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1 Uwagi wstępne na temat przedmiotu rozważań; 
niektóre ograniczenia metody

Tradycyjnie wyróżnia się na ogół dwa zasadnicze komponenty kształcenia 
przyszłych nauczycieli: przygotowanie merytoryczne (kierunkowe w zakresie 
matematyki) i tzw. przygotowanie zawodowe (pod tym terminem przy jego 
scjentystycznym zabarwieniu rozumiało się często lub nadal rozumie apliko
wanie kandydatom określonego pensum wiedzy uformowanej w postaci goto
wych teorii pedagogicznych i dydaktycznych). Ten uproszczony model dycho- 
tomiczny nie zawiera expressis verbis innych składników związanych już raczej 
ze sposobem realizacji samego procesu kształcenia. Chodzi w szczególności 
o rozwijanie umiejętności wczuwania się w myślową sytuację innych, a więc o 
planowe kreowanie swego rodzaju poznawczej empatii. Rozwijanie takiej umie
jętności staje się — jeśli brać pod uwagę specyfikę matematyki —  jednym z 
podstawowych komponentów nauczycielskiego kształcenia. W istocie bowiem 
efektywną formę pomocy uczniowi w wielu trudnych dlań wewnętrznych zma
ganiach z problemem matematycznym można znaleźć przez rezonans własnego

1 Praca finansowana ze środków Uniwersytetu Śląskiego na badania własne (1993).
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„wnętrza” . Jednak własną myślową aktywność matematyczną kandydat na 
nauczyciela musi najpierw w ogóle zauważyć (istnienie zjawiska), a później 
starać się w różnych sytuacjach problemowych poznać elementy jej struktury 
(ujawnienie złożonego obrazu tego zjawiska). Można to osiągnąć przez samo
obserwację organizowaną na zajęciach z przedmiotów kierunkowych. Rola i 
znaczenie dla nauczyciela takiej samoobserwacji są jednak znacznie szersze; 
problem nie sprowadza się do wspomnianego już psychologicznego zjawiska 
empatii poznawczej lub emocjonalnej.

Tej problematyce poświęcony jest niniejszy artykuł. Nawiązuje on do za
gadnień podjętych w pracy (Konior, 1992); stanowi kontynuację i rozwini
ęcie niektórych jej tez. W pewnej warstwie problematyka ta i poszukiwania 
praktyczne przedstawione w raporcie — jakkolwiek te poszukiwania były pro
wadzone niezależnie — częściowo korespondują w różnych punktach z ogól
nymi ideami dydaktycznymi aktualnie propagowanymi (w szczególności w pra
cach grupy związanej z uniwersyteckim ośrodkiem w Utrechcie; por. też (Fish, 
Broekman, 1992)).

Dalsze rozważania mają w całości bezpośredni związek z prowadzeniem za
jęć z matematyki z początkującymi studentami kolegium nauczycielskiego.2. 
Są rezultatem przygotowywania tych zajęć, w szczególności wynikiem reflek
sji nad tym, że ich uczestnicy sposobią się do nauczania tego przedmiotu w 
szkole, i to nauczania na poziomie podstawowym. Będą więc (powinni) inspiro
wać matematyczną aktywność swoich uczniów — organizować złożony proces 
czyjegoś uczenia się matematyki.

Rozważania dotyczyć będą włączenia do zajęć z przedmiotów matematycz
nych na studiach dla przyszłych nauczycieli pewnego typu zabiegów dydak
tycznych, użytecznych — jak się wydaje —- przy zdobywaniu przez studen
tów kwalifikacji nauczycielskich (zawodowych). Wspomniane zabiegi ukierun
kowane są na wywołanie określonych zachowań myślowych i sprowokowanie 
studentów do refleksji nad tą wewnętrzną aktywnością. Dotyczą więc ma-

2Zajęcia prowadzone były w latachl991/92 i 1992/93 w Kolegium Nauczycielskim w 
Bielsku-Białej według koncepcji programowych zaprezentowanych w (Nowecki (red.), 1992), 
opracowanych w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Eduka
cji Narodowej w Krakowie. W artykule wykorzystuje się częściowo materiały i obserwacje 
pochodzące z zajęć prowadzonych wcześniej przez 2,5 roku w ramach nauczycielskich stu
diów trzyletnich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie — Filia w Bielsku-Białej (por. 
cytowana już praca (Konior, 1992)), według koncepcji 2-etapowego kształcenia nauczycieli 
matematyki opracowanej w Instytucie Matematyki WSP w Krakowie (Tabor (red.), 1989). 
Łączna liczba studentów we wszystkich grupach uczestniczących we wspomnianych tu za
jęciach wynosiła 70.

