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ZASTOSOWANIE TAKSONOMII CELOW
NAUCZANIA POCZ TKOWEGO MATEMATYKI
DO INTERPRETACJI PROGRAMU NAUCZANIA

^

W pierwszym dziale programdw przedmiotdw podaje si? cele og61ne nauczania i wychowania. Formuhijc si? je najcz?sciej w postaci idei i kierunkdw
dzialari pedagogicznych. Dla wielu przedmiotdw wyodrqbnia si? takze wykaz
szczeg6iowych umiej?tnosci, ktdrymi powinien wykazac si? uczeri po danym

etapie ksztalccnia.
Program nauczania poczqtkowego matematyki (1992, s. 38) zawiera cele
ogdlne dydaktyczne i wychowawcze oraz spis umiej?tnosci i sprawnosci do
opanowania w wyniku realizacji materiahi nauczania w klasach I-HI.
Siuzebnq rol? wobec celdw nauczania i wychowania pelnig. taksonomie
cel6w poznawczych, motywacyjnych i psychomotorycznych. Pozwalajcj one
przedstawiac cele ogdlne w postaci skonkretyzowanych, hierai'chicznie uporz dkowanych cel6w operacyjnych, ktorym mozna przyporz dkowac odpowiednie zadania testowe ( Niemierko 1990, s. 208).
Moj artykul dotyczy taksonomii cel6w poznawczych z zakresu nauczania
matematyki w klasach mlodszych. Sklada si? on z dw6ch cz?sci. W pierwszej
(wst?pnej) przytaczam definicj? taksonomii celow i wykazuj? przydatnosc stosowania tego narz?dzia w procesie dydaktycznym. Druga cz?sc (zasadnicza)
zawiera analizy teoretyczno-logiczne zastosowane przy konstrukcji taksonomii
celdw nauczania poczgtkowego matematyki oraz sposdb zbierania danych do
weryfikacji postawionej hipotezy i wyniki wdrozenia skonstruowanej taksonomii celdw.

^

^

Co to jest taksonomia celow nauczania?

„Narz?dziami operacjonalizacji ogolnych celdw nauczania sq. taksonomie
celdw nauczania. Sq to hierarchiczne klasyfikacje celdw, obejmujqce:
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a) nazwy poszczeg61nych kategorii,
b) objasnienie kazdej kategorii poprzez zwi zly opis zaliczanych do niej
czynnosci,
c) przyklady sformulowania cel6w i zadari testowych mierz cych ich osiqgni cie” (Niemierko 1990, s. 208).
Proces operaejonalizaeji polega na zamianie cel6w ogolnych na skonkretyzowane i czynnosciowo opisane cele szczegolowe (por. Niemierko 1990,
s. 208; Niemierko 1991, s. 59).
Hierarchicznosc taksonomii opiera si$ na mozliwosci uporz dkowania celow wedlug zasady „od zachowan prostych do zlozonych” (tamze).
Mozna powiedziec, ze taksonomia cel6w nauezania jest narz dziem pozwalaj cym przetworzyc cele ogolne na ci gi czynnosci, kt6re uezen powinien
umiec wykonac, by cele osi gn c oraz hierarchicznie uporz dkowac te czynnosci i odpowiadaj ce im zadania testowe.

^

^

^

^

^

^ ^

^

^
^

^

Jakq przydatnosc w procesie dydaktyeznym wykazuje
taksonomia celow nauezania?
Taksonomia celow nauezania pebii rol$ shizebn % w wielu etapach procesu
dydaktyeznego. Jest narz dziem wzbogacania celow ogdlnych sformulowanych przez program nauezania o cele skonkretyzowane i uszczeg61owione,
zapisane w postaci czynnosci ueznia, a osi gane w pewnym zakresie, b dz
calkowicie, w trakeie pojedynezej lekeji.
Czynnosc ueznia jest elementem tresci nauezania (Niemierko 1990, s. 184).
St d t$ samq czynnosc mozna uj c jako cel operacyjny i element tresci nauezania. Taksonomia celow wskaze miejsce tej czynnosci w hierarchii cel6w.
Czynnosci skonkretyzowanej mozna przyporz dkowac odpowiednie zadanie
sprawdzajqce realizacj$ zalozonego celu na poziomie okreslonym przez program nauezania.
. Taksonomia celow zapewnia r6wnowage mi dzy celami wyzszyeh i nizszyeh kategorii, a stosowana do sprawdzania osiqgni c uezniow wymusza konstruowanie zadari nie tylko z zakresu zapami tanych fakt6w. Stqd g!6wnym
jej zadaniem jestprzeciwdzialanie materializmowi dydaktyeznemu ( Niemierko
1991, s. 68).
Kazdy konstruktor i uzytkownik taksonomii cel6w nauezania musi bye
swiadom zagrozen w stosowaniu tego narz dzia. Zbytnie rozdrobnienie celu
ogolnego moze spowodowac jedynie wyuezanie i wycwiczanie okreslonych
sprawnosci, co poci ga za sob negatywne skutki dla rozwoju intelektualnego
(Krygowska 1985, s. 194). Cele operacyjne musz % ujmowac relacje mi dzy
tym, co trzeba wyuczyc, a tym, co b dziemy ksztaltowac przez dluzszy czas.
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Jakie analizy logiczno-teoretyczne przeprowadzono
podczas konstrukcji taksonomii celow nauczania
poczqtkowego matematyki?
Do potrzeb nauczania poczqtkowego matematyki zastosowalam ogdlny
model taksonomii celdw poznawczych zaproponowany przez Boleslawa Niemierk? (1975, s. 21).
Tabela 1

