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YARRALUMLA PRIMARY SCHOOL

Demográfiai információk
Iskola típusa:  állami

Elhelyezkedése:  Canberra (nagyváros)

Tanulói összlétszám:  300 fő

Tanári kar:  27 fő

Őslakos tanulók aránya:  2%

Nem angol anyanyelvű tanulók aránya:  34%

Az iskola
A Yarralumla Primary School (YPS) egy állami 
általános iskola Canberrában. Az intézmény 
a környéken működő négy két tanítási 
nyelvű iskola egyike, és több nagykövetség 
szomszédságában található. A YPS-ben tanított 
tananyag egyenlően oszlik meg az angol és 
az olasz nyelvek között. Az iskolába több mint 
300 tanuló jár az előkészítő évfolyamtól (K) a 
hatodik osztályig bezárólag. Az intézményhez 
egy Montessori-rendszerű egység is kapcsolódik. 

A kihívások
A YPS-nek néhány egyedi problémával kell 
megküzdenie. Nem sok olyan iskola van 
Ausztráliában, ahol a tanároknak olyan 
feladatokat kell felkutatni, melyek illeszkednek 
az ausztrál alaptantervhez, de olasz nyelven 
is taníthatók. Emiatt a munkatársaknak és a 
vezetőségnek igen innovatívnak kell lenniük a 
segédanyagok és az óratervek összeállításánál. 
Mielőtt a Matific elérhetővé vált a YPS tanárai 
számára, nagyon sok idő ment el az ausztrál 
alaptantervre épülő órák olaszra fordításával, 
és ez feszültséget keltett a tanárainkban.  

Az eredmények
A Matific rendkívül nagy sikert aratott a YPS-ben. 
Az alsóbb és felsőbb osztályokban tanító 
tanárok is megállapították: egyértelműen a 
Matific-nek köszönhető az, hogy a tanulók 
sokkal szívesebben foglalkoznak iskolai 
feladataikkal.  

„Egyes diákjaim megkérdezték, hogy a nyári 
szünetben játszhatnak-e a Matific-kel. Tisztában 
vannak vele, hogy ez egy matematikai program, 
de olyan szórakoztatónak találják, hogy játszani 
akarnak vele, hogy fejlődhessenek. Soha nem 
kérdeznék tőlem, hogy a szünidőre kaphatnának-e 
feladatlapokat,” mondta Carmela Brancato, az 
5. évfolyamon tanító tanárnő.

„Egykérdezték, hogy 
a nyári szünetben 

játszhatnak-e a 
Matific-kel.”
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A tanárok azt is megállapították, hogy a program 
nem csupán érdekfeszítő a gyerekek számára, 
hanem teljesítményfokozó is. Carmela elmesélte, 
hogy az osztályában a lemaradásból induló 
gyerekek egész évben pozitív irányba fejlődtek. 
„Voltak nálunk gyerekek, akik az idén a minimum 
szint alatt teljesítettek. Az általános felméréseink 
azonban azt mutatják, hogy mindegyik tanuló 
képes volt fejlődni és teljesíteni, ami igazán 
büszkévé tett bennünket.”

A legnagyobb sikerek között az iskola a 
Matific program könnyű használatát jelölte 
meg, továbbá azt, hogy a Matific segítségével 
mennyi időt tudtak megspórolni. „Az ausztrál 
alaptantervhez kapcsolódó, ám olasz nyelven 
is használható segédanyagok elérhetősége 
egyszerűen fantasztikus számunkra.” 
Carmela azonban hozzátette: ahhoz, hogy 
a Matific valóban működjön, nem elég az, 
hogy az ausztrál tartalom olaszul jelenjen 
meg. Az olaszul megtanított készségeket 
olyan szinten kell megérteni, mely azután 
lehetővé teszi a tudás angol környezetbe 
való átültetését. „Annak ellenére, hogy 
olaszul tanítjuk a gyerekeket, Ausztráliában 
valamennyi külső felmérés 100%-ban angolul 
folyik, és a gyerekeinknek képesnek kell 
lenniük megválaszolni azokat a kérdéseket. 
A Matific segít eljuttatni diákjainkat a 
megfelelő szintre.”

Az igazgató meglátásai  
A YPS 2016 végén döntött úgy, hogy beruház 
a Matific programba és 2017-ben is használta 
azt. A YPS két tanítási nyelvű iskola, ahol az 
ausztrál alaptanterv felét angolul, a másik 
felét pedig olaszul tanítják a gyerekeknek.  

