Wiadystawa Sitarska- Niemierko
Uniwersytet Gdariski

ROZUMIENIE MATEMATYKI PRZEZ PRZYSZLE
NAUCZYCIELKI KLAS l-III
W kwestii nauczania pocz tkowego matematyki opinie dydaktyk6w ukladaje si? od pewnego czasu w cykl zamkni?ty , ktorego jednostkami se nast?pujece twierdzenia:
1. Dzieci w tym okresie maje, dzi?ki zywej wyobrazni, wielkic uzdolnienia
matematyczne.
2. G16wnym czynnikiem rozwoju tych uzdolnien matematycznych jest dobry nauczyciel.
3. Nauczyciele klas pocz tkowych byli zle nauczani matematyki jako dzieci, a wi?c stracili wyobrazni? matematyczne na rzecz pami?ci do algorytm6w.
4. Nauczyciele ci nie potrafie rozwijac uzdolnien matematycznych swoich
uczniow.
Tak oto trwa fenomen zlego nauczania matematyki, owocujecy pokoleniami bylych uczniow, ktorych ten przedmiot napelnia l?kiem i skruche z powodu
malej rzekomo pilnosci. Na czym to zle nauczanie polega? Zdaniem
W. W. Sawyera (cyt. za: Chrzan-Feluch i Zawadowski 1978, s. 7):
„Zle nauczanie polega na przedstawianiu uczniom nie konczecych si? szeregow pozbawionych sensu znakow, s!6w i regul, bez rozbudzania wyobrazni.
(...) Matematyka staje si? trudna wtedy , gdy przedstawia si? je jako cos cal
kiem oderwanego od codziennej praktyki” .
Juz na poczetku lat siedemdziesietych prof. Zbigniew Semadeni ze swymi
wspdlpracownikami rozpoczel wielke akcj? reedukacji nauczycieli klas poczetkowych, a wkrdtce potem programy tego szczebla ulegty rewolucyjnym
zmianom w kierunku „matematyki zywej” (por. Nauczanie... 1981, cz. I) .
Dzialalnosc ta miala przerwac fatalny cykl niemoznosci wykorzystania wrodzonych uzdolnien matematycznych dziecka, co w pewnej mierze nastepilo,
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ale wciqz jeszcze, wedlug moich spostrzezeri, w szkole polskiej odradza si?
pami?ciowo-algorytmiczna wersja matematyki elementarnej.
Jak mi wiadomo, kandydatki na nauczycielki klas pocz tkowych nie na
zadnej uczelni w Polsce selekcjonowane ze wzgl?du na rozumienie matematyki ani nawet ze wzgl?du na rozumienie matematyki elementarnej. Egzamin
wst?pny na te kierunki uniwersytetow, wyzszych szkot pedagogicznych i kolegiow nauczycielskich obejmuje zwykle j?zyk ojczysty, biologi? lub histori?,
j?zyk obey i pewn liczb? pr6b praktycznych z przedmiotow „artystycznych” .
Studentkami zostaj w przewadze kandydatki ze stopniem dostateeznym z
matematyki na maturze, choc zdarzaj si? takze stopnie dobre i bardzo dobre.
Przyszlymi nauczycielkami matematyki b?dq wi?c zapewne g!6wnie mniej
uzdolnione absolwentki, nienajlepiej - wedlug panuj cej opinii - prowadzonych kursow matematyki elementarnej, kt6re nie odniosly takze sukcesow w
dalszej nauce tego przedmiotu.
Typowa uczelnia zobowi zuje kandydatki do 120 godzin wykladdw i ewiczeri z zakresu „podstaw nauezania pocz tkowego matematyki” (uniwersytet)
lub „matematyki dziecka” (kolegium) oraz do co najmniej takiej samej liezby
godzin warsztatow lub metodyk przedmiotowych, nie licz c wlasnej praktyki
pedagogieznej przyszlych nauczycielek. Wiele z nich odkrywa, ze matematyka
moze bye „latwa, zrozumiala i przyjemna” , „nie lubilam matematyki, bo nie
rozumialam, a teraz lubi?, bo rozumiem” , „pierwszy raz w zyciu zaj?cia z
matematyki nie wzbudzajz we mnie strachu” , „X byla pierwszq. nauczycielki
* ?ciami nie bylam zestresowana” (wszystkie cytaty
matematyki, przed ktorej zaj
pochodzi z „Kwestionariusza oceny zaj?c dydaktycznych” , wprowadzonego