Taksonomia celow nauczania B. Niemierkl
Poziom

Kategoria

1. Wiadomosci

A. Zapami tanie wiadomosci
B. Zrozumienie wiadomosci

II. Umiejetnosci

C. Stosowanie wiadomosci w sytuacjach typowych
D. Stosowanie wiadomosci w sytuacjach problemowych

^

W modelu tym uwzglQdniono dwa poziomy: wiadomosci i umiejetnosci
oraz cztery kategorie cel6w: zapami?tanie i zrozumienie wiadomosci oraz stosowanie wiadomosci w sytuacjach typowych i problemowych.
Taksonomia celdw nauczania pocz tkowego matematyki (zal. 1) jest uszczeg61owieniem schematu zaproponowanego przez B. Niemierk . Uszczego?
lowienie to, wyrazone przez podkategorie charakterystyczne dla matematyki
klas nizszych, ma swoje uzasadnienie w analizach przedstawionych na rysun
ku 1.
Podkategorie specyficzne dla nauczania pocz tkowcgo matematyki musz
bye zgodne z charakterem poj?c matematycznych.
Tresciq poj c matematycznych nie cechy obiektow, lecz okreslone rela
eje mi§dzy nimi oraz okreslone czynnosci wykonywane na tych obiektach lub
ich zast pnikach.
Pojtjcia matematyezne nie sq statyeznym odbiciem cech danej klasy przedmiotow lub faktow , lecz stanowi schematy przeksztalcenia przedmiotow i
stosunkow mi?dzy nimi. Powstaj one w wyniku abstrakcji odczynnosciowej,
a nie abstrakcji odprzedmiotowej. W zwi zku z tym pojQcia matematyezne
majq operatywny charakter, ktory wyznacza drogQ ksztaltowania tych poj c.
?
Drog$ t<? wspdlczesna dydaktyka matematyki nazy wa nauezaniem czynnosciowym (por. Krygowska 1977).
Peine rozumienie poj cia matematyeznego to nie tylko kojarzenie pojQcia
z odpowiednimi czynnosciami, ale takze rozumienie stosunku danego poj cia
do innych podobnych , o takim samym lub zblizonym stopniu ogdlnosci (do
-
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^
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dawanie-odejmowanie) oraz dostrzeganie zwiqzku pomi?dzy danym poj?ciem
a poj?ciem bardziej ogolnym (dodawanie-dzialanie arytmetyczne).
Omawiane wlasciwoSci poj?c matematycznych w skonstruowanej taksonomii cel6w mieszczq si? przede wszystkim w kategorii B - zrozumienie wiadomosci i kategorii D - stosowanie wiadomosci w sytuacjach problemowych.
Wykonywanie czynnosci na konkretach lub ich zast?pnikach wraz ze siownym
ich opisem to czynnosci kategorii B. Natomiast wnioskowanie, uog61nianie i
abstrahowanie na podstawie tych czynnosci bqdi cwiczen rachunkowych to
rozwiqzywanie problemow , czyli czynnosci kategorii D.
Hierarchicznosc taksonomii cel6w poznawczych wymaga uwzgl?dnienia w
kategoriach taksonomii celow nauczania poczqtkowego matematyki mozliwosci poznawczych dzieci w mlodszym wieku szkolnym, w tym przesianek
swiadcz cych o dojrzalosci do uczenia si? matematyki na sposob szkolny.
Wielostronne badania nad dojrzafosciq do uczenia si? matematyki w szkole
przeprowadzone przez Edyt? Gruszczyk Kolczyriski (1992) wskazujq, ze
dziecko rozpoczynaj cc nauk? szkolny musi bye zdolne do tworzenia reprezentaeji na trzech poziomach: enaktywnym, ikonieznym i symbolieznym oraz
musi umiec przektadac jeden poziom reprezentaeji na drugi. Sukces w uezeniu
si?, w tym w uezeniu si? matematyki, zalezy od latwosci przechodzenia z
jednego poziomu reprezentaeji na drugi oraz od zdolnosci integrowania doswiadezen na poziomie reprezentaeji symbolicznych (Gruszczyk-Kolczynska
1992, s. 84). W konstruowanej taksonomii cel6w oznaeza to ustalanie odpowiedzialnosci pomi?dzy
1) czynnosciami dziecka na konkretach lub ich zast?pnikach (kategoria B )
2) obrazowym przedstawieniem tych czynnosci (kategoria B)
3) symboliczn reprezentaeji tych czynnosci (kategoria A - jezeli jest to
jedynie przyporzidkowanie symbolu albo C bqdz D - jezeli jest to integraeja doswiadezen na poziomie symbolieznym w sytuacji typowej lub
problemowej).
Badania psychologow ( Piaget 1966a, 1996b, Szuman , Szeminska 1981,
Przetacznikowa 1973, Donaldson 1986 i inni) pozwalajq na stwierdzenie, iz
uezen klas mlodszych jest w okresie sprzyjajicym rozwojowi myslenia matematyeznego i ksztaltowania poj?c matematycznych. Podstawi rozwoju tego
myslenia jest interioryzaeja czynnosci zewn?trznych opartych na spostrzezeniach lub na wyobrazeniach i przeksztalcanie si? tych czynnosci w operaeje
myslowe (w sensie Piageta).
Na bazie czynnosci konkietnych uezen, w omawianym okresie, jest w stanie w mysli dokonac operaeji odwrotnej, co z kolei jest podstawi analizy,
syntezy, uogolnienia, abstiahowania, uszczegolowienia, konkretyzacji, klasyfikacji, porownywania i porzidkowania, czyli czynnosci koniecznych w
ksztaltowaniu poj?c matematycznych. Rozw6 j mowy w kieninku jej funkcji
symbolieznej oraz stopniowego procesu jej uwewn?trzniania to wazne cechy

^

-

^

^
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myslenia matematycznego. Warunkuje on „mow? cichq” i „mow? gtosnq”
(Krygowska 1977, s. 91).
Skonstruowana taksonomia cel6w, w hierarchicznie uporzqdkowanych kategoriach, uwzgl?dnia mozliwosci poznawcze dziecka z klas mlodszych oraz
drog? ksztaltowania poj?c matematycznych „od konkretu do abstrakcji” . Niz
sze kategorie taksonomiczne oparte sq na rozpoznawaniu (kat. A), wst?pnej
analizie i syntezie koniecznej do porownywania, porzqdkowania i klasyfikowania na poziomie czynnosci konkretnych (kat. B), a potem umiej?tnosci ty
powych z zastosowaniem j?zyka i symboliki matematycznej (kat. C). Najwyzsza kategoria to wnioskowanie z przeprowadzonych analiz, a takze umiej?tnosc abstrahowania, uogdlniania i dokonywania konkretyzacji problemow
matematycznych (kat. D)
Analizom prowadzqcym do konstrukcji taksonomii celow nauczania poczqtkowego matematyki poddano takze cele powszechnego nauczania matematyki, czyli cele koncepcji nazwanej „matematykq dla wszystkich” (koncepcj? opracowala Z. Krygowska 1981). Cele te mieszczq si? w celach ukrytych
pod poj?ciem „elementamej kultury matematycznej” , kt6ra to kultura powinna
cechowac kazdego absolwenta szkoly, i w kt6rq nalezy wprowadzac juz dzieci
klas mlodszych (por. Nowak 1989, s. 97).
Najog61niejszym celem nauczania poczqtkowego matematyki jest przyezynianie si? do wszechstronnego rozwoju osobowosci ( Program 1992, s. 38). T?
ide? program przybliza podajqc cele tradycyjnie nazwane dydaktycznymi i
wychowawczymi. W tabeli 2 dokonalam podzialu cel6w zawartych w Progra
mie nauczania poczqtkowego matematyki na cele wychowawcze i dydaktyczne, a wewnqtrz tych grup uporzqdkowalam je hierarchicznie: od podstawowych i latwiej osiqgalnych do zlozonych i zaawansowanych.
Na lekcjach matematyki dzialalnosc wychowawcza koncentmje si? przede
wszystkim wokol strony motywacyjno-wolicjonalnej. Osiqgni?cie tych cel6w
warunkujq metody i formy organizacyjne dobrane do sposobu ksztaltowania
poj?c matematycznych i do wlasciwosci psychicznych dzieci w mlodszym
wieku szkolnym.
Mam swiadomosc nierozerwalnosci celow dydaktycznych i wychowawezyeh. Rozdzielanie tych celow w procesie dydaktyeznym nie jest zgodne z
teoriq i praktykq pedagogiki wczesnoszkolnej, gdyz integraeja organizacyjna
i tresciowa jest zalozeniem nauczania poczqtkowego (por. Program 1993,
Walczyna 1968 i inni). Tak wi?c , wyodr?bnienie i analiza cel6w dydaktycznych sluzy jedynie celom badawezym.
Punktem wyjscia analizy cel6w dydaktycznych nauczania poczqtkowego
matematyki niech b?dzie tabela 3, w ktorej elementom „kultury matematycz
nej” (Nowak 1989, s. 97) przyporzqdkowano cele dydaktyczne okreslone w
programie nauczania (tabela 2), a tym - kategorie taksonomii cel6w nauczania
poczqtkowego matematyki (zal. 1).

