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0  roli przedmiotów matematycznych 
w kształceniu nauczycieli matematyki

(na przykładzie doświadczeń w ramach 
kursu geometrii na studiach trzyletnich) 1

1 Wstęp
Kształcenie nauczycieli matematyki, w tym kształcenie w zakresie dyscypliny 
podstawowej (przedmiotów kierunkowych) jest jednym z problemów, które stają 
się w dydaktyce matematyki przedmiotem narastającego zainteresowania. W 
polu widzenia pojawiają się nowe obszary badań oraz nowe zagadnienia te
oretyczne i praktyczno-organizacyjne, których rozwiązanie (w wielu przypad
kach permanentne rozwiązywanie) wymaga niejednokrotnie podejścia z różnych 
stron. Istotne jest m.in. gromadzenie i porównywanie konkretnych doświadczeń 
w pracy ze słuchaczami przygotowującymi się w ramach przedmiotów kierunko
wych do nauczania matematyki, prowadzenie zorganizowanej obserwacji i ana
liza jej wyników, kompletowanie faktów oraz prezentacja rozwiązań i pomysłów 
dydaktycznych, realizowanych indywidualnie w sali wykładowej i na ćwicze
niach, lecz metodycznie już ukierunkowanych na poszukiwanie ogólniejszych 
prawidłowości.

Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu taki właśnie charakter; jest więc — w 
intencji autora prowadzącego zajęcia z geometrii w ramach szerszej koncepcji 
kształcenia nauczycieli (Koncepcja 2-etapowego kształcenia nauczycieli matema
tyki, 1989) — prezentacją indywidualnych prób i wycinkowych rozwiązań prak
tycznych, stosowanych w pracy ze słuchaczami w obrębie jednego przedmiotu 
kierunkowego, lecz stanowiących substrat pewnych ogólniejszych refleksji.

Celem artykułu nie jest zarekomendowanie recept, gdyż takich nie ma. Na
wiązuje on natomiast bezpośrednio do wypracowanych dotąd propozycji i ak
tualnych koncepcji; wykorzystuje też wiele ogólnych myśli już wcześniej sfor
mułowanych. Pod tym względem nie pretenduje do oryginalności. Źródłem

1 Praca finansowana ze środków na badania statutowe Uniwersytetu Śląskiego nr 
5/17/IM /91.
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jednak, które nie pozostało tu bez znaczenia (także i w tym sensie, że promuje 
w rozważaniach elementy subiektywne) jest osobiste doświadczenie dwojakie
go rodzaju: wieloletnia praktyka szkolna wyniesiona z tego szczebla nauczania, 
który przyjmie słuchaczy wspomnianego kursu geometrii, oraz dłuższa praktyka 
w zakresie kształcenia nauczycieli matematyki w szkołach wyższych.

Koncepcja 2-etapowego kształcenia nauczycieli matematyki (1989) oraz 
szególowy program przedmiotu Geometria w ramach tej koncepcji zostały o- 
pracowane w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. Ta koncepcja — w pierwszym trzyletnim eta
pie kształcenia nastawionym na przygotowanie nauczycieli szkól podstawowych 
— jest realizowana w Filii WSP w Bielsku-Białej.

Przedmiotem artykułu są niektóre praktyczne formy pracy ze słuchaczami 
kursu geometrii, w ramach którego starano się — w pierwszym etapie prze
widzianym wspomnianą koncepcją kształcenia — realizować idee oraz założenia 
wymienionego programu. Rozważania odnoszą się wyłącznie do sposobu opraco
wania wybranych haseł szczegółowych (nie dotyczą natomiast treści programo
wych, założeń i struktury programu ani też całej koncepcji kształcenia). Na tym 
tle podjęto próbę sformułowania pewnych ogólniejszych postulatów pod adresem 
przedmiotów kierunkowych w kształceniu nauczycieli matematyki. Rozpocznie
my od tych ogólniejszych kwestii.

2 O roli przedmiotów kierunkowych na stu
diach kształcących nauczycieli matematyki

2.1 Zadania przedmiotów kierunkowych
W dyskusjach dotyczących przedmiotów kierunkowych na studiach kształcących 
dla potrzeb szkoły wysunięto wiele sugestii. Podkreśla się nieraz (i na tym po
przestaje), że wykład dla przyszłych nauczycieli winien się wyróżniać troską o 
dobre opracowywanie i rozumienie pojęć matematycznych, gdyż nauczyciel ma 
z takimi pojęciami zapoznawać swoich uczniów. Ogólna idea zawarta w tym 
postulacie jest słuszna; czy to jest jednak cecha specyficzna „nauczycielskiego” 
wykładu? O dobre rozumienie opracowywanych treści winien dbać każdy wy
kładowca, niezależnie od tego, czy jego słuchaczami są przyszli informatycy, 
inżynierowie, czy nauczyciele. Na przykład definicję wprowadzanego pojęcia 
nie tylko ilustrujemy przykładami, ale staramy się o stosowne kontrprzyklady; 
ten kanon obowiązuje wszędzie. Nie tylko tu należy podkreślać ukryte — a 
ważne dla ujęcia pojęciowego i językowego — kwantyfikatory itp. Formułowanie 
jedynie takich propozycji pod adresem wykładu dla nauczycieli w małym stop
niu ujawnia differentiam specificam, gdy porównujemy studia nauczycielskie ze 
sposobami kształcenia na użytek innych specjalności,

Z drugiej strony, pewne sugestie zmierzają — jak się wydaje — do nadmier
nej „pedagogizacji” lub też przesadnego obudowywania wykładu z przedmio-
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tu matematycznego dla przyszłych nauczycieli elementami „dydaktyzującymi” 
(terminy nie najszczęśliwsze, mogące prowadzić do niewłaściwych skojarzeń i 
nieporozumień). Przekraczanie pewnych granic może, nawet przy dobrych in
tencjach dydaktycznych, utrudnić zachowanie utrwalonego w danej dyscyplinie 
stylu bądź kierunku postępowania i — ogólniej — rozmywać efekty działań obli
czonych na ukazanie tych aspektów metodologicznych i strukturalnych matema
tyki, z których nie chcielibyśmy rezygnować. Studenci muszą przejść stosownie 
dobrany, solidny kurs matematyki. Postulat rzetelnego przygotowania meryto
rycznego musi być formułowany przed innymi.

Kształcenie ekonomistów lub inżynierów w zakresie matematyki jest wy
raźnie sprofilowane, a kurs nastawiony na określone zastosowania; uniwersy
teckie studia dla matematyków-teoretyków zakładają rychłe osiągnięcie przy
czółków współczesnej matematyki, by stosunkowo szybko mogli rozpocząć eks
plorację nowych problemów badawczych. Nauczycielowi potrzebna jest inna 
wiedza matematyczna. Wskazany jest także inny sposób jej prezentacji. Pod
kreśla się, że kandydat na nauczyciela winien w ramach przedmiotów kierunko
wych na studiach magisterskich zdobyć rzetelną i szeroką wiedzę matematyczną, 
mniej ukierunkowaną specjalistycznie do nowych obszarów współczesnych ba
dań, ale za to pogłębioną pojęciowo, metodologicznie i heurystycznie, wyraża
jącą się w ogólnej kulturze matematycznej absolwenta (Krygowska, 1982); to 
wykształcenie musi zapewniać dobre rozumienie matematyki w wymiarze histo
rycznym, umożliwiającym widzenie jej jako składnika ogólnoludzkiej kultury, a 
przede wszystkim winno stanowić podstawę do nauczania w szkole „matematyki 
dydaktycznie żywej” (Duda, 1985).