na Uniwersytecie Gdariskim).
Nie nalezy tych kurtuazyjnych ocen traktowac jako dowodow pelnego
przygotowania studentek do nauezania matematyki. Wedlug opinii wykladowcow przedmiotu „podstaw nauezania poezitkowego matematyki” , ograniezony
godzinowo kurs tego przedmiotu nie jest w stanie dokonac jakosciowej zmiany
kwalifikaeji matematycznych studentek. To co jest osiigane, to uswiadomienie
im, ze matematyka nie musi bye dla uezniow przedmiotem trudnym, abstrakcyjnym i wymagajicym niezwyklych zdolnosci, ale by tak nauczac, trzeba
poswi?cic wiele czasu i wysilku na studia matematyki elementarnej, literatury
metodyeznej, wlasne analizy problem6w i gromadzenie doswiadezeri.
Jalco rozumienie matematyki uwazac b?d? znajomosc sensu operaeji matematycznych, wyrazajqci si? zdolnosci dostrzegania zwi zkow mi?dzy wielkosciami oraz konsekweneji okreslonych przeksztalceii tych zwi zk6w (por.
Zimny 1989, rozdz. 4). Skladnikami tak poj?tego rozumienia matematyki si
procesy poznawcze dokonywane na materiale przestrzenno-liczbowym, w odroznieniu od sprawnosci dzialania na tym materiale i od procesow poznawezyeh dokonywanych na innym materiale, np. na materiale werbalnym.
Gdy tak ujmujemy rozumienie matematyki, pytanie o kwalifikaeje nauezyciela tego przedmiotu nabiera wyrazistosci. Mozna zalozyc bowiem, ze wy-
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ksztalcony nauczyciel osiqgn l wi?kszz|sprawnosc typowych dzialari matematycznych niz dziecko i ze potrafi o nich poprawniej m6wic, ale wcale me jest
pewne, czy nienajlepiej, jak pami?tamy, nauczany na szczeblu pocz tkowym
zachowal, lub pozniej sam odbudowal, peln swiadomosc zwi zkow mi?dzy
wielkosciami oraz przeksztalceri, ktdrymi posluguje si? na lekcjach tego przed
miotu. Wiele wskazuje na to, ze w pami?ci nauczyciela cz?sciej pozostaje
prosta regula obliczeniowa niz jej matematyczna podstawa.
Interesuj cego materialu badawczego na temat braku rozumienia matematyki przez nauczyciela dostarczyl amerykariski psycholog Ralph Putnam w
opracowaniu „Nauczanie operacji matematycznych na uzytek codziennego zycia. Studium przypadku nauczycielki klasy pi tej” (1991). Obsei wowal on
dwie lekcje na temat sredniej arytmetycznej prowadzone przez nauczycielk?,
ktorej dal w sprawozdaniu imi? Valerie. Na pierwszej z tych lekcji Valerie
wyjasnila uczniom, ze sredni oblicza si? nast?puj co: „1. Dodaj wszystkie
dane liczby , 2. Podziel sum? przez liczb? dodanych cyfr” , przy czym zapisanie
na tablicy szkolnej polecenia z tak dziwnym zastosowaniem poj?cia „cyfry”
nie utrudnilo, zdaniem obserwatora, pracy uczniom. Gorzej, ze brak bylo jakiejkolwiek pr6by dyskusji sensu sredniej arytmetycznej i od razu zabrano si?
do rozwi zywania zadari z ksiqzki, utykaj c co chwil? w zawilosciach arytmetycznych.
Na drugiej lekcji Valerie przypomniala uczniom podan poprzednio regul?
obliczania sredniej arytmetycznej i przystqpila do konstruowania na poczekaniu prostych przyklad6w „z zycia” . Zapytala, jakie rodzaje lod6w lubiq. uczniowie , i zapisala na tablicy:
Czekoladowe
18
Waniliowe
5
Truskawkowe 10
Poniewaz te dane nie wydaly si? Valerie odpowiednie do obliczania sredniej arytmetycznej, stwierdzila tylko, ze najbardziej lubiane sq lody czekoladowe i zapytala, ile razy uczniowie jedli lody w ubiegtym tygodniu. Zliczajqc
podniesione r?ce, zapisala na tablicy:
0 -1 4
1 - 2
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2
3
4
5
6
7
Tym razem