Przedmiotem rozważań tego artykułu nie są programy ani też ogólne założenia konkretnych 
propozycji kształcenia.
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terii nadzwyczaj subtelnej: zjawisk nie tylko bardzo złożonych ale i trudno 
uchwytnych, zarówno przez uczestników zajęć jak i prowadzącego. Niektóre 
stwierdzenia i propozycje mają więc z konieczności charakter subiektywny i są 
obarczone niedoskonałościami bieżącej obserwacji przebiegu zajęć.

Konkretne obserwacje i wstępne doświadczenia —  choć oczywiście nie upo
ważniają do sięgających dalej uogólnień — zostały wykorzystane jako punkt 
wyjścia szerszej analizy, wykraczającej poza jednostkowe przypadki oraz na
wiązującej do istniejącego już dorobku i literatury przedmiotu. Wolno sądzić, 
że mimo złożoności lub nawet ulotności zjawisk będących przedmiotem rozwa
żań, tego typu obserwacje i wstępne doświadczenia stanowią wzmocnienie — 
nie statystyczne, lecz właśnie jako pochodzące z zajęć tlo — niektórych sfor
mułowań i propozycji. Przez takie zakorzenienie w praktyce, stosunkowo dłu
ższą — choć prowadzoną w skali indywidualnej — konfrontację z realiami tej 
praktyki oraz pewną dokumentacyjną rolę ilustrujących je przykładów (dalej 
przytoczonych) owe propozycje mogą — w metodologicznej ocenie — okazać 
się przydatne jako częściowo nagromadzony materiał i punkt wyjścia dalszych 
badań.

Podtytuł, wskazujący praktyczne doświadczenie jako pewien substrat 
wspomnianych rozważań, zapowiada w swym sformułowaniu być może zbyt 
wiele; nie zawierają one bowiem paradygmatów działań ani też w pełni zwe
ryfikowanych propozycji dydaktycznych.

Zwrot „samoobserwacja aktywności myślowej” ma tu podobny sens jak 
potoczne słowo „obserwacja” i oznaczać będzie skierowaną do wewnątrz czyn
ność koncentracji uwagi na własnych działaniach myślowych podmiotu (a nie 
specjalną metodę stosowaną -  przy pewnych ograniczeniach -  w niektórych 
dziedzinach badań).

2 Samoobserwacja aktywności matematycznej stu
dentów jako komponent przygotowania zawodo
wego

Truizmem jest stwierdzenie, że studiujący matematykę z zamiarem jej naucza
nia w szkole — niezależnie od tego, na jakim szczeblu szkolnym będą nauczać 
— winni przede wszystkim otrzymać gruntowne wykształcenie przedmiotowe, 
a więc przejść i opanować stosownie dobrany kurs matematyki, dający rzetelne 
kwalifikacje merytoryczne. Zdaniem wielu, taki rzetelny kurs matematyki dla 
przyszłych nauczycieli — zwłaszcza stopnia elementarnego (podstawowego) 

nie ma być jedynie komunikowaniem gotowych treści, prezentacją teorii, 
iecz winien również zawierać matematykę in statu nascendi, tj. dopuszczać
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wykrywanie i tworzenie „własnej” matematyki przez uczestników zajęć.
Matematyka jest oczywiście jedna, ale jej kursy mogą, się różnić w zale

żności od celów kształcenia. Kurs dla inżynierów jest czym innym niż kurs dla 
przyszłych nauczycieli. Przymiotnik „nauczycielski” w odniesieniu do kursu 
matematyki na ogół oznacza w praktyce określony dobór treści. Ale może i 
powinien odnosić się także do sposobów realizacji i specjalnie podejmowanych 
zabiegów dydaktycznych mających na widoku profil kształcenia; może wresz
cie być interpretowany w zależności od punktu widzenia wykładowcy, jego 
doświadczenia, filozofii kształcenia, kontaktów ze szkołą i jej realiami, etc.