Wydaje się, że działania zmierzające w praktycznej realizacji do nadania 
przedmiotom kierunkowym charakteru odpowiadającego specjalizacji nauczy
cielskiej (mówi się tu nieraz obiegowo o definiowaniu w ten sposób roli przedmio
tu kierunkowego jako przedmiotu „nauczycielskiego” ) powinny wykorzystać 
przede wszystkim własne percepcyjne doświadczenia studenta w toku bieżących 
zajęć. Natomiast propozycje odpowiedniego „nachylenia” przedmiotu pocho
dzące „z zewnątrz” , a więc nie wywodzące się bezpośrednio z faktu, że student 
poznaje nowe dlań pojęcia, twierdzenia i dowody, należy rzetelnie wyważyć, aby 
nie prowadziły do sytuacji sztucznych i zabiegów imputowanych.

Ta okoliczność, że matematyczny proces poznawczy możemy wykorzystać in 
vivo, to znaczy ujawnić, a następnie odpowiednio spożytkować w kształceniu 
takie jego składniki, jak: błędy, nierozumienie będące udziałem słuchaczy, mo
menty olśnienia, trudności w przedzieraniu się przez matematyczny tekst, sa
tysfakcja z rozwiązania itp., pojawia się w pełni w zasadzie tylko w ramach 
przedmiotów matematycznych. Jest to ich atut w kształceniu mającym na wi
doku kwalifikacje wykraczające poza merytoryczną, gotową wiedzę, technicz
ne sprawności i umiejętności matematyczne. Dydaktyka matematyki — jako 
przedmiot studiów — może z tej szansy korzystać w ograniczonym zakresie. 
Jeśli tu rozwiązuje się problemy matematyczne, to przeważnie nie wykraczają 
one poza poziom zadań szkolnych, zaś odwoływanie się do osobistych przeżyć
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poznawczych słuchacza wyniesionych ze studium przedmiotów kierunkowych 
ma charakter najczęściej retrospektywny. A to jednak co innego, niż bieżące, 
metodycznie organizowane i analizowane doświadczenie. Matematyczne pozna
nie jako dochodzenie do nowych prawd matematycznych występuje tu raczej 
dorywczo. Natomiast matematyczny proces poznawczy w ramach trwającego 
przedmiotu kierunkowego ma z natury rzeczy charakter względnie systematycz
ny, jest — podobnie jak w szkole — rozłożony w czasie, stwarza okazje do 
powtarzania podejmowanych już kiedyś zabiegów itp. To dodatkowy walor 
pozwalający (zawodowo) kształtować kandydata na nauczyciela. Aktywne u- 
czestniczenie studenta w zajęciach z przedmiotów kierunkowych wymaga jego 
wysiłku, jaki — mutaiis mutandis — wkładają w uczenie się matematyki ucznio
wie i jaki stanie się w przyszłości udziałem jego własnych uczniów; świadomość 
zachodzącego tu podobieństwa, którą może dać aktywne studiowanie, musi być 
ze względów zawodowych zachowana także na później. Z tych wszystkich o- 
koliczności powinien wyciągnąć wnioski zarówno słuchacz, który aktualnie jest 
uczestnikiem procesu nauczania i obserwuje ten proces, sposobiąc się do roli 
organizatora podobnych działań, jak i wykładowca, który wykorzysta naturalne 
sytuacje poznawcze, jakie niesie z sobą bieżące studium matematyki, i na tym 
tle określi — na własny praktyczny użytek — rolę, jaką przedmiot kierunkowy 
ma spełniać w kształceniu nauczyciela.

Przedmioty kierunkowe nie mają zastępować studium dydaktyki matematy
ki; ale też powinny wykorzystać aktywa, jakich nie ma dydaktyka matematyki 
ani tym bardziej żaden z przedmiotów pedagogicznych. W ten sposób rysują 
się naturalne płaszczyzny współdziałania, pozwalające systematycznie wypraco
wywać w każdej placówce kształcącej nauczycieli formy międzyprzedmiotowej 
integracji w tym kształceniu.

Na tle tych ogólnych uwag można by wobec przedmiotów kierunkowych 
na studiach matematycznych dla nauczycieli postulować następujące zadania 
(odnoszą się one do kształcenia nauczycieli zarówno szczebla podstawowego, 
jak i średniego, być może z pewnymi różnicami co do zakresu i hierarchii, 
wynikającymi z bardziej elementarnego charakteru studiów przygotowujących 
do pracy w szkole podstawowej):

(Z l) Wyposażenie (przy aktywnym udziale studentów) w rzetelną 
wiedzę matematyczną o charakterze ogólnej kultury matematycz
nej, dające pogląd na ewolucyjny charakter matematyki i zarazem 
zdolność do wyciągania wniosków dydaktycznych z jej historycznego 
rozwoju.
(Z2) Systematyczne inspirowanie do refleksji nad wiedzą matema
tyczną, strukturą matematyki i jej metodą; wyrobienie umiejętności 
mówienia o matematyce oraz prowadzenia dyskusji w ramach mate
matyki.
(Z3) Organizowanie samoobserwacji własnego poznania matema
tycznego oraz refleksji nad własnymi sposobami myślowego działania
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i procesami uczenia się.
(Z4) Organizowanie obserwacji działań prowadzącego zajęcia (wy
odrębnianie procedur matematycznych i zabiegów dydaktycznych z 
całej scenerii zajęć i aktywności zarówno zewnętrznej, jak i myślowej; 
nazywanie wyodrębnionych działań, zapowiadanie działań i wskazy
wanie ich ex posi, indywidualna lub zespołowa charakterystyka zau
ważonych przedsięwzięć itp.).
(Z5) Dopomożenie we wstępnym wypracowaniu przez studenta włas
nej filozofii nauczania (pomoc zaoferowana w zakresie samej mate
matyki rozumianej jako wiedza i jako aktywność).
(Z6) Ukazanie różnych poziomów matematycznego opisu (formali
zacji) tej samej wiedzy (pojęć, twierdzeń, rozumowań itp.), rri.in. 
przez koncentryczne opracowywanie wybranych tematów.

2.2 Odmistyfikować poznanie matematyczne
Postulat pierwszy dotyczy kompetencji matematycznych, ale ma również moty
wacje dydaktyczne. Trudno bowiem przypuszczać, aby nauczyciel nie mający 
pełnego przygotowania i głębokiej wiedzy matematycznej był w stanie twórczo o- 
pracować sensowną koncepcję metodyczną danej partii materiału szkolnego. Nie 
dysponując szerokimi kompetencjami merytorycznymi, nie mógłby adekwatnie 
formułować nawet bieżących celów swych lekcji (nie chodzi przy tym o cele 
powierzchowne, „doklejone” do tematu, ale głęboko tkwiące w materii mate
matycznej, którą zamierza uczniom przybliżyć). Z tego punktu widzenia nie 
można nie dostrzegać obaw, czy pojawiające się w dyskusjach różne projekty i 
plany kształcenia nauczycieli dla szkól podstawowych potrafią temu zadaniu w 
pełni sprostać, wobec przewidywanego w niektórych propozycjach i wstępnych 
rozważaniach niemal poglądowego kursu matematyki.

Kolejne dwa postulaty mają swój rzeczywisty sens w ramach bieżącego stu
dium samej matematyki. Warunkiem powodzenia jest tu osiągnięcie na zajęciach 
(dotyczy to nie tylko ćwiczeń) pułapu autentycznej aktywności uczestników. Re
fleksje nad zdobywaną wiedzą i autoobserwacja procesu do niej prowadzącego 
mają być ponadto dokonywane „na gorąco” .

Absolwent szkoły średniej często rozpoczyna studia matematyczne z ba
gażem stereotypów i zdefektowanych poglądów na proces uczenia się mate
matyki (np. „przyswoić” znaczy zapamiętać). Ta postawa i doświadczenia 
deformujące obraz własnych przeżyć myślowych mają zapewne złożone przyczy
ny. Nie bez znaczenia jest oczywiście sposób nauczania matematyki, ale pewną 
negatywną rolę może również odgrywać przenoszenie z innych przedmiotów do 
matematyki sposobów pracy i zachowań typowych dla odmiennych metodologii 
tamtych dziedzin.