-

5
4

- 2

- 3
- 0

- 0

srednia arytmetyczna zostala obliczona jalco 30 : 8 = 3,7, a
wynik zaokrqglono do „4 dni” , mimo ze stanowi on tylko sredniq liczb ucz?
niow w poszczegolnych kategoriach, a wi?c „dosc bezsensown sredni ” , jak
stwierdza Putnam. Uwaga klasy byla tak mocno zesrodkowana na krokach
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procedury obliczeniowej, ze nikt - ani nauczyciel, ani uczniowie - nie zauwazyl, ze uzyskana odpowiedz mija si? ze zdrowym rozs dkiem, bo przeciez
tylko piqtka uczniow jadla lody 4 lub 5 razy w tygodniu , a prawie polowa nie
jadla ich wcale. R6wnie bezmyslny byl nast?pny przyklad obliczen , bowiem
Valerie nie tylko nie znala poj?cia sredniej wazonej, ale przej?ta pasj stosowania regui matematycznych do sytuacji zyciowych, nie zastanawiala si? nad
tym, co znaczg. wyniki obliczen. •
Putnam postuluje, by nauczanie „dlaczego” przewazalo nad nauczaniem
„jak” , ktoremu holduj . nazbyt utylitamie nastawieni nauczyciele rdznych
przedmiotow. Valerie, okreslaj ca si? w rozmowie jako zwolenniczka „dzialania konkretnego” , wielokrotnie pomijala okazj? dopuszczenia do glosu uczniow, ktdrzy mieli trafiie wyobrazenia intuicyjne na temat miar tendencji centralnej i, bye moze , mogliby sami odkryc poj?cie sredniej arytmetyeznej wazonej ( co wybiegaloby poza program nauezania) lub przynajmniej
przeredagowac polecenia i zestawienia danych tak , by unikn c bt?d6w. Takiego wyzwania teoretyeznego Valerie nie podj?ta, z przyezyn ktdrych mozemy
si? tylko domyslac.
Nalezy spodziewac si?, ze wielu nauczycieli klas pocz tkowych popebiiloby wi?cej bl?d6w w rozwi zywaniu pozapodr?cznikowych zadari matematycznych z tego szczebla nauezania przedmiotu niz ich wybrani uczniowie. Na
skutek tradycji autorytamych w oswiacie takie badania s$ trudne do przeprowadzenia, a opinia publiezna nie bylaby zapewne w stanie strawic uzyskanych
wynikdw. Latwiej jest testowac studentdw szk6t pedagogicznych, co jednak
rzadko prowadzilo do publikaeji naukowych, bo prowadz cy badania czuli si?
osobiscie odpowiedzialni za kompeteneje przedmiotowe tych studentow i nie
chcieli wystawic si? na krytyk?.
Zainicjowane przeze mnie badania nad rozumieniem matematyki elementamej przez przyszle nauczycielki klas I-III szkoly podstawowej b?d oparte
na pordwnaniu osiqgni?c w tym zakresie mi?dzy studentami nauezania poczqtkowego a uezniami szkol podstawowych. Na razie dysponuj? jedynie narz?dziami badari, to jest bateriq szesciu testdw oraz wst?pnymi wynikami jednego
z tych testow w trzech grupach nauczycielskich i w trzech oddzialach szkolnych. Te wst?pne wyniki bardzo wyraznie potwierdzaj zalozenia podj?tych
badari.
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Konstrukcja narz dzi
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Operacjonalizacji poj?cia rozumienia matematyki elementamej dokonalam
na podstawie „sieci rdzennych procesdw myslowych” , zamieszczonej w ksiqzce „Wymiary myslenia” (Mazano i in. 1988, rozdz. 5). Definicje osmiu rodzaj6w procesow myslowych wedlug autorow „sieci” podaje B. Niemierko w
artykule „Poznawcze hierarchie osi$gni?c szkolnych jako podstawa skal ocen”
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w niniejszym tomie rozpraw, ogranicz? si? tu zatem do przedstawienia swojej
interpretacji tych procesow na uzytek planowania narz dzi pomiaru osi gni c
matematycznych.
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A. Koncentracja. Testowanie osi gni c matematycznych moze tu obejmowac m. in. wst pnq interpretacji tresci zadah , dostrzeganie mozliwosci i niemozliwosci znalezienia rozwi zan, wskazywanie brakuj cych danych, porz dkowanie kolejnosci dzialan , formulowanie oryginalnych zadah do dostarczonych danych bez rozwiqzywania tych zadah.
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B . Zbieranie informacji. Testowanie osiqgni c matematycznych moze tu
obejmowac m. in. wyszukiwanie potrzebnych danych w informacji werbalnej,
wizualnej lub symbolicznej, formulowanie pytan do zadah , ocen$ proponowanych kierunkhw rozumowan.