Ważnym komponentem nauczycielskiego kursu matematyki winno być o r 
ganizow anie przez w ykładow cę działań i zabiegów  dydaktyczn ych  
prow adzących  d o  refleksji studentów  nad ich w łasnym  poznaniem  
m atem atycznym . Postulat dotyczący takiej samoobserwacji aktywności my
ślowej na zajęciach z przedmiotów kierunkowych pozostaje w bliskim związku 
z realizacją kursu uwzględniającego — jak wspomniano — matematykę w sta
dium tworzenia.

Chodzi więc o to, aby na zajęciach z przedmiotu kierunkowego, obok zwy
kłego uczenia się pojęć i twierdzeń matematycznych, czy też równolegle z na
uczaniem takich treści, inspirować, w sposób zamierzony (i w odpowiedniej 
skali), refleksję studentów nad przebiegiem ich własnej pracy myślowej w toku 
recepcji tych treści i rozwiązywania zadań. Przedmiotem tak rozumianej sa
moobserwacji są nie tyle struktury logiczne (np. wykorzystywane prawa logiki, 
bądź końcowe, uporządkowane już rezultaty działalności umysłu), co auten
tyczne zachowania myślowe podczas zmagania się z pojęciami i problemami 
matematycznymi, z typowymi dla tej myśli błądzeniami, zakolami, przeszko
dami i olśnieniami, wywołującymi często w świadomości podmiotu poczucie 
sukcesu lub porażki, dopingu bądź zwątpienia itp. Myślenie o własnym my
śleniu, próby retrospektywnego uświadomienia sobie tego, jak ja myślę, są 
oczywiście częściowo związane z refleksją nad samą matematyką, naturą jej 
pojęć, charakterem twierdzeń i specyfiką jej metody.

Można wskazać przynajmniej kilka zasadniczych powodów, dla których 
postuluje się uznanie samoobserwacji za integralną część zajęć z matematyki 
na studiach nauczycielskich. Refleksja nad własną percepcją matematyki jest 
oczywiście czynnikiem mogącym sprzyjać pogłębieniu jej rozumienia, stanowi 
okazję do ulepszania własnych sposobów uczenia się. Fakt ten podkreślają w 
swoich wypowiedziach studenci, którym łatwiej dostrzec przydatność samoob
serwacji we własnym uczeniu się strategii matematycznych niż zauważyć jej 
użyteczność „nauczycielską” , tj. rolę i znaczenie takiej autorefleksji w plano
waniu i kierowaniu procesami uczenia się innych. Przytaczamy (po drobnych 
korektach redakcyjnych) dwie opinie studentów, z których każda podkreśla
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nieco inny aspekt przydatności samoobserwacji w indywidualnym obcowaniu 
z matematyką. Obie pochodzą z pierwszego okresu zajęć.

(1 ) Po dzisiejszych zajęciach dochodzę do wniosku, że pomysł 
z samoobserwacją jest dobry, gdyż pozwala on uczyć się na 
błędach; kiedy się wraca do momentu wystąpienia błędu, 
można przez jego analizę zdobyć potrzebne później doświad
czenie.

(2 ) Samoobserwacja pozwala mi lepiej organizować pracę w cza
sie rozwiązywania zadania. Zauważyłam, że jestem chao
tyczna, rozpraszam się w toku pracy; będę się częściej za
stanawiała nad tym, co robię.

Autor pierwszego stwierdzenia akcentuje korekcyjną funkcję samoobserwacji, 
dostrzega wyzwalanie się kumulacyjnego procesu wiodącego w kierunku wzbo
gacania doświadczenia; drugie można uznać za wyraz przekonania o jej war
tościach porządkujących, mobilizujących i organizacyjnych.

Roztrząsając powody, dla których postuluje się uwzględnienie autorefleksji 
w studium matematyki, przytaczamy argumenty mające niejako charakter we
wnętrzny; nie wyprowadzają one bowiem poza samą matematykę (jako upra
wianą indywidualnie działalność). Warto jednak zwrócić uwagę na powody 
związane bliżej z profilem kształcenia.

Inspirowanie studentów do obserwacji własnego zachowania się wobec pro
blemów i recypowanych treści matematycznych winno się odbywać w pewnej 
perspektywie. Jest nią wizja uczenia w przyszłości innych — zamiar ukazywa
nia im tych samych dróg, z którymi dziś wypada się samemu zmagać. Dobrze 
jest więc przyjrzeć się tym zmaganiom i z autopsji, choćby tylko częściowo (w 
dostępnym zakresie) poznać ich naturę. To jest kontekst, który odpowiednio 
wykorzystany może nadać właściwy sens autorefleksji i samoobserwacjom na 
zajęciach matematycznych. Systematyczne próby samoobserwacji mają sprzy
jać stopniowemu kształtowaniu się i wyrabianiu postawy pokory wobec wiedzy, 
a tym samym — dzięki umiejętności uświadamiania sobie własnych trudności 
— postawy tolerancji i pedagogicznego taktu wobec tych, których będziemy 
w przyszłości uczyć.