Zadaniem przedmiotu kierunkowego jest nie tylko to, aby te stereotypy zwal
czyć, lecz także to, aby proces poznawczy w matematyce odmistyfikować. Nie-



98 Jan Konior

którzy studenci uważają bowiem swoje nieoficjalnie stosowane techniki pracy 
myślowej za patologiczne, gdyż porównują je z gotowymi już i wystylizowa
nymi formami podręcznikowymi oraz ostatecznymi rezultatami w matematyce, 
inni nie dostrzegają w procesie rozwiązywania problemu żadnych etapów, szcze
gółów, formacji i zjawisk będących udziałem każdego aktywnego matematycznie 
umysłu. „Wstydzę się przyznać, że tak dziecinnie myślę — stwierdziła student
ka w czasie przeprowadzonej na ćwiczeniach rozmowy o zadaniu — bo ja ten 
prostokąt wpisany w trójkąt wyobrażam sobie jako ramkę z gumy i tak nią 
jeżdżę; potem się jakoś oddalam od zadania, podczas gdy inni od początku 
wiedzą, jak to matematycznie zrobić” . Nie mógłby być dobrym nauczycie
lem ten, kto uważa, iż błądzenie i wielokrotna zmiana hipotez w toku pracy 
myślowej są czymś nienormalnym. Konieczne są — prowokowane świadomie 
przez wykładowcę — autoobserwacje: w jakich okolicznościach pojawił się po
mysł, na czym polegało nierozumienie, jakie funkcjonowały modele, jaka mogła 
być ich rola itp. Niezbędne jest upewnienie słuchaczy, że wyszkolone umysły 
pracują podobnie jak młodzi adepci matematyki; często różnica odnosi się do 
poziomu problemów, a nie do sposobu pracy.

Obserwacje pokazują, że nauka myślenia o własnym myśleniu nie przycho
dzi łatwo. Przede wszystkim wymaga przełamania wielu różnych uprzedzeń i 
oporów utrudniających naturalne rozmowy na ten temat (w opinii niektórych 
studentów kontrastują one z tym, co „może być” lub „powinno być” w mate
matyce i na zajęciach z matematyki). Tu nie chodzi o formułowanie metodyki 
rozwiązywania zadań. Idzie w tych rozmowach jedynie o trafne spostrzeżenia; 
poprzestajemy na poziomie empirii i autentycznych doświadczeń, nie dążąc do 
poprawnej werbalizacji i definiowania elementów procesu uczenia się. To o- 
statnie zadanie pozostawiamy dydaktyce matematyki, która cały ten material 
empiryczny i dorobek przedmiotów kierunkowych wykorzysta i odpowiednio u- 
ogólni.

2.3 Język uczynić komunikatywnym
Ważną rzeczą jest opanowanie języka potrzebnego w nauczaniu matematyki. 
Chodzi tu z jednej strony o umiejętność mówienia o matematyce (w niesfor- 
malizowanym metajęzyku), a z drugiej o opanowanie języka samej matematyki 
(umiejętność budowania wypowiedzi w języku przedmiotowym i to z zachowa
niem zamierzonego z góry stopnia precyzji, symbolizacji itp.). Potrzebny tu 
trening może być owocny wtedy, gdy matematyka jest systematycznie poznawa
na, a jej poznawanie stawia uczącemu się coraz to nowe wymagania. Tak jest 
w przypadku przedmiotów kierunkowych. Student musi tu także pojąć różnicę 
między tym, co w zakresie języka powinien umieć jako nauczyciel, a do czego 
mają odnosić się jego wymagania wobec języka uczniów.

Językowa edukacja na zajęciach może mieć różne formy. Oto został sfor
mułowany problem zbadania liczby punktów wspólnych elipsy b2x2 +  a2y2 =  
a2b2 i prostej Ax -}- By +  (7 =  0. Postępowanie, na końcu którego (przy
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rozważaniu liczby pierwiastków równania kwadratowego) wystąpiła równość 
A2a2 +  B2b2 -  C2 =  0, samo w sobie eksponowało rachunek i formuły alge
braiczne. Rachunkom towarzyszyło jednak rozumowanie. Do sformułowania 
jakiego zdania (twierdzenia) ono upoważnia — to pytanie winno pojawić się w 
stosownym momencie; oczekujemy słownej wypowiedzi wyrażającej rezultat ro
zumowania, którego jedynie rachunkowa strona znalazła bezpośrednie odzwier
ciedlenie w zapisie na tablicy. Odpowiedź na tego rodzaju pytanie nie zawsze jest 
dla początkujących studentów łatwa. Sformułowanie — poza sferą językową — 
wymaga tu często refleksji nad procedurą rachunkową, jasnego uświadomienia 
sobie punktu wyjścia, ponownej kontroli całego postępowania, ustalenia kie
runku wynikania (jeśli rachunek był robiony dość automatycznie) i wreszcie 
wyodrębnienia poszczególnych części formułowanego twierdzenia. Zwyczaj no
towania przez studentów w zeszytach jedynie formuł matematycznych, nawet 
wówczas, gdy wykładowca celowo powtarza słownie istotny komentarz, ma swoje 
negatywne konsekwencje dla kształcenia językowego. To postępowanie jest za
pewne jedną z przyczyn często obserwowanego faktu, że nawet student kończący 
studia zdradza poważne trudności w pisemnej prezentacji szkolnego dowodu w 
sposób jednoznaczny i czytelny dla ucznia. Innego rodzaju trudności mieli stu
denci, których zachęcono do „opowiedzenia” słowami dopiero co uzyskanego 
wzoru:

j  __ 1 Axq +  Byp -f C I 
V A 2 + B2

Już samo spostrzeżenie — konieczne do słownej manifestacji treści zakodowa
nej całym wzorem -— że rozważana formuła jest równością, a więc ma cha
rakter zdaniowy, nie było natychmiastowe. Fakt, że konstrukcja części wypo
wiedzi odpowiadającej prawej stronie wzoru wymaga spożytkowania elementów 
wcześniejszej wiedzy oraz penetrowania niemałego fragmentu związanego z tą 
wiedzą terminologicznego słownika, miał swoje konsekwencje w poszukiwaniach.

Językowe trudności występują również w konstruowaniu wypowiedzi ogól
niejszych, wyrażających refleksje nad matematyką, jej metodą i strukturą. 
Wszystkie razem wskazują na konieczność specjalnych zabiegów ukierunkowa
nych na edukację językową. Zadaniu mogą sprostać jedynie działania w ramach 
wszystkich przedmiotów.

Kształcenie umiejętności w zakresie języka potrzebnego nauczycielowi ma
tematyki obejmuje zarówno własny trening w mówieniu i redagowaniu tekstu 
matematycznego — głównie na ćwiczeniach, jak i obserwowanie procesu komu
nikowania w matematyce oraz słuchanie wypowiedzi o matematyce, konstruo
wanych przede wszystkim na wykładzie. Ta ostatnia forma, choć jest formą 
bierną, ma szczególne znaczenie w stosunkowo krótkim okresie przygotowywa
nia się do roli nauczyciela szkoły podstawowej. Z tego względu — a także z 
uwagi na specyfikę przygotowania językowego dla tego szczebla nauczania — 
wydaje się, że obecność na wykładach z przedmiotów kierunkowych, nie tylko 
na ćwiczeniach, powinna być w ramach tego typu studiów obowiązkowa.
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2.4 Obserwować dydaktyczną organizację zajęć

Przedmioty kierunkowe winny dać słuchaczom okazję do obserwacji procesu na
uczania matematyki w jego organizacyjnych aspektach. Chodzi o organizację w 
malej skali, a więc o obserwację działań wykładowcy (prowadzącego zajęcia) i 
śledzenie tego, w jaki sposób i w jakim zewnętrznym kształcie pojawiają się na 
zajęciach treści matematyczne przeznaczone do zasymilowania przez odbiorcę. 
Winna to być obserwacja stymulowana przez wykładowcę i prowokowana w 
sposób zamierzony. Byłaby zatem refleksją nad nauczaniem matematyki, ale 
organizowaną w warunkach, kiedy obserwatorzy sami są też odbiorcami tych 
treści.