^

C. Pami tanie. Testowanie osi gni c matematycznych moze tu obejmowac
m. in. dokladne odtwarzanie zapami tanych elementow teorii oraz aktywizowanie tego rodzaju wiedzy w procesie rozwiqzywania zadah tekstowych i
rachunkowych. (W moich testach pomin iam t$ kategorii).
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D. Organizacja. Testowanie osi gni c matematycznych moze tu obejmowac m. in. wskazywanie podobienstw i rhznic w materiale matematycznym,
kategoryzowanie danych liczbowych, wyrazen matematycznych, figur geometrycznych itp., budowanie ci g6w i przedstawianie informacji w innej formie
- werbalnie, wizualnie lub symbolicznie.

^

E. Analiza. Testowanie osi gni c matematycznych moze tu obejmowac
^ ^, rozpoznawanie figur geometrycznych i
m. in. interpretacji tabel i wykreshw
tozsamosci algebraicznych, wskazywanie bl dow liczbowych, bl dnych dzialan i blidnych rozumowan, korygowanie blidhw.
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F. Wytwarzanie informacji . Testowanie osi gni?c matematycznych obejmuje tu m. in. rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne, ekstrapolacji ciqg6w
matematycznych, szacowanie i sprawdzanie rozwi zan zadah tekstowych, dyskusje i uzasadnianie odpowiedzi na zadania.
G. Integracja. Testowanie osi gniic matematycznych obejmuje tu m. in.
dokonywanie werbalnej, wizualnej lub graficznej syntezy danych, zastipowanie dluzszych wypowiedzi matematycznych bardziej zwiizlymi, dostrzeganie
niespojnosci informacji matematycznej.
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H. Ocena. Testowanie osi gniic matematycznych moze tu obejmowac
wartosciowanie roznych rozwi zan tego samego zadania i sprawdzanie poprawnosci rozwiqzania zadah.
W skonstiuowanych testach wprowadzilam nadto now - w stosunku do
„Wymiarow mysterna” - kategorii procesow myslowych o nastipuj cej charakterystyce:

^
^

^

^

175

X. Tworczosc. Jest wytwarzaniem oryginalnych rozwi zan w sytuacji zasadniczo nowej. Polega na przenoszeniu struktur wczesniej zdobytej wiedzy
na te sytuacje, przy czym sam proces uzyskiwania rozwi zari moze bye w
przewadze intuicyjny. Testowanie osiqgni c matematycznych obejmuje tu
m. in. konstruowanie przez uezniow zlozonych zadari tekstowych z okreslonej
dziedziny lub wedhig okreslonego wzoru, proponowanie strategii rozwi zy wania zadari przekraczaj cych poziom przygotowania uczni6w, budowanie forraalnych dowod6w prawdziwosci twierdzen.
Zbudowaiam szesc test6w rozumienia matematyki elementamej, z kt6rych
kazdy zawieral po jednym zadaniu reprezentuj cym poszczegolne rodzaje proces6w myslowych: A, B, C, D, E, F, G, H i X, wyst puj cych w roznym,
tresciowo uzasadnionym porz dku wewn trz testu. Tematyka testow byla nast puj ca:.
1. Cztery dzialania arytmetyezne („Zagadki” ).
2. System dziesi tkowy („Prezent dla mamy” ).
3. Graticzne przedstawianie danych („Ksi i< zki” ).
4. Pomiar czasu („Wojtus i zegary” ).
5. Miary pojemnosci („Ile mamy soku?” )
6. Mierzenie obwod6w figur geometrycznych („Stol dla gosci” ).
Kazdy z testdw jest oparty na jednej sytuacji zadaniowej, co upodabnia go
w pewnej mierze do testow rozumienia czytanego tekstu (reading comprehension) , w ktorych wi zki zadaii sq. dol<tczone do wybranych fragmentow dluzszego tekstu lub do krotkich opowiadan. Pomysl takiej fabularyzacji testu
matematyeznego zostal zaczerpni ty z artykulu „Zarys koncepcji konstiukcji
narz?dzi pomiaiu osiqgni c praktycznych w matematyce” (Lane 1993), przy
czym jednak pisanie werbalnych rozwini?c i uzasadnieri wykonanych operaeji
matematycznych zast piono osmioma zadaniami otwartymi.
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Przebieg badari
Wszystkie skonstruowane testy zostaly prdbnie zastosowane w rdznorodnych grupach uezniow szk61 podstawowych i studentow nauezania pocz tkowego. Najwi cej danych uzyskano dla testu „St61 dla gosci” (6. Mierzenie
obwod6w figur geometrycznych), a wi c te wlasnie dane b $ dq, tu przedstawione i poddane interpretaeji. Sam test jest w calosci zamieszczony jako Zal cznik 1 do tego artykulu.
Test „Stol dla gosci” zastosowano w nast puj cych gmpach uezniow i
student6w:
1: Uczniowie klasy IV (n = 22), testowani w polowie roku szkolnego w
duzej szkole wiejskiej, uwazanej za szkol o wysokim poziomie naueza-

^

^

^

^

^ ^

nia.