-

-

.

-

-
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Tabela 2

Cele nauczania poczqtkowego matematyki

Cele
wychowawcze
1. Wyrabianle umiej tnosci
koncentracji uwagi

^

2. Wyrabianie starannosci

.

dydaktyczne

.

1 Wst pne uksztaltowanie rozumienia
okreslonych programem poj c
matematycznych

^

^

2. Opanowanie okreslonych programem
umiejetnosci matematycznych

.

3 Wdraianie do rzetelnej i
sumiennej pracy wlasnej

3 Opisywanie konkretnych sytuacji za
pomoc slow, schematow
obrazowych i symboli matematycznych

4. Ksztaltowanie umiej tnosci
wspoldzialania w zespole

4. Przygotowanie do zdobycia
umiejetnosci czytania i rozumienia
tekstow matematycznych

5. Wyrabianie wytrwalosci w
przezwyci aniu trudnosci

5. Rozwijanie wyobrazni geometrycznej

6. Wyrabianie krytycznego
stosunku do wlasnej pracy

6. Umiej tnosc schematyzacji i wst pnej
matematyzacji konkretnych sytuacji

7. Rozwijanie zainteresowari
matematycznych

7. Rozwijanie umiejetnosci poslugiwania
si§ metodami matematycznymi
w zyciu

^

^

^

^

^

.
9. Rozwijanie samodzielnego, logicznego
8 Rozwijanie aktywnosci tworczej

myslenia

10. Rozwijanie ogolnych zdolnosci
poznawczych

Z przyporz dkowari dokonanych w tabeli 3 wynika, ze tylko jednemu z
elementdw kultury matematycznej nie odpowiada zaden z celow nauczania
poczqtkowego matematyki i zadna kategoria taksonomii celow nauczania pocz tkowego matematyki . W nauczaniu poczqtkowym uczeri nie poznaje takich
poj?c, jak: definicja, twierdzenie, dow6d , warunek , a one wlasnie stanowi
podstawQ metodologicznq matematyki.
Wiadomosci i sprawnosci reprezentuj dwa cele ogolne (kol . 2) i tizy kategorie taksonomiczne (kol . 3) .

^

^

^

^
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Tabela 3

Najwazniejsze elementy „kultury matematycznej”
a cele nauczania poczqtkowego matematyki
Elementy kultury

matematycznej
1

Cele nauczania pocz?tkowego matematyki
Program nauczania

Taksonomia celow

2

3

-

Wiadomosci
i sprawnosci

Wst ?pne uksztaltowanie rozu
mienia okreslonych programem
poj?c matematycznych
Opanowanie okreslonych programem umiej?tnosci matematycznych

Rozumienie formalnego
charakteru matematyki

Rozwijanie umiej?tno£ci posiugiwania si? metodami matematycznymi w zyciu

Podstawy
metodologiczne

Kategorie: A, B, C

Kategorie: B, D

—

—

.

Doswiadczenie
w matematycznym
dzialaniu

Rozwijanie wyobrazni geometrycznej
Rozwijanie aktywnosci tworczej
Rozwijanie samodzielnego,
logicznego myslenia
Rozwijanie ogolnych zdolnosci
poznawczych

J?zyk matematyczny

Opisywanie konkretnych
sytuacji za pomoc slow,
schematow obrazowych i
symboii matematycznych

Kategorie: A, B, C, D

Technika uczenia si? matematyki

Kategorie: A, B, C

^

Technika uczenia
si? matematyki

Kategorie: B, D

W taksonomii celow rozumienie ksztaltowanych poj?c ujmuje kategoria B
(zrozumienie wiadomosci) , a umiej?tnosci osi gni te poprzez wielokrotne
cwiczenia - kategoria C (stosowanie wiadomosci w sytuacjach typowych).
Jednak , aby uczeri rozumial fakty matematyczne i posiadl odpowiednie umie-

^ ^
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j?tnosci, musial wczesniej rozpoznac, odczytac czy zapisac te fakty (czynnosci
kategorii A zapami?tanie wiadomosci).
Uczniow klas I III wprowadza si? w proces rozumienia formalnego charakteru matematyki poprzez ukazywanie znaczenia matematyki w rozwiqzywa
niu problem6w zyciowych i stosowanie wiedzy matematycznej na innych niz
matematyka przedmiotach (integracja tresci).
Jednak zanim uczniowie zastosujq poznane schematy i modele matematyczne w r6znych sytuacjach (kategoria taksonomiczna D), musz oni ujmowac
rzeczywistosc na modelach konkretnych, na schematach i umiec opisac wykonywane czynnosci wlasnymi siowami (kategoria taksonomiczna B).
Najwi?cej cel6w - okreslonych przez program - reprezentuje dziedzin?
doswiadczeri w matematycznym dzialaniu. Pierwszy z nich , rozwijanie
wyobrazni gcometrycznej, realizuje si? na lekcjach matematyki. Natomiast
pozostale dotycz % ogolnych sprawnosci umysiowych , a ich realizacja uzalezniona jest od rodzaju i poziomu wykonywania czynnosci na wszystkich lekcjach i rozlozona jest na wiele laL Nawiqzujq. one nie tylko do celow nauczania matematyki na wyzszym poziomie, ale do celow ksztalcenia og61nego.
Poczqtek doswiadczeri w matematycznym dziataniu to czynnosci w zakresie
poiownywania, porz dkowania i klasyfikacji konkretnych obiektriw (kategoria
taksonomiczna B). Potem nast?puje kodowanie, uog61nianie, absti'ahowanie,
konkretyzacja, schematyzacja i matematyzacja doswiadczeri oraz poslugiwanie
si? modelami rzeczywistymi i wyobrazonymi (kategoria taksonomiczna D).
Takie aktywne i samodzielne dzialanie to podstawa rozwijania logicznego myslenia i ogolnych zdolnosci poznawczych.
Ksztalcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej wdraza uczniow do
poprawnego uzywania j?zyka matematycznego. Nie mozna na tym poziomie
mowic o odtwai'zaniu defmicji czy twierdzeri, ale o zwi?zlym przedstawianiu
swoich mysli, z uzyciem dost? pnego slownictwa matematycznego (kategoria
taksonomiczna A).
Stosowanie j?zyka matematycznego to opisywanie faktow matematycznych
i konlaetnych sytuacji za pomoc wlasnych sl6w (kategoria taksonomiczna
B), schematow i symboli matematycznych (kategoria taksonomiczna D).
W nauczaniu poczigkowym przygotowuje si? dziecko do zdobywania
umiej? tnosci czytania i rozumienia tekstow matematycznych, co wymaga zar6wno rozpoznawania i nazywania fakt6w matematycznych (kategoria taksonomiczna A), jak i samokontroli rezultat6w wlasnej pracy poprzez wykony
wanie czynnosci odwrotnych do czynnosci wykonanych, dociekanie zrridel
powstania nieprawidlowych wynikbw i samokorekt? bl?dow (kategoria taksonomiczna B i C).
Problem stanowienia celow nauczania matematyki „dla wszystkich” przedstawila Zofia Kiygowska (1981, s. 48). Wedlug tej koncepcji nauczanie matematyki powinno:

-

-

-
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1) intelektualizowac postaw? ucznia poprzez dostosowanie aktywnosci
matematycznej do jego poziomu ,
2) pomagac w przyswojeniu: aparatu poj?ciowego, elementdw j?zyka i metod rozumowania koniecznych do rozwi zywania problem6w zycia codziennego,
3) rozwijac intuicj? matematycznq,
4) pomagac w przyswojeniu technik uczenia si? matematyki tak, by przyczyniac si? bezposrednio do przyswojenia ogolnej techniki uczenia si?,
5) zapewnic opanowanie elementamej wiedzy i elementamych sprawnosci
matematycznych w takim zakresie i na takim poziomie, by uczcri mial
mozliwosc dalszego ksztalcenia si?.
Przedstawione idee koresponduj z elementami kultury matematycznej (tabela 3, kol. 1). Zarowno w jednym, jak i w drugim przypadku wyst?puj$
kwalifikacje z zakresu ksztalcenia matematycznego (wiadomosci, umiej? tnoSci
i sprawnosci matematyczne) oraz dyspozycje umyslowe, konieczne do aktywnosci matematycznej i pozamatematycznej.
Analiza tendencji stanowicnia cel6w nauczania matematyki „dla wszy
stkich” prowadzi do wyroznienia przez Z. Krygowsk . trzech poziomow (hierarchicznie uporz dkowanych) kwalifikacji zdobywanych w procesie uczenia
si? matematyki (tablice 4, kol. 1, 2, 3). Zestawmy te kwalifikacje z celami
nauczania pocz tkowego matematyki oraz kategoriami taksonomii celow nauczania pocz tkowego matematyki (tabela 4, kol. 4, 5).
Analizuj c tabel? 4 zauwazymy dwa rodzaje ksztalcenia: powszechne
ksztalcenie matematyczne i ksztalcenie ogolne przez matematyk? (kol. 1). Tak
okreslonym ideom zwi zanym z nauczaniem matematyki przyporz dkowuje
si? trzy poziomy kwalifikacji zdobywanych w procesie uczenia si? matematyki
(kol. 3) , a te porownuje si? z celami nauczania pocz tkowego matematyki
sformulowanymi w programie (kol. 4) i taksonomiq. cel6w (kol. 5).
Powszechne ksztalcenie matematyczne obejmuje dwa poziomy kwalifikacji. Poziom pierwszy to: wiedza, umiej?tnosci i sprawnosci matematyczne
okreslone w programie nauczania. W edukacji wczesnoszkolnej cele przyporzqdkowane temu poziomowi nalezq do dziedziny ksztaltowania poj?c oraz
nabywania umiej?tnosci typowych prowadzqcych do osiqgni?cia sprawnosci.
W taksonomii celow (hierarchicznym uporzqdkowaniu cel6w - od czynnosci
prostych do zlozonych) umiej?tnosci typowe (kategoria C3 i C4) oparte sq na
rozumieniu poj?c (kat. B3), a te poprzedzajq najnizsze kategorie taksonomiczne z dziedziny zapami?tania faktow matematycznych (kat. Al , A2, A3).
Oznacza to, iz aby uczeri opanowal okreslone programem umiej?tnosci typowe
(np. umial dodawac), musi wczesniej cos zapami?tac (np. zapisac liczby, odczytac znak „+” ) i rozumiec sens poj?c (np. dodawania jako zwi?kszania liczby elementow w zbiorze).
Poziom dmgi (nalezqcy takze do powszechnego ksztalcenia matematycznego) to postawy intelektualne specyficzne dla aktywnosci matematycznej.

^

^

-

^

^

^
^

^

^

^

^

118

Rozumienie regut matematycznych i poslugiwanie si? nimi w praktycznych
obliczeniach (kat. B2 i C2), przeksztalcanic zadan i rozwi zywanie ich rozny
mi sposobami (kaL D2) oraz konkretyzacja problem6w matematycznych (kat.
D4) w znacznym stopniu przygotowuj ucznia do rozumienia tekst6w matematycznych i rozwiqzywania problemdw (kat. D5).
Nauczanie matematyki ma takze prowadzic do kwalifikacji intelektualnych
wykiaczaj cych poza aktywnosc matematyczn . Jest to najwyzszy ( trzeci) poziom kwalifikacji zwiqzany z ksztalceniem przez matematyk? (tab. 4, kol. 1 ,
2, 3). Cele tarn uj?te s dalekosi?zne, obejmuj nie tylko okres szkolny, ale
takze samoksztalcenie. Cele okreslone przez taksonomi? (kol. 5) nieco przyblizaj te idee. Istotnymi czynnosciami przydatnymi w zyciu codziennym s
- rozumienie i umiej?tnosc: porownywania, porzgdkowania i klasyfikacji obiekt6w nie tylko matematycznych (kat. Bl , Cl ) oraz schematyczne i matematyczne ujmowanie napotkanych problemdw (kat. Dl ). Mozna powiedziec, ze
te umiej?tnosci s przyczynkiem do tw6rczej postawy wobec napotkanych
problemow i rozwijania logicznego myslenia. Tw6rcza postawa aktywizuje i
rozwija ogdlne zdolnosci poznawcze, w tym umiej?tnosc abstrahowania oraz
dokonywania i uzasadniania uogdlnien (kat. D3).
Sumujgc mozna powiedziec, ze:
1) Taksonomia cel6w nauczania poczqtkowego matematyki uwzgl?dnia w
swej strukturze ogdlny schemat taksonomii celow poznawczych , stosowany w dydaktyce polskiej (opracowany przez B. Niemierk?) ,
2) podkategorie taksonomiczne uporzgdkowane s . wedlug zasady: „od zachowan prostych i latwiej osi galnych do zachowari ztozonych i zaawansowanych” ,
3) podkategorie taksonomiczne ujmujq:
a) charakter poj?c matematycznych i czynnosciowe ich ksztaltowanie,
b) mozliwosci poznawcze dzieci, w tym poziom dojrzalosci do ucze
nia si? matematyki na sposob szkolny,
c) ogdlne idee stanowienia cel6w nauczania matematyki „dla wszystkich” i wyroznionych tam poziomdw kwalifikacji zdobywanych
w trakcie uczenia si? matematyki,
d) cele okreslone w „elementamej kulturze matematycznej” ,
e) cele sformutowane w programie nauczania pocz tkowego mate-
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matyki.
Tak uzasadniona taksonomia cel6w nauczania pocz tkowego matematyki
koncentruje si? na tresci ksztalcenia, wiijze calosc problemow dydaktyki matematyki w okresie wczesnoszkolnym. Wspolczesna dydaktyka czyni tresc
ksztalcenia najwazniejszym obszarem badawczym. L czy ona bowiem kwesti?
celow ksztalcenia, metod nauczania i pomiaru dydaktycznego oraz organizuje
calsi sytuacj? dydaktycznq, w ktorej uczeri dziala (Kruszewski 1987, s. 106).

