves korukra érnek el 
azok megértéséhez, „ezért kel-
lett a modellezéshez forduljak, 
tehát a tárgyi, grafikai és számí-
tógépes módszereket ötvöztem 

úgy az eszköztár, mint az okta-
tási folyamat során.” 

Csoda nincs, csak munka

„Én a kilencven százalék taná-
ra vagyok: általában gyenge ma-
tekosok jelentkeznek nálam, ez a 
tényleges kihívás – de egy életen 
keresztül bosszantott, hogy öt ér-
tette a matekot, a többi meg rosz-
szul volt tőle. Aztán megfordult ez 
az arány, de ez nem a csoda mű-
ve, hanem izzadságos munkával 
jár˝ – vallja. Egyik diákja, a ha-
todikos Szilágyi Máté az ún. koc-
kafejek közé tartozik, „már meg-
érti a tizenkettedikesek képle-
tét is˝. Ő az, akinek a premier-
jére végtére is összegyűltünk a 
Bethlen Gábor Általános Iskola 
infótermében.

A fiú önszorgalomból kidol-
gozta az idei kisérettségi tétele-
it, egy időben a valós vizsgával, 
majd utólag a GEONEXT-tel meg-
rajzolta. „Nagyon szeretek mate-
kozni, szeretem magát a tantár-
gyat is, de szeretek többet csi-
nálni annál, amit tanítanak. Két-
hetes felkészülés után otthonról 
megoldottam az idei kisérettségi 
tételeit, szimultán. Kihívás volt, 
és egyúttal megmértem maga-
mat˝ – mesélte, majd öt perc alatt 
elhadarta a megoldásokat, ame-
lyekre három óra adott amúgy. Ő 
az első, aki ezt az integrált mód-
szert alkalmazta, a megoldott fel-
adatok egy részét a GEONEXT-re 
alkalmazta, miközben az egészet 
videóra vette. „A térlátásomon, 
a logikus gondolkodásomon, a 
gyors észjárásomon mind fejlesz-
tett. Azokat a képességeket, ame-

lyekről úgy gondolom, a későbbi 
életem során fontosak lesznek˝ – 
nyilatkozta hatodikos létére meg-
lepően öntudatosan Máté. 

A miniszter is bekérette

A módszer iránt egyébként 
nagy az érdeklődés szakmai kö-
rökben: nemcsak egyetemi pro-
fesszorok csodálkoznak rá, ha-
nem az oktatási miniszter is beké-
rette a tanár urat és a fejlesztését, 
„mi meg azt fogjuk kérni tőle, hogy 
legyen dinamikus a rendszer, ha 
korábban levizsgázik valaki, azt 
ismerjék el, és aztán mehessen 
sízni vagy angolt tanulni˝. Majd 
büszkén sorolja a diákjait, akik 
közül ketten jelenleg az országos 
versenyen vesznek részt, de a ré-
gi mentoráltjai között is akad ügy-
véd, orvos vagy olyan, aki Oxford-
ban tanár – szerinte ezek az élet-
pályák mind a módszere haté-
konyságának bizonyítékai. A ta-
nár úr neve egyébként világszer-
te az első irodalmi hivatkozás a 
szakterületén. Találmányát Bu-
dapesten, Londonban, Genfben 
is díjazták, ez utóbbi versenyben 
arany oklevéllel ismerték el mun-
káját. Módszerét a nemlátó gyer-
mekek is használhatják a sík- és 
térmértan ismereteinek elsajátí-
tására. 15–20 órás gyakorlás után 
a tanulók három-négy jegyet javí-
tottak, ami kiváló eredmény, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy az orszá-
gos megmérettetéseken a nyolca-
dikos és tizenkettedikes diákok 
nagy százalékának nehezen vagy 
egyáltalán nem sikerül matemati-
kából abszolválni.

KOSZTOLÁNYI KATA

Bemutatták Biró G. Albert továbbfejlesztését

Ellenszer a matekfóbiára?

A tanár és a hatodikos matekzseni, aki „túl van” a kisérettségin

Biró G. Albert tanár 

negyven éve dolgozik a 

matektanítás és -tanu-

lás hatékonyságán. Ha-

ladva a korral, a tanter-

vi követelmények át-

adására egy évtizede 

kidolgozott tárgyi mo-

dellezőkészletét és ok-

tatókártyás rendszerét 

számítógépes megje-

lenítéssel ötvözte – ezt 

mutatta be egy hatodi-

kos mentoráltja segít-

ségével. 
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