176

^

2. Uczniowie klasy V (n = 25), testowani pod koniec roku szkolnego w
malym miescie.
3. Uczniowie klasy VIII (n = 19), testowani w tym samym czasie i w tej
samej szkole co grupa 1.
4. Studentki I roku nauczania pocz tkowego w kolegium nauczycielskim
(n = 29). Okolo polowa tych studentek stanowila grupe „polonijn£',
przybyl z terenu bylego Zwi zku Radzieckiego i maj c pewne trudnosci j zykowe, co moglo obnizyc ich osi gni cia w przyblizeniu o
jeden punkt.
5. Studentki IV roku nauczania pocz tkowego na uniwersytecie (n = 12),
bior ce udzial w seminarium magisterskim o profilu matematycznym.
6. Nauczyciele amerykanscy (n = 11), studiuj cy pedagogik zaocznie na
kursie magisterskim w jednym z uniwersytetow prywatnych w USA.
L cznie test rozwi zywalo 118 os6b w r6znym wieku i bardzo zr6znicowanych co do poziomu wyksztalcenia ogolnego. Czas pracy nad testem wahal
si$ od 20 minut (klasa VIII i nauczyciele amerykanscy) do 50 minut (klasa
IV i studentki kolegium), wedlug potrzeb badanej gnipy. Wyniki siedmiu zadari punktowano 0-1, a 6smego zadania, mierz cego „tw6rczosc” , 0-3 punkty.
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Wyniki testowania
Ogolne wyniki testowania s zestawione w tabeli 1.

^

Tabela 1

Wyniki testu „Stol dla gosci” w szesciu badanych grupach

Grupa

Srednia
Mediana
Rozst p
Wariancja
Rzetelnosc

^

Kl. IV

Kl. V

Kl. VIII

1

2

3

4

5

6

6,18
6
2-10
5,1
0 , 89

6,92

9,37

10
6-10

4,45
4
1-8
2 ,6
0,45

6,67
6,5
4-9

5,91

7
5-9
1,1
0,11

1 ,3
0,30

Kolegium Uniwersytet

2,2
0,52

USA

6

1-10
8,3
0,86

Jezeli pominiemy skrajnie wysokie wyniki w klasie VIII (13 uczni6w uzyskalo maksymalny wynik 10 punktow) i skrajnie niskie wyniki w kolegium
nauczycielskim ( 17 studentek uzyskalo 4 lub mniej punktow), to mozemy
uznac, ze w tabeli 1 miary tendencji centralnej s dose wyrownane: srednie
mieszcz si$ w przedziale 5,9-6,9 punktu, a mediany w przedziale 6-7 pun-
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ktow. Oczy wiscie nawet powierzchowne wyr6wnanie si1 w zakresie rozumienia matematyki elementamej mi?dzy uczniami, kt6rzy nauczanie pocz tkowe
maj juz za sob i nauczycielami, ktorzy b?d $ takiej matematyki nauczac, jest
wynikiem gi?boko zastanawiaj cym. Zanim t? kwesti? podejmiemy, odnotujmy, ze test okazal si? za latwy dla ucznidw badanej klasy VIII i za trudny dla
wielu sposr6d badanych studentek kolegium, jak widac nie maj cych za sob
porz dnego kursu matematyki elementamej w swoich szkolach lub nie pami?taj cych odpowiednich rozumowari.
Na podstawie miar zmiennosci wynikow i rzetelnosci pomiam (wspolczynnik Rulona), klas? IV i nauczycieli amerykanskich nalezy okreslic jako grupy
bardzo zrdznicowane pod wzgl?dem rozumienia matematyki elementamej,
studentki kolegium i uniwersytetu - jako grupy wzgl?dnie jednolite. Nie nalezy jednak wykluczac mniejszej samodzielnosci (porozumiewania si?) przez
„doswiadczonych” w pracy szkolnej ucznidw dwu ostatnio wymienionych
klas, choc prowadz ce badania dokladaly staran, by testowanie przebiegalo
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Ogolne wyniki testowania nie mowi . nam wszakze wiele o jakosci procesow myslowych skladaj cych si? na rozumienie matematyki przez badanych.
By uchylic kurtyny, za kt6rq. te procesy si? kryj , przeanalizowalam szczegolowe wyniki osmiu zadari reprezentuj cych, jak pami?tamy, „rdzenne procesy
myslowe” , poszerzone o kategori? „tw6rczosci matematycznej” . Do porownania przebiegu tych procesow wybralam trzy grupy badanych o zblizonym srednim wyniku testowania i zadowalaj cej rzetelnosci pomiaru, a mianowicie: 1.
klas? IV , 5. studentki uniwersytetu i 6. nauczycieli w USA.