^

^
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Przeslanki te sq uzasadnieniem pytania: „Jak znajomosc taksonomii cel6w
nauczania pocz tkowego matematyki wplynie na umiej?tnosc analizy treSci
nauczania przez nauczyciela?”
Z pytaniem tym zwi zana jest hipoteza o brzmieniu:
„Znajomosc taksonomii celdw nauczania pocz tkowego matematyki prowadzi do trafhiejszej interpretacji programu nauczania w zakresie:
1) czynnosciowej analizy tresci nauczania,
2) sprawdzania osiqgni?c uczniow” .

^

^

^

Sposob zbierania wynikow badah
Odpowiedz na postawione pytanie miesci si? w szerszych badaniach dotycz cych wdrozenia taksonomii celdw nauczania poczqtkowego matematyki.
Badania te obejmowaly:

^

1) sondaz opinii nauczycieli o uzytecznosci taksonomii celdw nauczania
pocz tkowcgo matematyki w procesie dydaktycznym (wskaznik motywacji nauczyciela do pracy z tym narz?dziem),
2) mierzenie umiej?tnosci nauczyciela w zakresie wybranych czynnosci przed poznaniem taksonomii celdw i po jej poznaniu (zmiany w sferze
poznawczej),
3) mierzenie wynikow wdrozenia taksonomii celow w samodzielnej pracy
dydaktycznej nauczyciela - badania dystansowe (funkcjonowanie poznanej taksonomii celdw w praktyce pedagogicznej).
Sformulowana hipoteza zwigzana jest z badaniem zmian w sferze poznawczej nauczyciela, tzn. mierzeniem trafiiosci analizy tresci nauczania i traftiosci
sprawdzania osiqgni?c uczniow.
Badaniami obj?to 80 nauczycieli nauczania pocz tkowego - sluchaczy Studium doskonalqcego ich umiej?tnosci. Okolo 1/3 badanych posiada wyzsze
wyksztalcenie , prawie polowa legitymuje si? duzym stazem zawodowym (powyzej 10 lat), okolo 1/3 pracuje na wsi.
Fakty ustalono przez zastosowanie eksperymentu dydaktycznego technik
jednej grupy: badano zmiany w umiej?tnosciach tej samej grupy nauczycieli
oraz w tym samym zakresie, przed poznaniem taksonomii celdw nauczania
poczqtkowego matematyki i po jej poznaniu. Aby orzec, o ile zostalo zmodyfikowane post?powanie nauczycieli w badanej dziedzinie, pordwnalam obie
wypowiedzi pisemne nauczycieli z odpowiednimi modelami, zweryfikowanymi przez s?dziow kompetentnych.

^

^

^
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Wyniki badari

.