Samoobserwacja i jej rezultaty mogą być dla nauczyciela — co jest może 
w nauczaniu matematyki najważniejsze — źródłem pomysłów, idei dydak
tycznych oraz indywidualnych rozwiązań, z którymi pójdzie on do klasy, choć 
głębokich korzeni i samej genezy swojego postępowania z uczniami — być 
może — do końca sobie nie uświadomi. Nawet fragmentaryczne i cząstkowe 
samoobserwacje autentycznego procesu poznawczego w jego heurystycznych
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aspektach są dla przyszłych nauczycieli instruktywne. Nie mogą oni tego pro
cesu bezpośrednio obserwować u innych. Ale wymiana spostrzeżeń na zajęciach 
między studentami na temat tego procesu prowadzi do ujawnienia, że mimo 
jego heterogeniczności i odmienności u różnych osób, niektóre zachowania my
ślowe w podobnych sytuacjach mają pewne zarysowe cechy wspólne. To do 
nich próbujemy nawiązywać, obmyślając niektóre działania dydaktyczne i po
moc uczniowi w klasie.

Poszukując analogii i stwierdzając podobieństwa należy jednak wykazać 
ostrożność i kontrolować, czy w grupie słuchaczy nie wywołujemy samorzut
nie wrażenia, iż u podstaw proponowanych działań leży milczące założenie, 
zgodnie z którym struktura myślenia dziecka jest w zupełności taka sama jak 
dojrzałego umysłu. Rezultaty samoobserwacji mogą być owocne, ale nie po
winny w przyszłości prowadzić do przypadków zdominowania nauczania przez 
dorosłe myślenie i to myślenie jedynie własnymi wzorcami nauczyciela. Uczest
nicy zajęć muszą od początku być świadomi faktu, iż — niezależnie od kompo
nentów wspólnych — aktywność myślowa ucznia i nauczyciela różnią się choć
by dlatego, że w ostatnim przypadku jest ona podbudowana zupełnie innym 
doświadczeniem matematycznym; należy oczywiście wziąć pod uwagę także 
stadialny rozwój myślenia, ale szerzej z tą problematyką zetkną się studenci w 
kursie psychologii i dydaktyki.

Samoobserwacja aktywności typu matematycznego może być podejmo
wana jedynie „na gorąco” , tj. w autentycznych sytuacjach problemowych i 
okolicznościach intensywnego uczenia się podmiotu. Toteż ani dydaktyka ma
tematyki jako przedmiot studiów, ani tym bardziej żaden z przedmiotów pe
dagogicznych, nie mogą się w pełni podjąć roli organizatora takiej samoob
serwacji, traktując ją  równocześnie jako element przygotowania zawodowego 
nauczycieli (choć obiegowo do nich właśnie przylgnęła etykieta przedmiotów 
zawodowych). Warunki do autorefleksji i wspomnianej samoobserwacji stwa
rzają przedmioty matematyczne, oferujące materiał przynajmniej częściowo 
dla słuchaczy nowy i dostatecznie zaawansowany, stawiający odbiorcę wobec 
konieczności podejmowania wysiłku adekwatnego do posiadanej już wiedzy i 
doświadczenia matematycznego. Jest więc atutem przedmiotów kierunkowych 
to, że w ich ramach pojawia się szansa kształcenia o charakterze ściśle zawo
dowym (nauczycielskim), tj. kształcenia mającego na względzie kwalifikacje 
wykraczające poza czysto merytoryczną, gotową wiedzę matematyczną; choć 
oczywiście są to kwalifikacje mające z tą wiedzą bezpośredni związek.
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3 Propozycje dotyczące praktycznej realizacji za
mierzeń; dalsza charakterystyka autoobserwacji