^

^

^

^

^

Tabela 2

Wyniki zadari testu „St6i dla gosci” w trzech badanych grupach

Proces myslowy

Zbieranie informacji (B)
Koncentracja (A)
Organizacja (D )
Integracja (G)
Analiza ( E)
Ocena (H)
Wytwarzanie informacji (F)
Tworczosc ( X )
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Nr
zad.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Klasa IV
x

r

,91

.49

, 45
,86

,64
,95
,32
,36
1 ,68

,57
,61
,65
,30
,47

— ,31
,90

5. Uniwersytet

6. USA

x

r

x

r

1 ,00
,75
1 ,00
, 92
,75
,75
,08
1 , 42

,00
,12

,73
,54
,55
, 83
,31
,76
,73
,88

,00

,55
,91
,73

-,08

,73

,77
,51

, 82
,73

,45

,45
1 ,00

, 65

W tabeli 2 symbol x oznacza sredni wynik punktowy zadania, odpowiadajqcy w zadaniach 1-7 , punktowanych 0- 1 , „latwosci zadania” , czyli
wskaznikowi „p ” , a symbol r oznacza wsp61czynnik korelacji punktowo dwuseryjnej (w zadaniach 1-7) lub r Pearsona (w zadaniu 8) wynikow zadania z
wynikami testu, znany jako „moc rdznicujqca zadania” .
A oto krotkie komentarze do wynikow poszczeg61nych zadan:
1. „Zbieranie informacji” , utrudnione w zadaniu domyslnym jedynie uczestnictwem rodzicow dzieci w imieninach , najskrupulatniej wykonaly magistrantki, wdrozone do takich czynnosci w przedmiocie „Podstawy nauczania
poczqtkowego matematyki” , najmniej uwaznie - nauczyciele amerykanscy, z
ktorych nie wszyscy pracujq w klasach poczqtkowych.
2. „Koncentracja” na zadaniu okazala si?, wedlug przewidywari, wyraznie
trudniejsza dla dzieci, ktorych polowa uwazala, ze podstawowe znaczenie dla
pomieszczenia uczestnikow imienin ma ksztalt stolu , a nie dhigosc jego bokow, przy czym jedno dziecko napisato nawet „liczba kqtow” . Zadanie to
najlepiej rozwiqzali nauczyciele amerykanscy, nawykli zapewne do myslenia
praktycznego.

-

3. Elementama „organizacja” posiadanej informacji, a dokladniej - jej
przetworzenie z liniowych wymiaiow stolu na liczb? biesiadnik6w, byla dose
rutynowym dziaianiem dla magistiantek nauczania poczqtkowego, ale skutecznie zroznicowala (wskazniki r) pozostale giupy badanych.
4. „Integracja” infonnaeji w tescie polegala na nai ysowaniu przedluzonego
stolu i „posadzeniu ” biesiadnikow wokdl niego. Nie bylo to trudne dla magistrantek , a niektdrym dzieciom i Amerykanom zabraklo, jak si? zdaje, nie tyle
odpowiednich doswiadezeh zyciowych, ile staiannosci w odmierzaniu odleglosci, co zresztq korelowalo bardzo wysoko z ogolnym wynikiem zadania
(moc loznicujqca), nasuwajqc podejrzenie, ze motywaeja do wysilku mogla
zawazyc na wynikach testowania. Trojka dzieci posadzila uczestnikow imienin
takze wewnqtrz stolu , wokol wstawionej deski, ale bye moze kolka zostaly tu
dorysowane przy rozwiqzywaniu nast?pnego zadania.
5. „Analiza” posiadanej informacji wymagala poti'aktowania „deslci, ktfira
ma osobne nozki” jako samodzielnego stolu. Trzy magistrantki, dwoje Amerykanow i jedno dziecko nie zorientowali si? co do tego manewru.
6. „Ocena” uzyskanego rozwiqzania geometiycznego okazala si?, zgodnie
z prawidlowosciami rozwoju, wyraznie tmdniejsza dla dziesi?ciolatk6w. Obok
odpowiedzi „bylo wi?cej bok6w” i „sq dodatkowe miejsca” , pojawily si? niby-wyjasnienia ( „bo jest wi?cej miejsca” ) i proby umieszczenia deski na daw
nym miejscu, wewnqtrz stolu.
7. „Wytwaizanie informacji” przcz i ysowanie stolow o dhigich bokach
niezbyt udalo si? wszystkim badanym grupom. Kilkoro dzieci, i to nie tych
ogolnie najlepszych (ujemna moc roznicujqca zadania), narysowalo zabawne