Az iskola olyan segédanyagot keresett, amely 
követi az ausztrál alaptantervet, tanítási eszközt 
ad a tanárok kezébe, lenyűgözi a tanulókat és 
két nyelven is használható. A Matific minden 
elvárásunknak megfelelt. A tanárok és a diákok 
két nyelven használják a programot. Nem 
könnyű olyan olasz nyelvű tananyagokat találni, 
melyek illeszkednek az ausztrál tantervhez. 
A Matific az olasz nyelven keresztül sikeresen 
vonja be a diákjainkat és állítja őket matematikai 
kihívások elé.

Tantermi használat
Annak ellenére, hogy a tananyag felét olasz 
nyelven tanítják, a YPS-ben tanuló gyerekek 
bevonása a tantermi munkába érdekes 
módon nem nagyon különbözik Ausztrália 
sok más iskolájának gyakorlatától. Az 
első évfolyamon tanító Federica Maggioni 
tökéletes óraindítónak tartja a Matific 
epizódokat. „A Matific epizódokkal remekül 
bemelegíthetünk a matematikaórákra. Minden 
matematikaórát 5-10 perces bemelegítéssel 
kezdünk, melyhez a Matific tökéletes. Az 
interaktív táblán kivetítem az egyik játékot és 
megkérem a gyerekeket, hogy osszák meg a 
többiekkel a válaszaikat és a stratégiáikat.” 

Ugyanakkor Federica nem csak 
osztályszinten használja a Matific programot 
az óráin. Diákjai arra is lehetőséget kapnak, 
hogy önállóan foglalkozzanak az anyagokkal. 
„Mindig megnyitom a Matific programot 
a számítógépeinken, melyeknél egymást 
váltva oldanak meg matematika példákat a 
gyerekek, és elindítok nekik néhány Matific 
feladatot. A programmal a gyerekek otthon 
is játszanak. Sok szülő számol be arról, hogy 
a gyermekeik imádnak a Matific-kel játszani, 
imádják gyűjteni a szörnykártyákat és újra és 
újra játszanak a kedvenc epizódjaikon.”

„A Matific segít eljuttatni 
diákjainkat a megfelelő 

szintre.”
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A felsőbb évfolyamokon is hasonlóképpen 
integrálják a Matific programot az órai munkába. 
Carmela számos módot talált, amelyek különösen 
jól működnek az osztályában. Például megengedi 
a tanulóinak, hogy maguk keressenek olyan 
feladatokat, melyek segítségével fejlődni 
fognak. E stratégia igen eredményesnek 
bizonyult. Az egyik diák megjegyezte, hogy 
amikor nehéz feladattal találja magát szembe, 
sokat segít neki, ha hasonló témakörben 
lejátszik néhány epizódot. A diákok néhányszor 
végigmennek ezeken a Matific feladatokon, 
ami segít nekik megérteni az adott témakört.

Tanulói üzenetek
A Yarralumla iskola diákjai alig várták, hogy 
összejöjjenek és megosszák egymással a 
Matific-es élményeiket. Mindannyian nagyon 
pozitívan vélekedtek a Matific-ről, és arról, 
hogyan segíti őket a program a tanulásban. 
Beszélgettek a kedvenc feladataikról és a 
gyerekek igen elismerően nyilatkoztak egymás 
felvetéseiről is, pl. „Igen, én is imádom azt!” 
Érdekes volt hallani, hogyan változott meg a 
hangszínük, amikor a kérdések a feladatlap-
alapú tanulásra irányultak. A feladatlap-
kitöltéssel kapcsolatban leginkább arra 
panaszkodtak, hogy a diákok visszajelzésre 
vágynak, de feladatlapok esetében a visszajelzés 
túl sokára érkezik. Továbbá kifejtették, milyen 
„unalmasak” a feladatlapok, illetve, hogy a 
feladatlapokon csak ott tudnak helyes választ 
adni, „ahol már tudják, mit, hogy kell csinálni”.

Amikor diákcsoportokat kérdeztünk arról, 
mit tesznek, amikor nehéz vagy kihívásokkal 
teli Matific-es feladaton dolgoznak, a diákok 
a kitartásról beszéltek. Sokan mondták azt, 
hogy „még egyszer megpróbálják” vagy 
„próbálnak jobban koncentrálni”. Mások 
pedig így nyilatkoztak: „amikor nem tudom, 
mi a teendő, egyszerűen kipróbálok valamit 
és nézem, hogy mi fog történni”. Ez az élmény 
igen különbözik attól, amit a gyerekek tesztírás 
vagy feladatlap-kitöltés közben élnek meg. 
Utóbbi esetekben a gyerekek gyakran 
mondják, hogy „átugorják a kérdést” vagy 
„üresen hagyják a kérdést” vagy egyszerűen 
csak tippelnek. Mindegyik gyerek azt mondta, 
hogy tesztírás vagy feladatlap-kitöltés közben 
a tanártól kérnek „segítséget”, vagy tőle 
kérdezik meg „a helyes választ”. Ezek az 
interjúk azt mutatják, hogy a Matific segítségével 
a diákok önállóbban gondolkodó, kitartóbb 
tanulókká válnak.