Wśród działań, o których mowa, można wyróżnić czynności będące realizacją 
określonych procedur matematycznych (dowodzenie, definiowanie, formułowanie 
hipotezy, zapisywanie ciągu warunków równoważnych, interpretacja w modelu, 
konstruowanie kontrprzykladu itp.) oraz czynności dydaktyczne związane z kon
kretnymi sposobami wykonywania tych pierwszych. Istotne jest wyodrębnianie 
obu rodzajów czynności oraz ich nazywanie, a w przypadku procedur matema
tycznych — nazywanie także ich rezultatów.

Powróćmy do przytoczonego wcześniej wzoru na odległość punktu od pro
stej. Fragment zajęć przeznaczony na jego wyprowadzenie byl — w intencji 
prowadzącego — częściowo ukierunkowany na wyodrębnianie przez studentów 
pewnych działań dydaktycznych. Wprowadzeniem do tego fragmentu było spre
parowanie sytuacji otwartej: dana jest prosta Ax +  Bx +  C =  0 i punkt P(x  o, yo)', 
o co można tu zapytać? Po kilku propozycjach wysuniętych przez studentów 
sformułowano zadanie znalezienia wzoru na odległość punktu od prostej. Ja
kiego wzoru oczekujemy? — pada kolejne pytanie. Wspólnie ustala się, że 
powinien on wyrażać szukaną odległość poprzez parametry A, B ,C ,xo,yo. Po
winien więc mieć kształt warunku w(A, B ,C ,xo,yo). Prowadzący proponuje 
ułożenie planu postępowania. Według przewidywań studentów winien on obej
mować: napisanie równania prostej prostopadłej do danej i przechodzącej przez 
P (x0,y0), znalezienie punktu M  przecięcia się obu prostych i obliczenie odle
głości d między punktami P i M . Plan ten realizuje (celowb) sam prowadzący 
przy udziale słuchaczy. Po otrzymaniu wzoru sprawdza się, czy istotnie ma on 
oczekiwany kształt oraz dokonuje — wspomnianych już — prób jego słownej 
transpozycji i eksplikacji. Merytoryczna część zamierzenia została zrealizowa
na, ale wykładowca pyta: jakie czynności (zabiegi) dydaktyczne można w tym 
fragmencie wyodrębnić?

Stawianie studentów wobec tego rodzaju pytań jest sytuacją dla nich nową, 
a odpowiedź zazwyczaj nastręcza wiele trudności. Osiągnięcie w tym zakresie 
widocznych efektów wymaga określonego czasu. W prezentowanym przypadku 
studenci wyodrębnili następujące czynności wykładowcy:

-  zainicjowanie sytuacji otwartej (temat nie został a priori sformułowany, 
pojawił się jako jeden z możliwych kierunków badania),
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-  wmontowanie w tok zajęć krótkiego epizodu dotyczącego przewidywania 
pewnych strukturalnych własności docelowego wzoru (dyskutanci pod
kreślili, że pojawienie się wcześniej na tablicy zapisu iv(A, B, C, x0, y0) 
miało później pewne znaczenie heurystyczne, gdyż sugerowało ten krok 
poszukiwań, w którym współczynniki A, B należało wykorzystać jako w- 
spólrzędne wektora kierunkowego w równaniach parametrycznych prostej 
przechodzącej przez dany punkt P i prostopadłej do danej prostej),

-  wspólne ułożenie planu rozwiązania problemu,

-  aktywizacja słuchaczy w toku realizacji planu,

-  konstatacja zgodności uzyskanego wyniku z przewidywaniami co do jego 
postaci,

-  wypowiadanie wzoru w różnych wariantach słownych.

W dyskusji zwrócono też uwagę na stosunek zapisu dokonanego na tablicy (byl 
to w zasadzie tylko rachunek) do całego tekstu słownego, który powstał, ale na 
tablicy — podobnie jak w podręcznikach — nie został w pełni utrwalony. W 
zapisanym tekście pominięto (w zeszytach słuchaczy niestety też) wprowadzenie 
problemowe i wiele komentarzy objaśniających pojedyncze kroki.

Postulując zaprawianie słuchaczy w rozpoznawaniu składników procesu dy
daktycznego organizowanego przez wykładowcę, nie zakładamy, że wyodręb
nione techniki i zabiegi dydaktyczne mają się jawić jako postępowanie wzorcowe. 
Głównym celem jest pokazanie, że są i mają bardzo zróżnicowane formy oraz że 
ta forma zależy m.in. od charakteru matematycznych treści będących przedmio
tem nauczania. Nie chodzi tu wcale o tzw. „dobre przykłady” , które miałyby 
być powielane przez słuchaczy w ich przyszłej praktyce nauczycielskiej. Oczy
wiście, należy się starać, aby działania, z którymi występujemy wobec słuchaczy, 
były przygotowane jak najlepiej, ale ocenę ich aktualnych efektów pozostawia
my indywidualnie adresatom. Natomiast przydatność na poziomie nauczania 
szkolnego, zwłaszcza podstawowego, będzie niekiedy wątpliwa i o tym studenci 
powinni wiedzieć. Niestety bowiem obserwuje się powielanie uniwersyteckich 
wzorców na różnych poziomach nauczania szkolnego.

Rola proponowanych zabiegów jest inna. Nie zamierzamy w wykładzie roz
wijać scenariusza lekcji, która ma być przeprowadzona w szkole podstawowej. 
Ale wykład ten może słuchaczy zainspirować do myślenia o różnych komponen
tach procesu dydaktycznego. Może również zaproponować im do wyboru to, co 
ewentualnie nadaje się do wykorzystania na niższych poziomach matematycz
nego kształcenia, nie tyle w zakresie wykonania, co w formie ogólnego pomysłu.

Fakt, że kształcimy dla potrzeb szkoły, stawia przedmiotom kierunkowym 
szczególne wymagania; można by nawet powiedzieć, że prowokuje do formuło
wania pod ich adresem zbyt wielu postulatów dotyczących zdobywania nauczy
cielskich kwalifikacji. Każdy z nich jest słuszny z ogólnego punktu widzenia, 
ale trzeba je pogodzić i zrealizować w jednym wykładzie. Już sama aktywizacja
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studentów — gdy ma prowadzić do faktycznego studiowania — pochłania sporo 
czasu zajęć. Oczekiwanie, że wszystkie te postulaty — niejednokrotnie roz
warstwione zakresowo, odmienne metodologicznie i nieraz różne pod względem 
realizacji — będą w jednakowym stopniu spełnione w ramach jednego wykładu, 
nie wydaje się w pełni zasadne. Jeśli stajemy wobec wielu takich postulatów, 
to przede wszystkim program kursu musi być luźny. Sytuacji otwartych, dys
kusji i rzeczywistej aktywizacji nie da się w pełni zaplanować w czasie. Są 
one w pewnej warstwie zawsze improwizowane, choć przez wykładowcę prze
myślane i zaplanowane; zakładają bowiem naturalne reakcje słuchaczy. Tych 
reakcji niejednokrotnie nie powinien prowadzący przyśpieszać. Dlatego też wy
kład realizujący specjalne cele powinien być zasadniczo nastawiony na Jakość” , 
a nie na „ilość” . Poszukując wyjścia z tej trudnej sytuacji wymagającej godze
nia różnych nurtów i celów kształcenia można by sugerować — w nawiązaniu 
do wstępnych doświadczeń — przyjęcie następujących zasad:

1) Prowadzący zajęcia wybiera do realizacji te z postulatów szczegółowych, 
które mu najlepiej odpowiadają; poszczególne kursy mogą się od siebie 
różnić, gdyby nawet zostały oparte na tych samych założeniach ogólnych 
i realizowały te same treści (hasła) programowe.