-

-

-
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labirynty, ale wi?kszosc zadowolila si? wielkimi prostok tami. Magistrantki
upodobaly sobie kolo, w kt6rym stosunek obwodu do pola jest akurat, przeciwnie do polecenia, najmniejszy. Najlepszym pomyslem jednej z Amerykanek by! st61 gwiazdzisty, podobno gdzies istniej cy.
8. „Tw6rczosc” zadaniowa ogromnie zroznicowala wewn?trznic badane
grupy, a wysokie wspolczynniki korelacji nie thimacz si? wystarczaj co wl%
czeniem wyniku tego trzypunktowego zadania do ogolnego wyniku testowania
(co daje znany efekt korelacji calosci z cz?scki). Niemal trzy czwarte ucznidw
klasy IV podj?lo pr6b? jakiejs fabularyzacji problematyki stolu imieninowego.
Dzielono duzy stol na kwadratowe cz?sci, kupowano nowy st61, organizowano
najazd licznych rodzin, przynoszono i odnoszono deski, zmieniano okazje towarzyskie. Wiqkszosc tych zadari byla prawie gotowa redakcyjnie (co dawalo
trzy punkty), ale niektdre byly niekompletne (dwa punkty) lub stanowily tylko
pomysl sytuacyjny na zadanie ( jeden punkt). Na tym tie zadania magistrantek ,
z kt6rych takze trzy czwarte podalo wartosciowe projekty, byly nazbyt skomplikowane obliczeniowo. Wyjqtek stanowi nast?puj ce zadanie:
„Na duze przyj?cie przyjdzie do was 20 osob. Macie do dyspozycji trzy
stoly o wymiarach lm x lm. Pami?taj c o tym, ze dla jednej osoby potrzeba
p61 metra przy stole, ustaw stoly tak, by goscie mieli jak najwi?cej miejsca.
Podaj kilka propozycji” .
To pobudzaj ce wyobrazni? zadanie jest, operacyjnie bior c, odwrotnosciij
zadania skonstmowanego przez najlepszego (10 punkt6w za test) czwartoklasist? (podaj? je w wersji oryginalnej):
„Po podzieleniu stolu byly cztery stoly. Kazdy stol byl kwadratowy. Kazdy
bok mial jeden metr. Jak duzy byl st61? I jakie mial wymiary? He si? zmiescilo
ludzi, jak na jeden metr stolu usiadto 2 ludzi?”
Oboje autorow dokonalo poprawnej matematyzacji problemu skladanych
stolow prostok tnych, wyznaczajqc element podstawowy (kwadrat o boku lm)
i zwielokrotniaj c podzialy i zl czenia. Tych dwoje ludzi dobrze by si? zapewne rozumialo, ale co by bylo, gdyby pomyslowy uczen trafil na mniej
pomyslowq nauczycielk??

^

^

^

^

-

^

^

^

^

^

^

^

Wnioski
Dane z pomiaru sq. na razie skqpe i niereprezentatywne, totez m6j artykul
pokazuje raczej metod? badari niz prawidlowosci dydaktyczne. Mog? pokusic
si? wszakze o wytyczenie kicrankdw pewnych prawidlowosci.
I. W zakresie rozumienia matematyki elementarnej wielu nauczycieli prawdopodobnie nie dotrzymuje kroku swoim uczniom, tarn zwlaszcza, gdzie w
gr? wchodzq operacje na konkretach i wyobraznia. Schematyzm dzialania nauczycieli byl bardziej widoczny w innych testach niz „St61 dla gosci” , szcze180