„Amikor nehéz feladattal 
találják magukat  szembe, 
sokat segít a diákoknak, 
ha hasonló témakörben 

lejátszanak néhány 
epizódot.”
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BUNGENDORE PUBLIC SCHOOL

Demográfiai információk
Iskola típusa:  állami

Elhelyezkedése: belső régióban, 
 Canberrától 40 percre

Tanulói összlétszám:  489 fő

Tanári kar:  27 fő

Őslakos tanulók aránya:  2%

Nem angol anyanyelvű tanulók aránya:  6%

Az iskola
A Bungendore Public School (BPS) Új-Dél-Wales 
Queanbeyan régiójában működő állami iskola, 
ahol az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt a 
tanulók száma. A létszámemelkedés várhatóan 
jövőre is folytatódni fog, ezért újabb osztály 
indul. A városban a BPS az egyetlen iskola, a 
legközelebbi tanintézmény 20 km-re található. 
A város egyes területein még nincs megbízható 
internetkapcsolat, ezért vannak gyerekek, akik 
csak az iskolában férnek hozzá a Matific-hez. A 
BPS a közelmúltban wifi hálózatot épített ki az 
iskola teljes területén. Néhány osztályteremben 
régebbi számítógépek találhatók, amelyekről 
az új wifi hálózat nem érhető el. Ugyanakkor 
az iskolában jól felszerelt számítógépes labor 
működik és a könyvtárat is nemrég újították fel. 
A tanárok laptopokhoz is hozzáférnek, melyeket 
tantermi használatra elkérhetnek. Szinte minden 
teremben van interaktív fehértábla, amelyek 
modernizálása szintén folyamatban van.  

A kihívások
A BPS-ben a matematika tanítása/tanulása 
terén a tanárok és diákok előtt az a legnagyobb 
kihívás, hogy a tanárok nem egyformán férnek 
hozzá a modern technológiai eszközökhöz. 
Mivel egyes tanároknak nincs megbízható 
internetkapcsolata, kihagynak olyan lebilincselő 
feladatokat, melyeket más osztályok kifejezetten 
élveznek. A probléma a gyermekek otthonaiban 
folytatódik. A város egyes részein nem lehet 
csatlakozni az internethez, ezért az iskola 
kénytelen hagyományosabb, papír és toll 
alapú házi feladatokat adni. Emiatt újabb 
szakadék keletkezik a tanulók között, hiszen 
egyeseknek van hozzáférésük a Matific-hez, 
másoknak viszont nincs.

A diákok bevonásával nincs probléma, de a 
tanárok elismerik, hogy azok a diákok, akik 
hiányosan sajátították el az alapokat, sokkal 

5

kevésbé kitartóak, amikor nehezebb matematika 
feladatokkal kellene megbirkózniuk. E diákok 
nehezen tanulnak új fogalmakat és nincs 
bennük elég kitartás, amikor egy témakört 
kezdetben nehéznek találnak.

A tanítás sokszor igen időigényes tevékenység, 
és ez a BPS-ben sincs másként. Egész 
Ausztráliában az egyik legnagyobb kihívás a 
tanárok előtt az, hogy a diákok számára lebilincselő 
és kihívást jelentő feladatokat találjanak.  

„A diákjaim egyszerűen 
imádják a feladatokat, 
mindig a Matific-kel 

akarnak játszani, még a 
szünetekben is.”
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Az eredmények
A Matific és közösségi integrációja a BPS-
ben sikeresnek bizonyult. Az ötödikeseket 
tanító Kerry Forman szerint a Matific-
nek óriási hatása van az osztályára: „A 
diákjaim egyszerűen imádják a feladatokat, 
mindig a Matific-kel akarnak játszani, még 
a szünetekben is. A Matific-es feladatok 
végzése közben azok a gyerekek, akik 
egyébként szeretnek mindenen gyorsan 
végigmenni és túlesni, vissza-visszatérnek 
az epizódokra, hogy öt csillagot kapjanak a 
megoldásukra.”

A tanulás iránt tapasztalt lelkesedés és a 
nagyobb kitartás igen hasznos a BPS-ben 
tanuló diákok számára.  