Powodzenie w realizacji postulatu zakładającego samoobserwację w toku zajęć 
matematycznych zależy w dużej mierze od tego, czy ich uczestnicy -  studenci 
zrozumieją swoje zadanie i jak zechcą je realizować później w samodzielnym 
działaniu. Trzeba by więc na samym początku zadbać o to, aby studenci zro
zumieli, co stanowi przedmiot samoobserwacji. Wydaje się, że informacje o 
przedmiocie samoobserwacji, jak również całe zadanie, najlepiej przedstawić 
słuchaczom w formie krótkiej listy pytań (później ewentualnie uzupełnianej). 
Warto je sformułować raczej luźno, uwzględniając od razu fakt, że słuchacz 
będzie je wielokrotnie kierował do siebie.Pytania same w sobie zawierają bo
wiem pewien naturalny impuls do podjęcia określonych czynności i niejako de
finiują (choć to zapewne zbyt duże słowo) obszary oraz komponenty wewnętrz
nej działalności, na które należy w toku samoobserwacji kierować uwagę.

Przytoczymy fragment proponowanej listy, traktując sugerowany zestaw 
nie tyle jako wzorzec samych pytań, co raczej jako ilustrację sposobu zapozna
wania słuchaczy z kierowanym do nich zadaniem dotyczącym samoobserwacji. 
A oto przykładowo wybrane pytania tej listy.

1. Czy mojemu myśleniu towarzyszą jakieś obrazy (jakie; w których mo
mentach się pojawiają)?

2. Jakie było moje rozumienie na początku pracy, w porównaniu ze stanem 
osiągniętym później lub stanem końcowym?

3. Czy w pracy nad problemem pojawia się zgadywanie, przewidywanie, 
stawianie hipotez, które są później modyfikowane lub wprost odrzucane?

4. W jakich okolicznościach (kiedy) pojawił się pomysł, czy był on od razu 
kompletny (od strony logicznej, językowej, .. .)?

5. Jakie błędy (przeszkody, zahamowania) pojawiły się w moim myśleniu; 
może potrafię je zlokalizować i określić ich charakter, odtworzyć przebyte, 
lecz zaniechane drogi . . .?

6. Czy było coś, co mnie zaskoczyło, zdziwiło, ucieszyło, zniechęciło ...; czy 
znalazłem jakiś element piękna w tym, co absorbowało moją myśl?

Każda z przytoczonych tu propozycji reprezentuje całą klasę pytań szcze
gółowych, które kierujemy do studentów w żywym akcie mowy, w różnych wer
sjach słownych, posługując się ewentualnie przykładami i opatrując poszczę-
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gólne sformułowania stosownym komentarzem. Forma pytań zależy od aktual
nej sytuacji, a więc od tego, czy akurat rozwiązujemy (zamierzamy rozwiązy
wać) jakieś zadanie,pracujemy nad nowym pojęciem, wykrywamy twierdzenie, 
analizujemy tekst definicji lub podejmujemy inny rodzaj matematycznej dzia
łalności. Skategoryzowany opis i zbyt fachowy język w przekazie zadania nie 
byłyby na miejscu; odbiorca nie jest do tego przygotowany.

Pozostawiając kwestię konstrukcji i doboru tych pytań otwartą, zaznaczmy 
jedynie, że ostatnie (szóste) pytanie kieruje uwagę studentów na ważny dla na
uczyciela, jakkolwiek często przemilczany fakt, iż matematycznym procesom 
poznawczym towarzyszyć mogą stany emocjonalne, częściowo — jak się nieraz 
w praktyce sądzi i jak wskazują na to prowadzone badania — stymulujące i mo
tywujące przebieg owego poznania. Warto dodać, że ten interesujący problem 
psychologiczno —  dydaktyczny, którego tu jedynie dotykamy, nie jest jesz
cze bliżej zbadany. Ma on natomiast istotne znaczenie dla nauczania uczniów 
młodszych, ale nie tylko.

Prezentując studentom listę pytań można by dla celów ilustracji i bliższych 
objaśnień wykorzystać zapożyczone z literatury fragmenty opisów relacjonu
jących autentyczny przebieg myślenia matematycznego. Taki materiał znajdu
jemy np. w książce G. Polyi (1975) — szczególnie w rozdziałach 10, 11 i 12 — 
oraz w pracy Hadamarda (1964). Zwłaszcza ta ostatnia pozycja może okazać 
się do wspomnianych celów przydatna, gdyż dostarcza bardzo plastycznych 
opisów aktów myślenia w relacji samego autora, znanego i twórczego mate
matyka oraz popularyzatora matematyki. Przytoczymy w oryginale fragment 
jednego z tych doskonałych przykładów samoobserwacji. Może on okazać się 
użyteczny przy objaśnianiu studentom zadania, gdyż autor podkreśla tu szcze
gólnie obecność i rolę obrazów w swoim myślowym studium dowodu twierdze
nia głoszącego, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele (Hadamard, 1964, 
s. 76):