-

g61nie niepomyslne bylo wprowadzanie uklad6w rownari do problem6w aryt
metycznych. W analizowanym tescie dorosli wykazali przewage w identyfi
kacji problemu matematycznego (koncentracji myslenia), integracji posiadanej
informacji i, oczywiscie, ocenie rozwi zari, ale dzieci skrupulatniej zbieraly i
organizowaly informacj? oraz bujniej komponowaly ( tworzyly) nowe zadania.
Ta wzglQdna rdwnowaga znaczy, ze przeci tna nauczycielka klas poczqtko
wych zajmuje w przyblizeniu srodkow pozycjij w swej klasie pod wzgl?dem
zdolnosci rozwi zywania i ukladania nieszablonowych zadari matematycz
nych.
II. Nalezy s dzic, ze zadania matematyczne budowane na poczekaniu przez
wiele nauczycielek s rdwnie schematyczne, a nawet niepoprawne, jak zadania
Valerie w raportach R. Putnama. Bye moze takze i one nie wykorzystuj pytan
i pomysldw swoich ueznidw do poglQbienia ich rozumienia matematyki, bo
same dysponuj g!6wnie uproszczong. wiedzq procedural .
HI. Wielka szkoda, ze kandydatki na kierunek nauezanie pocz tkowe na
wyzszyeh uczelniach nie SQ egzaminowane wstqpnie z matematyki elementarnej, gdyz ten przedmiot moze im sprawiac pozniej rownie wielkie trudnosci,
jak j§zyk ojezysty.
IV. RozwiniQcie dydaktyki matematyki i dydaktyki og61nej na uzytek sred
nio zdolnego nauczyciela - obok, oczywiscie , dydaktyki dla wybitnych na
uczycieli - jest cz$sto powtarzanym, ale nadal aktualnym postulatem.

^

^

^

^
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ST6L DLA GOSCI
Na imicniny mamy Zosi, Olka i Wojtusia przyjd : znajomi z trdjkq dzicci, ciocia z
wujkiem, babcia, sqsiad i czteiy kolczanki z pracy. W domu jest tylko jeden stdl, dwa
metiy dhigi i jeden metr szeroki.

^

T
I
!

Stdl

I

-

"Jak si? zmieScimy

.

przy stole?" martwi si? tato
Pomoz w rozvyiqzaniu tego zadania.

1. "He b?dzie osdb na imiemnach?" - zapytal OIck.

Odpowiedi

B?dzic

osdb.

2. Zosia zastanawia sig: "Co jest wazne, gdy chcemy zmiescic si? przy stole:

ksztalt stolu, dlugo&S bokow, liczba kqtdw, czy powierzchnia?"
Odpowiedz

Trzeba znad

3. Tatus powiedzial: "Jedna osoba, duza lub mala, potrzebuje pol metia przy stole". Oblicz, ilc
osob zmiesci si? przy stole.

Odpowiedz

Zmiesci si?

osdb.

4. Wojlus przydiwigal desk? o wymiarach jeden metr na pdl metra. Rozsuwa si? stol i wstawia
desk?, ktdra ma osobne nozki, do Srodka. Narysuj, jak to z gdry wyglqda i zaznacz kolkami wszyst
kic micjsca przy pizedluzonym stole.

-

PRZEDLUZONY ST6L

-

5. "Trzeba dzieci posadzic osobno" powiedziaia mama. Olek i Wojtus ucieszyli si?, a Zosia
zauwazyla: "Wtcdy wszyscy si? zmieszcz " i narysowala tabelk?. DokoAcz tabelk? Zosi.

^

Kto

DoroSli

Liczba

Gdzic usi

dj
^*

Przy stole

Dzicci

Razem

Przy stole i

6. Dlaczego po podzieleniu stolu na cz?sci xniesci si? przy tych cz?£ciach wi?cej asob?

Odpowiedz

7. Narysuj dwa roznc stoly, przy ktorych mieSci si? duzo osob.

STOL

I

STOL II

8. Uidz wlasnc ciekawe zadanie na temal miejsc przy stole .

Zadanic

Wladyslawa Sltarska-Niemierko

Understanding mathematics by prospective
primary grades teachers
After Zygraunt Zimny, understanding mathematics is defmed as acquaintance with meaning
of mathematical operations, manifesting itself with somebody’s ability to identify relations
between quantities and to identify consequences of transformations of the relations. Unfortunately, such understanding mathematics is not common to elementary school teachers in Poland
and elsewhere.
A test based on Mazano’s framework of thinking dimensions and on primary mathematic
curriculum was developed. The Polish and American prospective teachers proved unable to
surpass Grades 4 and 5 students’ in average test score when a good rural elementary school
was adopted for reference group. They focused on the problem and information available quite
well, and evaluated various solutions much better than children but failed in information gath ering, its organizing, and creating innovative word problems. Some of the teachers tended to
think very schematically about seft evident, simple, real-life actions and tasks.
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