A tanárok azt is észrevették, hogy a Matific 
javítja a diákok órai teljesítményét és 
csapatmunkára való képességét. Kerry  
észrevette, hogy amikor a diákok csoportokban, 
egymást váltva használják a Matific-et, sokan 
összefognak a problémák megoldása érdekében.

„Nagyon jó hallani, hogy milyen mély matematikai 
beszélgetéseket folytatnak egymással a diákok, 
amikor a Matific-es feladatokkal vannak 
elfoglalva.”

Ilyen élményeken keresztül könnyebb pozitív 
színben feltüntetni a matematikát, ami flow-
hatással van a tantermi oktatásra. Az a 
diák, akik négy-öt pozitív élményt szerzett 

például területszámításból, sokkal nagyobb 
valószínűséggel profitál majd a témakörben 
tartott órából, mint az, aki 12 hónap óta 
először hall róla.

A Matific-hez beérkező egyik leggyakoribb 
visszajelzés az, hogy javul a matematika miatt 
szorongó tanulók hozzáállása.

„Vannak gyerekek, akiknél menet közben 
esetleg kimaradt ez-az, ezért ’úgysem tudom 
megcsinálni’ módon állnak a dolgokhoz. 
Ám megállapítottam, hogy a Matific játékos 
jellege segíthet ennek leküzdésében,” 
mondta Kerry Forman.

Az igazgató meglátásai  
A BPS tavaly vezette be a Matific programot 
az előkészítő évfolyamtól a hatodik évfolyammal 
bezárólag, miután a programot sikeresen 
kipróbálták az egyik ötödikes osztályban. 
Narelle Lloyd szerint az a lelkesedés, amit 
2016-ban az egyik ötödikes osztály tanulói 
tanúsítottak a Matific iránt megmutatta, hogy 
a matematikát lebilincselő és szórakoztató 
módon is lehet tanítani.

„Időnként látom, hogy a 
hiányzók otthonról lépnek 

be a programba.”
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„Azt találtuk, hogy javult a diákok teljesítménye 
és az ötödikeseket tanító tanár szerint ebben 
jelentős szerepet játszott a Matific,” mondta 
az igazgatónő. „A Matific e-tanulási tananyagával 
sok olyan diákot sikerült elérnünk, akik 
szabadidejükben online játékokkal játszanak.”

A BPS egyike annak a néhány iskolának a 
Queanbeyan régióban, amelyek célja, hogy egy 
egyéves projekt keretében feltérképezzék, 
miként tehetnénk a matematikát vonzóbbá és 
hogyan javíthatnánk a diákok eredményein, 
különösen az 5-8. évfolyamokon.

Tantermi használat
A BPS tanárai és diákjai többféleképpen 
használják a Matific-et. A számítógépekkel 
felszerelt termekben a diákok sokszor kisebb 
csoportokban, egymást váltva használják a 
programot. Ha egy felmérés során kiderül, 
hogy egy diáknak vagy diákok egy csoportjának 
egy speciális témakört kell elsajátítania, Kerry 
az adott témakörhöz kapcsolódó Matific 
feladatokat jelöl ki számukra, hogy a gyerekek 
’munkaidejükben’ azokkal játsszanak.

Mivel minden teremben van interaktív 
fehértábla, minden tanár tudja használni a 
Matific programot segédanyagként egész 
osztályos oktatásnál. A diákok lehetőséget 

kapnak arra, hogy megvitassák a dolgokat és 
elmélkedjenek róluk, mielőtt az egyik gyerek 
kimegy a táblához és kipróbálja a közösen 
kieszelt teóriát. Ez sokkal nagyobb élményt 
nyújt a gyerekeknek, mint az, amikor például 
az osztálytól megkérdezzük, hogy mennyi hat 
meg nyolc.

Az iskolai laptokokat a diákok egyénileg 
vagy csoportosan is használhatják. Kerry 
megállapítása szerint, ha a diákjai egyszer 
eljutottak odáig, hogy megértsenek egy 
adott fogalmat/témakört, de ő azt szeretné, 
hogy zökkenőmentesen tudják használni 
az adott készséget, akkor gyakran ad nekik 
Matific feladatokat.

„A diákok imádnak a Matific platformon 
gyakorolni és időnként látom, hogy a 
hiányzók otthonról lépnek be a programba 
és gyakorolják az általam kiadott új 
feladatokat. Amikor rákérdezek, akkor azt 
válaszolják, hogy nem akartak semmiről 
lemaradni,” mondja Kerry Forman.

„A Matific e-tanulási 
tananyagával sok olyan 
diákot sikerült elérnünk, 

akik szabadidejükben online 
játékokkal játszanak.”
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A Matific többszörös díjnyertes program!