2) Nie każdy temat winien być opracowywany z zastosowaniem całej pro
cedury autentycznego badania, wykrywania, prób redagowania wyników 
przez słuchaczy itp. Niektóre partie materiału będą zrealizowane wy- 
kładowo, bez naruszania ich spójności merytorycznej i bez wykraczania po
za matematyczną stronę zagadnienia, z tym wszakże, iż studenci zostaną 
zachęceni do samodzielnego rozpracowywania „matematyki gotowej” . 
Muszą oni jednak wiedzieć, jak się należy zachować w procesie przyswaja
nia matematyki na podstawie gotowego jej fragmentu, zaś pewne sugestie 
odnoszące się do takich zachowań znajdą w bardziej heurystycznie opra
cowanych tematach kursu. Realizacja niektórych tematów i zagadnień 
matematycznych oparta na transmisji gotowych treści (styl podający) 
jest nie tylko konieczna z powodów czysto praktycznych, ale wskazana 
ze względów dydaktycznych.

3) Część materiału (zwłaszcza np. w przypadku geometrii) może być realizo
wana problemowo na ćwiczeniach lub też przygotowywana w toku pracy 
własnej studentów celem systematycznego omówienia w ramach zajęć.

4) Fakt, że przygotowuje się słuchaczy do pracy nauczycielskiej na danym po
ziomie szkolnym, winien być szeroko uwzględniany na zajęciach ze wszyst
kich przedmiotów kierunkowych. Wydaje się jednak, że niektóre treści są 
do takich zadań szczególnie predestynowane. Można by w zależności od lo
kalnych warunków preferować w realizacji tych zadań wybrane przedmioty, 
nie zdejmując podstawowych obowiązków z innych.
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2.5 Szczególna rola geometrii
103

Niejednokrotnie bywa wyrażany pogląd, że geometria ma w nauczaniu szkoli,y- 
m duże walory kształcące i dydaktyczne, większe niż niektóre inne działy lub 
partie matematyki tradycyjnie realizowane w szkole. Pewne obserwacje procesu 
nauczania zdają się potwierdzać ten pogląd; interesujące byłoby jednak wypunk
towanie dla badań tych problemów, które się tutaj pojawiają i szersze zweryfi
kowanie — w badaniach empirycznych i analizie teoretycznej — nasuwających 
się pytań szczegółowych (takich badań dydaktycznych na większą skalę — jak 
się zdaje — dotąd nie przeprowadzono). Chodzi m.in. o odpowiedź na pytanie, 
na czym owe walory polegają i jak je spożytkować w praktyce, czym w istocie 
jest tzw. „myślenie geometryczne” , jakie znaczenie dla różnych poziomów na
uczania może mieć „geometryczna droga do matematyki” itp. Zrobiono już w 
tym zakresie wiele; jednak nowe warunki wymagają zarówno kontynuacji badań, 
jak i stałej weryfikacji tego, co już zostało osiągnięte.

Wydaje się, że pogląd sankcjonujący specjalną rolę geometrii w kształceniu 
matematycznym na poziomie szkolnym można rozszerzyć. Geometria — jako 
przedmiot kierunkowy — ma znaczące walory także w przygotowywaniu (za
wodowym) kandydatów do pracy w charakterze nauczycieli matematyki. Dla 
wykładowcy tego przedmiotu ważne jest nie tylko to, aby pogłębić merytoryczną 
wiedzę słuchaczy, lecz także to, co można z materiału geometrycznego, z tego 
szczególnego tworzywa wydobyć i zademonstrować słuchaczom — przyszłym 
nauczycielom; istotne jest więc to, jakie (ważne z ich zawodowego punktu wi
dzenia) komponenty metodologiczne, aspekty poznawcze oraz inspiracje dydak
tyczne można w ramach kursu ujawnić.

Material kursowy z geometrii elementarnej na studiach nauczycielskich przy
gotowujących do pracy w szkole podstawowej nie odbiega (nie powinien odbie
gać) od materiału szkolnego w tym stopniu, co materiał z innych przedmiotów 
matematycznych. Dotyczy to treści, poziomu abstrakcji, a także częściowo spo
sobu opracowania. Z naturalnych powodów kurs geometrii może więc dostarczyć 
więcej okazji do kształcenia, które ma profil „nauczycielski” . Realizacja wielu 
zagadnień geometrycznych daje okazję do ich oświetlania z perspektywy histo
rycznej, w tym przypadku niezwykle pouczającej dla osób mających w klasie 
szkolnej wyciągać praktyczne wnioski wynikające z porównywania onto- i filo
genezy. W geometrii można wiele zagadnień rozważać na różnych poziomach 
abstrakcji, podczas gdy całego procesu matematyzacji i schematyzacji nie widać 
aż tak wyraźnie w kursie przedmiotu wymagającego od razu oderwanych roz
ważań i ujęcia formalno-symbolicznego (niektóre działy algebry). Dla geometrii 
specyficzne jest także wzajemne oddziaływanie intuicji i formalizmu; zaznacza 
się szczególna rola rysunku i pojawia możliwość przechodzenia od analitycznego 
do syntetycznego ujęcia i na odwrót. J. Hadamard w przedmowie do swojego 
podręcznika geometrii elementarnej podkreśla, że doniosłość i płodność metod 
jest w geometrii bardziej bezpośrednio i bardziej dotykalnie oczywista, niż w 
teoriach stosunkowo abstrakcyjnych arytmetyki i algebry.
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Wszystkie te aspekty związane z geometrią i jej kursem na studiach stanowią 
osnowę działalności nauczyciela starającego się przybliżyć matematykę swoim 
uczniom; dotyczy to zwłaszcza działalności w szkole podstawowej. Oczywiście, 
wymienione argumenty na rzecz geometrii nie wyczerpują jej przypuszczalnych 
walorów w kształceniu przyszłych nauczycieli matematyki. Rozważamy je w 
dydaktyce niezależnie od tego, jaką pozycję zajmuje obecnie geometria elemen
tarna w rozwijającej się matematyce.

3 Dalsze przykłady i obserwacje z zajęć
Z poprzednimi uwagami korespondują dalsze sytuacje z zajęć, które szkicowo 
przedstawimy (wraz z pewnymi obserwacjami), ograniczając się do materiału 
ilustracyjnego z geometrii analitycznej, gdyż pozwala on bez szerszego wprowa
dzenia zaprezentować wyjęte z kontekstu realizacyjnego pojedyncze przykłady.

3.1 Styczna i średnice elipsy: empiria i dedukcja
Studenci zapoznali się z pojęciem średnic sprzężonych elipsy; wyprowadzono 
odpowiednie równanie. Ten fragment zajęć — choć zrealizowany z udziałem 
studentów — ze swej natury preferował działalność raczej algorytmiczną i go
towe treści reprodukowane w drodze operacji rachunkowych. Następny frag
ment miał inny charakter — w zamierzeniu prowadzącego bardziej heurystycz
ny. Przewidywał wykrywanie przez słuchaczy faktów geometrycznych na dro
dze empiryczno-intuicyjnej. Chodziło w szczególności o twierdzenie, które w 
podręcznikowym sformułowaniu głosi, że styczna do elipsy w punkcie będącym 
końcem danej średnicy .si jest równoległa do średnicy «2 , sprzężonej z si. Za 
punkt wyjścia posłużył rysunek ilustrujący średnice sprzężone s\ i S2 elipsy; je
den z końców średnicy si oznaczono przez P. Wykładowca, starając się pobudzić 
aktywność studentów, sugerował swobodny, niezobowiązujący styl mówienia na 
temat figur i stosunków między nimi. Spośród prostych pęku o wierzchołku 
P studenci wybrali styczną do elipsy, aby dalej badać powstałą w ten sposób 
sytuację.