a Czynnosciowa analiza tresci nauczania
W piei wszej cz sci hipotezy roboczej zalozylam, ze po poznaniu taksonomii cel6w nauczania pocz tkowego matematyki nauczyciele
trafiiiej interpretowac program nauczania w zakresie czynnoSciowej analizy tresci nauczania. Analiz$ tak rozumiem jako system czynnosci ucznia, okreslonych
pod wzgl dem: celu , materiahi i wymagan programowych.
Oznacza to, ze nauczyciel potrafi zamienic haslo programowe na ci g czynnosci ucznia, uwzgl dniaj c: charakter poj c matematycznych, mozliwosci
dziecka i ogolne cele ksztalcenia matematycznego. Nadto potrafi kazdej z
wymienionych czynnosci przyporz dkowac taksonomicznq kategoria celu i
poziom wymagan, zgodny z zalozeniami programu nauczania. Por6wnanie
umiej$tnosci w tym zakresie, przed poznaniem taksonomii cel6w nauczania
pocz tkowego matematyki i po jej poznaniu , przedstawiajq. rysunki 2 i 3.
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Rysunki 2 i 3 wskazuje wyniki porownari modelu czynnosciowej analizy
tresci nauczania (biale pole - 100%) z analizy dokonane przez nauczycieli,
przed poznaniem taksonomii cel6w nauczania pocz tkowego matematyki (pole z kropkami) i po jej poznaniu (pole z paskami). Kryterium podzialu stanowie taksonomiczne kategorie celow (rys. 3) oraz poziomy wymagan (17s. 4).
Kategorii A - zapami tanie wiadomosci - przyporz dkowujemy czynnosci
najmniej zlozone. Charakteryzuje je umiej tnosc rozpoznawania, nazywania,
odczyty wania, zapisywania, wyr6zniania wSr6d innych oraz odtwarzania bez
znieksztalcen faktow matematycznych okreslonych przez program nauczania
matematyki w klasach nizszych.
Z porownan liczb zilustrowanych wykresem (rys. 2) wynika, ze po poznaniu taksonomii cel6w zwi kszylo si$ trafne wyodr$bnianie czynnosci kategorii
A o 32% (z 24% do 56%). Stosunkowo najmniej trudnosci sprawialy czynnosci z poziomu podstawowego.
Czynnosci kategorii B charakteryzuje si$ opisem wlasnymi slowami, przed
stawieniem graficznym b dz uzyciem srodkow dydaktycznych, w celu interpretacji faktow matematycznych okreslonych programem nauczania.
Chodzi o wskazanie istoty, sensu, intencji, znaczenia tego, co jest dane
bezposrednio.
Por6wnania wynikajqce z badan wskazuje, ze trafna klasyfikacja czynnosci
tej kategorii wzrosla o 34% (z 26% do 60%). Nauczyciele cz sciej niz przed
poznaniem taksonomii celow zauwazaje waznosc rozumienia wlasnosci dzialan.
Umiej tnosc praktycznego poslugiwania si$ wiadomosciami wedlug podanych wzorow , a takze stosowanie prostej analogii w rozwiqzywaniu i uktadaniu zadari matematycznych tekstowych i beztekstowych - to charakterystyka
czynnosci kategorii C. Sprawnosc w wykonywaniu tych czynnosci uzyskuje
si$ poprzez wykonanie odpowiedniej liczby cwiczeri.
Wyniki badan wskazujq, ze po poznaniu taksonomii cel6w trafiia klasyfikacja tych czynnosci wzrosla o 35% (z 11% do 46%).
Czynnosci kategorii D sq. najbardziej zlozone. Sytuacja zadaniowa jest nowa, co oznacza, ze uczeri musi dokonac analizy , syntezy i oceny faktow dot d
nie spotykanych. Rozwiezanie zadania wymaga transferu wiedzy, anie odtworzenia znanej czynnosci, czy zastosowania prostej analogii.
Trafna klasyfikacja czynnosci tej kategorii sprawila nauczycielom najwi?cej trudnosci, choc wzrosla ona po poznaniu taksonomii celow o 21% (z 3%
do 24%). Duzq liczby tych czynnosci badani zaliczaje do kategorii C - stosowania wiadomosci w sytuacjach typowych.
Sredni procent traihej klasyfikacji wszystkich kategorii taksonomicznych
zwi kszyl si$ z 13% do 41 %. Oznacza to, iz przed poznaniem taksonomii
cel6w zgodnosc z modelem zweryfikowanym przez s dziow kompetentnych
dotyczyla prawie co 6smej czynnosci, a po poznaniu taksonomii cel6w prawie
co drugiej czynnosci.
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Po poznaniu taksonomii celow, w kategorii A i B trafhosc wzrosla prawie
dwukrotnie (ale nie przekroczyla 60% czynnosci z modelu), w kategorii C
wzrosla wi cej niz czterokrotnie (co stanowi niecale 50% czynnosci z modelu), a w kategorii D trafnoSc wzrosla osmiokrotnie (co stanowi jedynie 25%
czynnosci z modelu analizy tresci nauczania). R6znice te s istotne statysty
cznie na poziomie 0,01.
Dodatkowe analizy wskazuj , iz przed poznaniem taksonomii celow 37%
badanych nauczycieli opuscilo w calosci co najmniej jedn|
* kategorii cel6w,
a w tym: 24% nie uwzgl dnilo ani jednej czynnosci kategorii D (stosowanie
wiadomosci w sytuacjach problemowych), a 10% ani jednej czynnosci kategorii B (zrozumienie wiadomosci). Po poznaniu taksonomii ce!6w nauczania
poczQtkowego matematyki w przeprowadzonej analizie tresci nauczania, 99%
nauczycieli uwzgl dnilo wszystkie kategorie cel6w.
Rysunek 3 ujmuje zmiany w klasyfikacji czynnosci wedhig trzech poziomow wymagan: P - podstawowego (wiadomosci i umiej tnosci na ocen§ dostateczn %), R - rozszerzaj cego (czynnosci tej grupy wraz z czynnosciami z
poziomu podstawowego s$ wiadomosciami i umiej tnosciami na ocen§ dobr ,
D - dopeiniaj cego (czynnosci tej grupy wraz z czynnosciami z poziomu
podstawowego i rozszerzajqcego stanowiq. wiadomosci i umiej tnoSci na ocen
bardzo dobr )
Wyniki s$ podobne do uzyskanych w klasyfikacjach z dziedziny kategorii
cel6w. Wprawdzie, po poznaniu taksonomii cel6w, 100% nauczycieli w przeprowadzonej analizie tresci nauczania uwzgl dnilo wszystkie poziomy wymagan, lecz trafnoSc w klasyfikacji dotyczy co drugiej czynnosci umieszczonej
w modelu zweryfikowanym przez s dziow kompetentnych. Przed poznaniem
taksonomii celow trafhosc ta dotyczyla co osmej czynnosci z modelu. Nadto
przed poznaniem taksonomii cel6w 83% podalo w calej analizie czynnosci z
trzech poziom6w wymagan, 10% nie uwzgl dnilo poziomu D - stosowania
wiadomosci w sytuacjach problemowych, a 6% wyodr bnito jedynie czynnosci z poziomu P - podstawowego.
Dla pelniejszej analizy dokonanej przez nauczycieli zamiany tresci programowych na czynnosci ucznia wyodr bnilam czynnosci odnosz ce si$ do wlasnosci dzialan. Program nauczania kladzie nacisk na rozumienie ich, postuluj c
interpretacj§ geometrycznq. i wykonywanie czynnosci na konkretach. Nadto
wlasnosci te powinny ulatwiac obliczenia rachunkowe. Nalezy takze wprowadzic nazwy wlasnosci. TreSci te we wspomianym modelu uj to w kategoriach:
A, B , C.
Przed poznaniem taksonomii celow nauczyciele koncentrowali si§ jedynie
na jednej kategorii czynnosci: A albo C. Wyniki badan syntetycznie ujmuje
tabela 5.
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Tabela 5

Wystepowanie ciqgow czynnosci zwiqzanych z wlasnosciaml dzialan
(w procentach)
Wlasnosc

Etap badan

Przemiennosc

Przed rozpoznaniem
taksonomii celow

3

Po rozpoznaniu
taksonomii celow

61

t cznosc
mnozenia

Rozdzielnosc
mnoienia

9

20

73

75

^

mnoienia

•

.

Wyniki badan umieszczone w tabeli 5 wskazujq. duze roznice (od 55% do
64%) na korzysc analiz przeprowadzonych po poznaniu taksonomii cel6w.
Liczby te informuj o znacznym wzroscie liczby nauczycieli zauwazaj cych
cisjg czynnosci, roznych kategorii celow, odnosz cy si$ do danej wlasnosci
dzialan.
Wdrazanie uczni6w do rozwiqzywania i ukladania zadan tekstowych, czyli
zaprawianie ich do formulowania i rozwi zywania problem6w matematycznych i zyciowych, akcentujsi zarowno teoretycy, jak i nauczyciele praktycy.
Rozumienie struktury zadania tekstowego i uj tego w nim problemu wymaga
od ucznia umiej tnosci przeksztalcania zadan tekstowych. Osi gni cie wysokich wynikow nauczania matematyki wymaga planowania czynnosci ucznia
w trzech zakresach: budowania zadan tekstowych, rozwi zywania tych zadan
i przeksztalcania ich wedhig podanych warunkow.
Wyniki badan w tym zakresie przcdstawia tabela 6. .
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Tabela 6

Wystepowanle ciqgow czynnosci zwi zanych z zadaniami tekstowymi
(w procentach)

^

Etap badan

Przed poznaniem

taksonomii celow

Czynnosc

Zadania zlozone

Rozwi zywanie
i uktadanie

3

Rozwi zywanie,
ukladanie
i przeksztalcanie

0

0

Rozwi zywanie
i ukladanie

39

20

Rozwi zywanie,
ukladanie
i przeksztalcanie

53

34

^

^

Po poznaniu
taksonomi celow

Zadania proste

^

^

.