Niektórzy rozpoczęli od kreślenia różnych dodatkowych figur; w szczegól
ności szkicowali coraz to nowe cięciwy równolegle do średnicy S2- W dyskusji 
— w której nie od razu wszyscy wzięli udział — była m.in. mowa o zbliżaniu 
się do zera długości rozważanych cięciw wraz ze wzrostem odległości tych cięciw 
od średnicy S2- Rozważano też na rysunku trzy ciągi punktów: ciąg leżących na 
średnicy si środków wspomnianych cięciw — zmierzający do jej końca P oraz 
dwa ciągi punktów elipsy będących końcami owych cięciw, również zmierzające 
do P. Inni uczestnicy zajęć z pomocą ekierek próbowali sprawdzać położenie 
stycznej w punkcie P  względem średnicy $2 . W szczególnym przypadku roz
ważano także okrąg („gdy rysuję kolejno te cięciwy, to przechodzę w ten sposób 
od stycznej do średnicy s2> zachowując kierunek tej stycznej” — stwierdził w
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związku ze swoim rysunkiem jeden ze studentów). W rezultacie eksploracji 
związanej z kreśleniem, a także w wyniku dyskusji na temat budowy twierdze
nia, ostatecznie zredagowano wersją, która zgodnie z planem wykładowcy miała 
być udowodniona w dalszej kolejności. Nim to jednak nastąpiło, prowadzący 
zajęcia — bezpośrednio po wykryciu i sformułowaniu twierdzenia — poprosił u- 
czestników dyskusji o ocenę uzasadniającej wartości wszystkich tych zabiegów, 
które wykonali dotąd. Chodziło więc o to, czy te zabiegi stanowią dowód sfor
mułowanego twierdzenia. Rozwinęła się druga część dyskusji, po której nastąpił 
matematyczny dowód wykrytego faktu.

Obie części dyskusji potwierdzają istnienie wspomnianych już wcześniej ste
reotypów, zakorzenionych nieprawidłowości i poglądów na matematykę, funk
cjonujących w świadomości absolwentów szkoły średniej niejawnie i usztywnia
jących postawy w toku studiowania matematyki. Wskazują też na potrzebę 
organizowania tego typu sytuacji dydaktycznych w kształceniu matematycznym 
nauczycieli, niezależnie od tego, że problemy badane w ramach tych sytuacji 
mają charakter elementarny, a nawet z punktu widzenia bardziej zaawansowa
nej matematyki — być może naiwny.

Celem takiej organizacji zajęć było m.in. wskazanie studentom dwóch faz 
matematycznego badania i dwóch metodologii: empirycznej i dedukcyjnej. Obie 
metodologie są w matematyce żywej, tworzonej przez uczniów (studentów) naj
zupełniej równouprawnione. Zajęcia miały także uświadomić uczestnikom, że z 
każdą fazą związany jest inny język, którym mówimy. W pierwszej dopuszczamy 
słownik obrazowy; jest on tu nawet konieczny, jeśli tylko zechcemy komuś trafnie 
zakomunikować przebieg i rezultaty naszej eksploracji. Tutaj wolno nim mówić, 
lecz w drugiej fazie obowiązują inne reguły. Koncentryczność w opracowywaniu 
wybranych fragmentów kursu, zasygnalizowana wcześniej w dezyderacie (Z6), 
dotyczy m.in. właśnie języka i polega na takiej organizacji pracy studentów, 
aby wystąpiły w niej różne poziomy mówienia (zupełnie luźne wypowiedzi — 
nieco uporządkowany terminologicznie, ale jeszcze nie wyspecjalizowany język 
— ścisły język matematyki — język sformalizowany). Uczestnicy zajęć powinni 
odróżniać te fazy postępowania.

Postulat (Z6) nawiązuje zresztą do ogólniejszej idei przewidującej, że jeden
1 ten sam materiał — w stosownie wybranych fragmentach kursu — będzie 
opracowywany na różnych poziomach abstrakcji (Semadeni 1988). Wydaje się, 
że uwzględnianie tej zasady ma tym większe znaczenie, im niższy jest szczebel 
szkoły, dla którego przygotowujemy nauczycieli matematyki w ramach danego 
przedmiotu kierunkowego.

Obserwacja potwierdza, że studenci — zwłaszcza początkujący — bardzo 
niechętnie ujawniają swoje spontaniczne myśli i reakcje w trakcie pokonywania 
problemu. Co więcej, uważają ukazywanie matematycznej „kuchni” nie tylko za 
wstydliwe, ale wręcz za niedopuszczalne; niektórzy sprawiają początkowo wra
żenie osób zdezorientowanych sugestiami wykładowcy idącymi w tym kierunku. 
W ich pojęciu ta „kuchnia” nie należy do matematyki i jeśli nawet każdy na 
swój sposób indywidualnie w niej gotuje, to fakt ten, a przynajmniej sposób
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pracy, należy skrzętnie ukrywać. Dotąd widzieli bowiem „gotową” matematykę. 
Takiej też będą od razu żądać od swych uczniów, jeśli im nie przybliżymy ma
tematyki w stadium tworzenia i nie przywrócimy jej — w ich oczach — prawa 
obywatelstwa. W każdym razie faza heurystyczna i aktywność matematyczna 
z nią związana nie mogą być w kształceniu nauczycieli — zwłaszcza szczebla 
podstawowego — czymś wstydliwym.

Podobne postawy obserwuje się w toku ćwiczeń przy rozwiązywaniu za
dań. Próby organizowania heurystycznej warstwy procesu rozwiązywania pro
blemu i refleksji nad nią nie idą łatwo. Niektórzy studenci żywią obawy, że 
zgłaszając spontaniczne reakcje powiedzą coś „niezbyt mądrego” , coś co „nie 
należy do matematyki” . W omawianym tu przypadku prowadzący próbował 
początkowo stosować zabieg, który mógłby mieć pewne znaczenie psychologicz
ne: nie rozwiązujmy jeszcze tego zadania, podyskutujmy luźno o nim (np. czy 
się nam coś w nim podoba, co budzi nasze obawy...) . Każda nieoficjalna refle
ksja, jaką ono wywołało, jest w tej fazie dobra i może zostać zgłoszona. Takie 
postawienie sprawy stwarzało — jak się wydaje — pewien komfort, pozwalało 
uczestnikom obejść zakorzenione schematy, według których jedyną godną uwagi 
reakcją na zadanie jest natychmiastowy, gotowy plan działania. Później okazało 
się, że owo niematematyczne — jak sądzili słuchacze — „oglądanie” zadania jest 
ważnym etapem jego rozwiązywania.

Powracając do zrelacjonowanego fragmentu zajęć warto zauważyć, że zorga
nizowana tam dyskusja ujawniła specyficzne, obserwowane nieraz u uczniów w 
szkole rozumienie dowodu. W tym rozumieniu zaznacza niejako swoją obecność 
pewna cecha stopniowalna. Jakieś zdanie (sąd, hipoteza) może być — jak w nie
których dziedzinach wiedzy bądź w sądownictwie — początkowo lub przez jakiś 
dłuższy czas słabo uzasadnione, by później zostać uzasadnione lepiej. Niektórzy 
uczestnicy dyskusji uznali pierwotne, poglądowo-intuicyjne rozważania wprost 
za matematyczny dowód, inni — w zasadzie podzielając ten pogląd — skłonni 
byli ,jeszcze bardziej to uzasadnić” (tu owa stopniowalność). Zarysowało się 
również inne, krańcowe stanowisko, w którym utożsamiano dowód matematycz
ny wyłącznie z rachunkiem; w tej wersji wnioskowanie zrelacjonowane słownie 
nie może mieć statusu „pełnego” dowodu.

3.2 Hiperbola, czyli jak zmodyfikować definicję elipsy
Inny fragment zajęć dotyczył hiperboli i obejmował jej określenie oraz wypro
wadzenie równania osiowego. Koncepcja opracowania tego tematu nawiązywała 
do znanej już słuchaczom definicji elipsy i sposobu wyprowadzenia jej równania 
w postaci kanonicznej. Materiał związany z elipsą opracowano wcześniej, w za
sadzie w sposób podający, uprzedzając studentów, że otrzymują porcję gotowej 
matematyki (ta uwaga kierowana w różnych momentach kursu do słuchaczy 
nie jest tylko informacją porządkową, lecz ma pewien sens dydaktyczny, co już 
wcześniej było wzmiankowane pośrednio). Ponieważ przy innych tematach prze
ciwnie — zakłada się podejście heurystyczne i bezpośrednią aktywizację, może
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to odbiorcy sugerować, co i jak należy samemu uzupełnić w syntetycznym ujęciu 
zaprezentowanym w stylu zbliżonym do podręcznikowego.

Zajęcia na temat hiperboli rozpoczynają się od ogólnej uwagi prowadzącego 
dotyczącej definicji matematycznych. Niektóre po niedużych modyfikacjach 
prowadzą do nowych określeń; np., gdy zamiast punktów płaszczyzny rozwa
żymy punkty przestrzeni, to wychodząc od definicji okręgu dojdziemy do po
prawnej definicji sfery. Zawsze natomiast należy skrupulatnie badać wszystkie 
założenia tkwiące w formule definicyjnej; trzeba więc pytać np., jaki sens ma 
żądanie, by podstawa logarytmu była różna od jeden.

Studenci przypominają teraz określenie elipsy zdefiniowanej jako zbiór punk
tów płaszczyzny, których suma odległości od stałych punktów F i Fl zwanych o- 
gniskamijest stała i wynosi 2a, gdzie 2a > 2c = FFf. Definicja ta (dokładniej jej 
definiens) staje się ponownie przedmiotem analizy, ukierunkowanej tym razem 
przez wcześniejszą dygresję prowadzącego na temat możliwości określania no
wych pojęć matematycznych przez modyfikację znanej już definicji. Dla pełności 
obrazu przytoczymy tutaj wszystkie pomysły i propozycje zgłoszone przez grupę 
studencką, niezależnie od ich formy językowej (np. pytanie) i merytorycznej o- 
ceny. Niektóre zresztą zawierają oznaki mogące wskazywać pośrednio na pewne 
trudności w pełnym zasymilowaniu wszystkich warunków w samej definicji e- 
lipsy. Oto — w dosłownym brzmieniu — propozycje, z których każda była 
rozważana oddzielnie:

PI Zrezygnować z traktowania ognisk F  i Fl jako punktów stałych.

P2 Dlaczego wzięto 2a (zamiast a)?
P3 W zwrocie „zbiór punktów płaszczyzny” , słowo „płaszczyzny” zastąpić 
słowem „przestrzeni” .

P4 Nierówność 2a > 2c zastąpić równością tych samych wyrażeń.

P5 Nierówność 2a > 2c zastąpić nierównością przeciwną.

P6 Zrezygnować z traktowania sumy rĄ-rl długości promieni wodzących punk
tu bieżącego jako liczby stałej.

P7 Dlaczego obrano dwa stale punkty, a nie jeden?

P8 Sumę odległości r +  ri =  2a zastąpić przez ich różnicę (kładąc r — ri =  2a).

P9 Sumę odległości r -f rl =  2a zastąpić przez iloczyn (kładąc rrt =  2a).

PIO Zamiast dwóch stałych punktów F i Fl rozważyć trzy, biorąc pod uwagę 
stałą sumę trzech odległości r +  rl -f rll = 2a.

W szerszej dyskusji wskazane zostały figury (elipsoida, odcinek, pusty zbiór 
punktów), do których prowadzą modyfikacje definiensu zgłoszone jako propo
zycje (p3 )-P5. W związku z P9 wyprowadzono równanie lemniskaty, rysując
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tę krzywą w szczególnym przypadku. Przedyskutowano PI i P6; pytania P2 i 
P7 wymagały nawiązania do wcześniejszych zajęć (pojawiły się one mimo tego, 
że na wykładzie uczyniono wzmiankę na temat postaci liczb 2a i 2c). Problem, 
jaką figurę daje modyfikacja PIO, pozostał otwarty.

Propozycja P8 została oddzielnie rozważona i zweryfikowana; w wyniku jej 
modyfikacji pojawił się podstawowy dla nowego określenia warunek | r — ri |= 
2a. Termin „elipsa” został zastąpiony terminem „hiperbola” . Dalsze zabiegi 
stylistyczno-redakcyjne pozwoliły uzgodnić pełny tekst nowej definicji.

Kierując się analogią przedyskutowano następnie sposób wyprowadzenia 
równania osiowego hiperboli. Studenci przewidzieli m.in. konsekwencje, jakie 
dla oznaczenia różnicy a2 — c2 (występującej przy wyprowadzeniu równania) 
będzie miało założenie 2a < 2c. Próbowali także przewidzieć inne zmiany, 
które w porównaniu z wyprowadzaniem równania osiowego elipsy przyjdzie te
raz odnotować (takie przewidywanie jest ważną składową działalności matema
tycznej). W domu studenci mieli wyprowadzić równanie hiperboli i zredagować 
odpowiedni tekst prezentujący rozumowanie. Nowy tekst powinien zawierać opi
sowy komentarz (wtrącone objaśnienia, wykorzystanie synonimicznych zwrotów 
„warunek p można zastąpić przez ę” , „p prowadzi do q i na odwrót” , . . .  ), pod
czas gdy zapis w przypadku elipsy miał postać symboliczną i operował znakiem 
równoważności. Efekt samodzielnej pracy studentów byl następnie przedmio
tem analizy na ćwiczeniach, co stanowiło zaplanowany element nauki redago
wania tekstu matematycznego i okazję do organizowania refleksji nad wiedzą 
matematyczną oraz metodą matematyki.

Refleksja nad wiedzą matematyczną jest niezbędna przy wypracowywaniu 
własnej filozofii nauczania. Kształcąc nauczycieli matematyki możemy kandyda
tom do tego zawodu przybliżyć tylko ogólne zasady, dać pod rozwagę przykłady. 
Ale własny styl nauczania, uwarunkowany po części zespoleni osobistych cech 
i komplanarny z indywidualnym sposobem widzenia matematyki, musi każdy 
wypracować sam. Musi go nie tylko najpierw w sobie odnaleźć, ale także umieć 
w przyszłości oceniać i stale weryfikować.

Wprowadzenie na trudną drogę samodzielności może odbywać się również 
przez organizowanie ćwiczeń w układaniu zadań i pytań. Oto — w pierwsze- 
j wersji — kilka przykładowych zadań (pytań) podanych samodzielnie przez 
studentów na ćwiczeniach na temat iloczynu skalarnego. Każde z nich analizu
je się na zajęciach, wzbogaca i jeśli trzeba — poprawia, a następnie wspólnie 
rozwiązuje.

1) Wiadomo, że iloczyn skalarny dwóch wektorów, z których jednym jest u, 
wynosi —u2. Wskazać drugi wektor.

2) Iloczyn skalarny wektorów wynosi —1000. Czy mogą to być wektory o 
długościach nie przekraczających 10?

3) Podać przykład wektorów, które dają iloczyn skalarny niewymierny, choć 
ich długości są wymierne.
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4 Organizowanie i wykorzystywanie dialogu ze 

słuchaczami na temat aktualnego przebiegu 
zajęć

Poza zwykłym kanałem używanym tradycyjnie w toku każdego wykładu celem 
transmitowania merytorycznych treści przewidzianych do aktywnego ich opa
nowywania, organizowane były równolegle inne płaszczyzny obustronnego kon
taktu ze słuchaczami. Początek na tej drodze stanowiły pytania, w których 
wykładowca kierował uwagę audytorium na swoje własne przedsięwzięcia. Do
kładano starań, aby pytania pojawiały się w sposób naturalny, po zakończeniu 
pewnego kompleksu zabiegów merytorycznych lub dydaktycznych. „Co ja ro
biłem? — proszę wyodrębnić główne czynności, w toku których próbowałem 
organizować naszą wspólną pracę” lub „To i to robiłem, teraz nastąpi inny 
zabieg... ” (ta ostatnia forma występowała na początku). Z czasem ta płaszczyz
na kontaktu została poszerzona, słuchacze stopniowo oswajali się z faktem prze
prowadzania w określonej formie rozmów o wykładzie. Poza dialogiem bieżącym 
studenci mieli okazję do formułowania analogicznych refleksji i swoich spostrze
żeń w formie pisemnej; anonimowe wypowiedzi zostały zebrane po ukończeniu 
kursu i po egzaminie.