0
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Por6wnanie wynikow wykazuje znaczne roznice na korzysc analizy tresci
nauczania wykonanej po poznaniu taksonomii cel6w. Przed poznaniem taksonomii zadna z badanych os6b nie uwzgl?dnila jednoczesnie rozwi zywania,
ukladania i przeksztalcania zadan tekstowych. Dotyczy to zarowno zadan prostych ( jednodzialaniowych), jak i zlozonych. Dwie czynnosci ucznia (rozwi%zywanie i ukladanie zadan) zaplanowalo jedynie 3% badanych. Zakres tych
czynnosci dotyczy tylko zadan prostych. Po poznaniu taksonomii cel6w , co
druga badana osoba planuje ci g czynnosci poz dany w uczeniu si? rozwi zywania zadan tekstowych prostych i co trzecia osoba planuje takie czynnosci
dla zadan zlozonych. Czynnosciami tymi s$: rozwi zywanie, ukladanie i przeksztalcanie zadan.
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b Sprawdzanie osi gni c uczniow
W drugiej cz?sci hipotezy zalozylam, iz znajomosc taksonomii cel6w nauczania pocz tkowego matematyki prowadzi do trafniejszej interpretacji programu nauczania w zakresie sprawdzania osi gni c uczniow.
W celu zweryfikowania tej hipotezy nauczyciele dwukrotnie ( tj. przed poznaniem taksonomii cel6w i po jej poznaniu) ukiadali sprawdzian osi gni c
ucznidw z tego samego dziahi programu nauczania Aby orzec, ktory ze sporz dzonych sprawdzianow (prac klasowych, testow) jest trafniejszy, porownywalam je pod k tem:
- kategorii cel6w,
- sprawdzania osi gni c uczniow przez rozwigzywanie zadan tekstowych.
Sprawdzany przez nauczycieli dzial programu nauczania „Mnozenie i
dzielenie” wprowadzano propedeutycznie juz w klasie pierwszej. W klasie
drugiej jest to centralny temat nauczania matematyki. W nast?pnym roku
uczeri pogi?bia i ugruntowuje te tresci, totez w klasie trzeciej (ktdrej dotyczyl
analizowany test) sprawdzanie osiqgni?c z tej dziedziny powinno koncentrowac si? na dwu kategoriach taksonomicznych: C - stosowaniu wiadomosci w
sytuacjach typowych i D stosowaniu wiadomosci w sytuacjach problemowych.
Tabela 7 pokazuje wazenie znaczenia grup czynnosci poszczeg61nych kategorii cel6w, nadanych przez s?dziow kompetentnych i nauczycieli, w sprawdzeniu osi gni c ucznidw klasy trzeciej z dziahi: „Mnozenie i dzielenie” . Wagi
nadane przez nauczycieli ustalono na podstawie skonstruowanych sprawdzianow (prac klasowych, testow).
Zaokr glaj c do cz?sci calkowitych wagi nauczycielskie stwierdzamy, ze
przed poznaniem taksonomii cel6w nauczania pocz tkowego matematyki , w
poszczegolnych kategoriach celow (A : B : C : D), mialy si? one tak , jak
2 : 0 : 4 : 2, a po poznaniu taksonomii celow tak, jak 1 : 0 : 4 : 3. Nietrudno
zauwazyc, iz po zaokr gleniu, zaistniala zgodnosc wag s?dziow kompetentnych i nauczycieli buduj cych sprawdzian osi|
< gni?c ucznia w dwu przypad-

^ ^

^

^ ^

^ ^

^

^

^ ^

-

^ ^

^ ^

^

^
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Tabela 7

Wagi znaczenia grup zadari klasyfikowanych wedlug kategorii celow

Kategorie celow

A

B

C

D

Wagi wedlug
s dziow kompetentnych

1

1

3

3

Wagi wedlug
nauczycieli przed poznaniem taksonomii celow

1,66

0,15

4,23 ‘

1,96

Wagi wedlug
nauczycieli po poznaniu
taksonomii celow

1,48

0,23

3,53

2,74

^

kach - kategorii A i kategorii D (przy calkowitej niezgodnosci tych wag, przed
poznaniem taksonomii cel6w). Nalezy takze zwrocic uwag? na niewielkie, ale
pozqdane zmiany w sprawdzaniu osi gni c w kategorii B i kategorii C.
Przesledzimy obecnie, czy nauczyciele sprawdzaj osiQgni?cia uczniow
przez rozwi zywanie zadan tekstowych. Uzyskane w badaniach wyniki zawiera tabela 8.

^ ^

^

^

Tabela 8

Sprawdzanie umiejQtnosci uczniow zadaniami tekstowymi

Zadania

proste

Tylko
problemowe

Proste
oraz
problemowe

Bez
zadan

Przed poznaniem
taksonomii celow

58

9

9

25

Po poznaniu
taksonomii celow

43

15

30

11

^\ tekstowe
Etap badah

^

Tylko

.

Jak juz powiedziano, sprawdzanie osi gni c ucznidw z mnozenia i dzielenia w klasie trzeciej powinno koncentrowac si? wok61 kategorii C (stosowanie
wiadomosci w sytuacjach typowych) i D (stosowanie wiadomoSci w sytuacjach problemowych). Z tymi kategoriami zwi zane s odpowiednio: zadania
tekstowe proste i zadania tekstowe problemowe.
Wyniki umieszczone w tabeli 8 wskazujs , iz wi?kszosc nauczycieli uwz* proste bqdz tylko zadania zlogl?dnia w swoich sprawdzianach tylko zadania

^ ^

^

^
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zone. Takich nauczycieli, przed poznaniem taksonomii cel6w bylo okoto 70%,
a po jej poznaniu - okoto 60%. Najbardziej poz dane sytuacje to sprawdzanie
osi$gni?c uczniow przez zadania proste i przez zadania ztozone. Przed poznaniem taksonomii cetow te dwa rodzaje zadari uwzgl?dnial co jedenasty nauczyciel, a po poznaniu taksonomii - co trzeci nauczyciel. Roznice te SQ. istotne statystycznie na poziomie 0,01. Niepokoj cy wynik przedstawia ostatnia
kolumna tabeli 8. Przed poznaniem taksonomii cetow, co czwarty nauczyciel
nie uwzgl?dnil w sprawdzianie zadnego zadania tekstowego, po poznaniu ta-

^

^

ksonomii - co dziewi ty. Nauczyciele ci sprawdzali jedynie nizsze kategorie
cetow, cz?sto wyl cznie odtwarzanie wiedzy.

^

^

Wnioski

1. Taksonomia cetow nauczania pocz tkowego matematyki obejmuje istotn$ problematyk? nauczania pocz tkowego. Z taksonomii mog$ korzystac zar6wno nauczyciele praktycy i doradcy metodyczni, jak i autorzy
podr?cznikow i konstruktorzy programow nauczania. Jej zasadniczym
zadaniem jest posredniczenie mi?dzy tymi, ktorzy program tworz a
tymi, kt6rzy stosuj go w praktyce.
2. Taksonomia cetow nauczania pocz tkowego matematyki jest narz?dziem, ktore mozna ulepszac , uszczeg61awiac i dostosowywac do ogolnych cetow edukacji wczesnoszkolnej.
3. Przecenianie taksonomii cetow jako gotowego narz?dzia, pojawiaj ce si?
w wypowiedziach nauczycieli, stwarza koniecznosc sprawdzenia, czy
nie b?dzie ona powodowala skutkow ujemnych, takich jak: zbytnie uszczegolowienie cetow, „poszatkowanie” przedmiotu, odwr6cenie uwagi
od niezaplanowanych okazji dydaktyczno-wychowawczych.
4. Kazdy element tresci nauczania powinien sluzyc celom dw6ch dziedzin:
poznawczej i motywacyjnej. St d koniecznosc rozszerzenia taksonomii
celow nauczania pocz tkowego matematyki na sfer? motywacyjn i potrzeba badari nad powi zaniem tych dwu taksonomii w dzialaniach nauczyciela.
5. Stosowanie taksonomii cetow poznawczych zapobiega materializmowi
dydaktycznemu. Poznanie taksonomii cetow wplyn?to korzystnie na
zmiany w planowaniu tresci nauczania i w planowaniu sprawdzenia
osiqgni?c uczniow. Polegaly one na:
- zmniejszaniu liczby pomini?c czynnosci istotnych dla danego
dzialu programu nauczania i zwi?kszaniu trafhej klasyfikacji wyodr?bnionych czynnosci wedhig kryteri6w: kategoria celu , poziom wymagan;
- wyodr?bnianiu ci g6w czynnosci prowadz cych do opanowania