Wydaje się, że ten sposób organizowania współpracy z audytorium można by 
uznać za element metody, użytecznej — na co wskazują wstępne obserwacje — w 
kształceniu matematycznym nauczycieli. Może to być dla prowadzącego zajęcia 
metoda doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego, gdyż dostarcza — nie
zależnie od zamierzenia wykładowcy — pewnych informacji, pozwalających re
konstruować obraz własnych działań widzianych od strony adresata. Może to 
być także — przy pewnych dodatkowydi warunkach — pomocnicza metoda 
w dydaktycznych badaniach nad organizacją kształcenia nauczycieli matema
tyki. Dialog ze słuchaczami na temat form pracy na zajęciach, w których oni 
sami poznają matematykę, może stanowić wreszcie — jak wolno sądzić — istot
ny element realizacji treści kształcenia w zakresie przygotowania metodycznego 
kandydatów.

Jednym z efektów rozmów ze studentami było ujawnienie (potwierdzenie 
istnienia) stereotypu „dobrego wykładu” , tj. poglądu obiegowego, zgodnie z 
którym prawidłowe nauczanie matematyki polega na jak najlepszym, szcze
gółowym i dokładnym objaśnianiu. Pogląd ten — dydaktycznie szkodliwy — 
jest dość popularny, ma nawet swych zwolenników w kręgach osób nauczających. 
Wobec tego, że słuchacze nie potrafią początkowo wyodrębniać organizacyjnych 
elementów procesu uczenia się, w którym uczestniczą, kojarzą pozytywnie odbie
rane jego efekty jedynie z „dokładnym tłumaczeniem” . Czynią tak, mimo że 
wykład zawiera wiele elementów aktywizujących i zabiegów dydaktycznych w 
istocie zupełnie różnych od „szczegółowego tłumaczenia” .

W pisemnych opiniach wyrażonych już z dystansu — po całkowitym za
kończeniu przedmiotu, studenci docenili znaczenie uwag natury historycznej,
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włączanych do wykładu. Ważna jest — w ich ocenie — nie tylko sama wiedza, 
ale jak do niej dochodzono: „pouczające są zmagania starożytnych z problema
mi matematycznymi” , „tematy z historii geometrii pozwoliły mi poznać zupełnie 
inną stroną matematyki” . Wiele innych wypowiedzi, łącznie z przytoczonymi, 
wskazuje na pewną już dojrzałość do ogólniejszych refleksji nad geometrią ja
ko systemem wiedzy. Respondenci widzą m.in. nie tylko fakty, ale różne ich 
powiązania (nie chodzi o formalną systematyzację). Zmiana poglądu na to, 
czym jest uczenie się matematyki, także znalazła wyraz w cytowanych wypo
wiedziach: „nauczyłam się przede wszystkim tego, że najpierw trzeba zrozu
mieć, aby się później uczyć” , „zajęcia nauczyły mnie cierpliwości i tego, że 
dany temat należy roztrząsać na drobne, aby go zrozumieć” . Szczegółowe opi
nie (niejednokrotnie bardzo interesujące dydaktycznie) pozostają do dyspozycji 
wykładowcy; satysfakcję może sprawić to, że zdają się one choć w części po
twierdzać osiągnięcie celów realizowanego programu i dezyderatów (Z1)-(Z6) 
postulowanych uprzednio.
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On the role of mathematical courses in teacher
training

(on the basis of experiences in teaching geometry in the frame of 
the three-year teacher training studies)

S u m m a r y

In the frame of three-year studies prospective teachers of elementary, and junior 
high, school receive both a mathematical education and a formation as teachers 
of mathematics. They participate in a number of mathematical courses and 
in courses specifically devoted to didactics of mathematics - the art or profes
sion of teaching mathematics. The author postulates that the mathematical 
courses be used as an opportunity for the students both to acquire a sound 
knowledge of mathematics and to reflect on their own learning processes and 
on their professors’ activities of teaching. It is claimed that this opportunity 
cannot be replaced by the usually artificially created learning situations in the 
didactics courses. In those latter courses, students have either to imagine they 
learn something they know already or rely on their memories of past learning 
situations. In the mathematics courses students experience genuine situations 
of learning something new for them; they can reflect on those situations on the
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spot, analyse them ancl thereby better understand situations in which they will 
later, in their professional lives, put their own students.

The tasks of mathematical courses in the professional training of future 
teachers are, according to the author, the following:

(Z l) To help the students become well equipped with a sound mathematical 
knowledge - indeed a certain broad mathematical culture.

(Z2) To instil in the students the habit of methodological reflection and discus
sion on mathematics: on its nature, its structure, its method.

(Z3) To create opportunities for the students to reflect on their own learning 
processes in mathematics.

(Z4) To organise a systematic observation of the activities of their mathema
tics professors, both their mathematical processes and their didactical 
interventions.

(Z5) To help the student to develop his or her own philosophy of teaching.

(Z6) To make the students aware of the existence of several levels of mathe
matical language and of the possibility to describe the same knowledge 
(concepts, theorems, reasonings) in each of these levels.

The rationale for task (Zl) hardly needs to be explicited. The tasks (Z2)-(Z6) 
are all motivated by the fact that future teachers often start their studies with 
a whole mental outfit of prejudice, stereotypes and defective views on what is 
mathematics, its learning and its teaching. For example: to learn means to 
remember; only the mathematically weak persons err when solving a problem; 
a solution has to appear at once in its most finished form. Especially the fir
st year students show reluctance to discuss their spontaneous reflections and 
reactions to a mathematical problem. They think that showing the mathema
tical “kitchen” is shameful or even unacceptable. For them, this mathematical 
“kitchen” does not belong to mathematics; and even if everyone cooks in it for 
his or her own needs, this fact has to be hidden from the eyes of the strangers. 
The only “decent” reaction to a mathematical problem is to give, immediately, 
the correct strategy for its solution. It is normally very difficult to organise, 
in class, the phase of heuristics in the search for a solution of a mathematical 
problem. It turns out to be possible, however, and the author has tried certain 
ways to engage the students in a genuine heuristic activity, whose role in the 
whole process of solving the problem the students were able to appreciate only 
later on. One of the most serious kinds of misconceptions is related to students’ 
understanding of mathematical proof. For example, quite a few students believe 
that there exist degrees of validation or proof of a mathematical statement: a 
statement can be, for some time, weakly validated (grounded, proved) to be 
better validated later on. The students speak sometimes of proving a theorem
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“a little bit more” . Also, for many students (and, unfortunately, for many uni
versity professors) a good teaching is equalled to a “good lecture” , i.e. the best, 
the most precise and detailed explanation.

The article contains examples of the author’s attempts to fulfil the tasks 
stated above -  in the frame of his geometry course. Geometry is, the author 
claims, a priviledged domain in which to develop such tasks. In geometry, 
it is possible to consider one and the same problem on many different levels 
of abstraction and from many different perspectives (also from the historical, 
cultural and philosophical perspectives). The examples of activities proposed 
by the author included, among others:

— “describe in plain Polish” the formula d =| A x q -f Byo -j- C | /y/A2 -f B2;

— exercises in identification, among the lecturer’s activities, of processes such 
as: proving, defining, formulating a hypothesis, finding a chain of equiva
lent conditions, interpreting in a model, constructing a counter-example, 
and the like;

— discussing open questions like: given a straight line and a point, what can 
we ask for; what questions can we put?; or: given the definition of an 
ellipse, suppose we modify one or more conditions in its definiens: what 
do we get? (the students give their own proposals of modification, and 
different kinds of modifications are discussed);

— students proposing problems on the subject of dot product of vectors;

— discussion with students about the actual teaching processes they were 
witnessing or participating in: the students were asked by their professor: 
“what was I doing in this class; identify the main activities along which I 
was trying to organise our common work” . In such discussions the teacher 
is able to obtain a feed-back from the students on his or her own teaching 
practices and thus improve his or her didactical interventions.