^
^

^

^

^

^

^
^

^

danej umiej?tnosci;
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^

^

^

-

- sprawdzaniu osiijgniQc uczni6w czynnosciami r6znej kategorii ta

-

ksonomicznej (zapamiQtanie wiadomosci, zrozumienie wiadomosci, stosowanie wiadomosci w sytuacjach typowych i stosowanie
wiadomosci w sytuacjach problemowych) oraz czynnosciami z
rdznych poziom6w wymagan;
zwracaniu szczegolnej uwagi na sprawdzanie umiej tnosci ucznia.

^

6. Wprawdzie korzystne zmiany w interpretacji programu nauczania po
poznaniu taksonomii celdw sq. istotne statystycznie (na poziomie 0,01),
jednak umiej tnosci nauczycielskie w tym zakresie sq dalekie od modeli
zweryfikowanych przez s?dzi6w kompetentnych. Znaczniejszy przyrost
tych umiej tnosci moglby bye wynikiem nie tylko poznania przez nauczycieli produktu llnalnego, jakim jest taksonomia celow nauczania
poczqtkowego matematyki, lecz takze samodzielnego przeanalizowania
caicgo procesu budowania taksonomii celow i wlasnych pr6b uszczegolawiania tego narz dzia. Tak wi?c nauczyciel stalby si? wspoltwdrcq
taksonomii.

^

^

^

Zat cznik

^

TAKSONOMIA CELOW NAUCZANIA

POCZATKOWEGO MATEMATYKI

Autor: Krystyna Wojciechowska

Poziom

Kategoria

1
Wiadomosci

A
Zapami tanie
wiadomosci

^

B
Zrozumienie

wiadomosci

Podkategoria

]

Av Rozpoznawanie i nazywanie faktow

A2. Odczytywanie i zapisywanie faktdw
A3. Odtwarzanie poznanych faktow

By Rozumienie czynnosci porownywania,
porz dkowania i klasyfikacji

^

B2. Rozumienie zwi zkow mi dzy dzialaniami
oraz wiasnosci dzialari

^

^

B3. Rozumienie poj c matematycznych

^

li
Umiej tnosci

^

C
Stosowanie
wiadomosci
w sytuacjach
typowych

Gy Umiej tnosc porownywania, porz dkowania

^

^

i klasyfikacji

C2. Umiejetnosc poslugiwania si§ zwi zkami
mi§dzy dzialaniami oraz wlasnosciami
dzialan w praktycznych obliczeniach

^

C3. Umiejetnosc wykonywania w pami ci i

^

pisemnie czterech podstawowych dzialan
arytmetycznych

.

C4 Umiej §tnosc rozwi zywania zadan typowych

D
Stosowanie
wiadomosci
w sytuacjach
problemowych

^

Dv Umiejetnosc schematyzacji i matematyzacji
konkretnych probiemow

D 2. Umiejetnosc zamiany formy zadania na
inn$, rownowa nq

^

D3. Umiej§tnosc abstrahowania oraz
dokonywania i uzasadniania uogolnieri
D4. Umiejetnosc konkretyzacji probiemow
matematycznych

.

D5 Umiej tnosc rozwi zywania zadan
problemowych

130

^

^

Literature :
ABC testow osiqgniqc szkolnych. B Niemierko red. Warszawa 1975, WSiP.
Donaldson M., 1986: Myslenie dzieci. Warszawa, Wiedza Powszechna.

.

-

Gruszczyk Kolczyriska E., 1992: Dzieci
tyki. Warszawa, WSiP.

-

ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu si$ materna

Kruszewski K., 1987: Zmiana i wiadomosc. Perspektywa dydaktyki ogolnej. Warszawa, PWN.

Krygowska Z., 1977a: Cele ogolne i cele operacyjne nauczania matematyki we wspolczesnej
dyskusji. „Oswiata i Wychowanie” nr 5.

Krygowska Z., 1977b: Zarys dydaktyki matematyki. Warszawa, WSiP.
Krygowska Z., 1981: Koncepcja powszechnego matematycznego ksztalcenia w reformach szkol
nych z lat 1960 1980 . Krakow, WSP.

Krygowska Z., 1985: Modernizacja ksztalcenia matematycznego i jej wplyw na rozwdj dyda
ktyki matematyki. Krakow, WSP.
-

Niemierko B. 1990: Pomiar sprawdzajqcy w dydaktyce . Warszawa, PWN.
Niemierko B., 1991: Mi$dzy ocenq szkolnq a dydaktykq. Warszawa, WSiP.
f

Nowak W., 1989: Konwersatorium

z dydaktyki matematyki. Warszawa, PWN.

Piaget J., 1966a: Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.
Piaget J. 1966b: Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa, PWN.
T

Program

FREN.

-

nauczania poczqtkowego. Klasy I III. Wydanie IT poprawione. Warszawa 1992,

Przetacznikowa M., 1973: Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i mlodziezy . Warszawa,
PZWS.
Szemiriska A., 1981: Rozwdj pojqc matematycznych u dziecka. W: Nauczanie poczqtkowe ma
tematyki. Tom I. Z. Semadeni red. Warszawa, WSiP.
Walczyna J., 1968: Integracja nauczania poczqtkowego. Wroclaw - Warszawa
Ossolineum.

—

Krakow,

Wojciechowska K., 1983: Proba konstrukcji i wykorzystania taksonomii celow
nauczania po
czqtkowego matematyki. JBdukacja” nr 2.

-

Wojciechowska K., 1991: Sprawdzanie osiqgniqc szkolnych
podstawowej. Opole, TUTOR ,

z

matematyki w klasie III szkoly

Krystyna Wojciechowska

Applying a taxonomy of educational objectives
in primary school mathematics
to the purpose of curriculum interpretation
In the first part of the paper, the process of developing a specific, subject-matter and
school
level inclined, taxonomy of educational objectives in primary mathematics is presented

. Then
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the use that eighty teachers made of the taxonomy to the purpose of curriculum interpretation
and test designing is highlighted.
While positive impact of using the taxonomy to curriculum analysis appeared quite strong,
the teachers * progress in test designing was rather slow and inconsistent Nevertheless, the
categories (B) understanding” and (D) „applying knowledge in problem situations’* tended to
advance, and the categories (A) „remembering knowledge” and (Q ,,applying knowledge in
typical situations” tended to diminish. The four categories make Boleslaw Niemierko’s (general)
„ABC taxonomy of educational goals” .
The author encourages teachers to develop their own versions of subject specific taxonomies.

-