Powtórzę kolejne kroki klasycznego dowodu (...) pisząc obok każdego 
z nich odpowiednie wyobrażenie, jakie pojawia się w mojej głowie. Mamy 
na przykład dowieść, że istnieje liczba pierwsza większa od 11.
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KROKI DOWODU

-  Rozważam wszystkie liczby 
pierwsze od 2 do 11, tzn. 2,3,5, 
7,11
-  Tworzę ich iloczyn 
2 -3  -5  -7 -  11 =  N

-  Powiększam ten iloczyn o 1, 
tzn. biorę N  -f 1
-  O dyby ta liczba nie była 
pierwsza, wówczas musiałaby 
mieć czynnik pierwszy.

MOJE W YOBRAŻENIA  
MYŚLOWE

Widzę bezładną mnogość

Ponieważ N jest raczej dużą 
liczbą, wyobrażam sobie 
punkt oddalony od tej 
mnogości
Widzę drugi punkt powyżej 
pierwszego
Widzę miejsce gdzieś między 
bezładnym zbiorem a pierw
szym punktem.

Przerwijmy w tym miejscu cytowanie oryginalnego tekstu; przytoczony frag
ment dostatecznie już ilustruje sposób ujawniania biegu myśli, jak też orientuje 
w możliwości wykorzystania tego przykładu do wspomnianych celów.

Autor komentując ten fragment własnej myślowej pracy nad dowodem pod
kreśla bardzo ważny fakt: tego typu obrazy są myśli potrzebne, aby mogła ona 
uzyskać jednoczesny pogląd na wszystkie elementy rozumowania. (Wnioskowa
nie to ostatecznie wymagać będzie później przedstawienia ogólnego, przyjmie 
ono kształt matematycznego dowodu zredagowanego w „książkowej” postaci; 
tutaj zaś zaprezentowano fragment pracy myśli, która odwołuje się do modelu 
wykorzystującego dane numeryczne.) Obrazy te są niezbędne do osiągnięcia 
syntezy, czy to etapowej, czy to końcowej. J. Iladamard uważa ową syntezę za 
jeden z najważniejszych składników rozumienia (np. dowodu).

Oto jeszcze kilka dalszych uwag dotyczących sposobów praktycznej realiza
cji zamierzenia. Zasadniczą formą działania winno być (nienatarczywe i pod
jęte w stosownych momentach) inspirowanie uczestników zajęć do kierowa
nia uwagi na własne myślenie. Można to osiągnąć nawet niedużym kosztem, 
wtrącając odpowiednie słowo w toku przedmiotowych rozważań lub formułu
jąc na marginesie krótkie pytanie, które akurat w tym momencie winien zadać 
sobie student: „Jak biegnie moja myśl?” , „0  czym teraz myślę?” , „C o może 
być przyczyną zastoju w rozwiązywaniu?” (pytanie zadane po dłuższych bez
skutecznych poszukiwaniach, a więc trafnie włączone do znanego z praktyki 
scenariusza pracy nad problemem) itp.

Różne czynniki tkwiące w aktualnej sytuacji dydaktycznej zadecydują o 
tym, czy rezultaty samoobserwacji pozostaną „nie odkryte” , czy też będą ujaw
nione w zespołowej refleksji kierowanej przez wykładowcę. Szczególną rolę w 
tym ostatnim przypadku może odegrać instruktywny komentarz prowadzącego
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zajęcia. Winien on pewne — istotne z dydaktycznego punktu widzenia, ale 
tylko śladowo w relacji studentów ujęte — momenty odpowiednio zinterpre
tować bądź rozwinąć. Nawet hipotetyczne rozbudowanie lub „przedłużenie” 
obrazu danego przez słuchaczy w ich spontanicznej relacji może z pożytkiem 
służyć nauce przeprowadzania samoobserwacji.

Inną propozycją może być pisemna (anonimowa) próba zrelacjonowania 
przez uczestników zajęć rezultatów samoobserwacji (Na takie „dodatkowe” 
działania, których nie należy nadużywać, trzeba uzyskać aprobatę grupy, przez 
co rozumie się autentyczne współdziałanie uczestników zajęć z prowadzącym.) 
Nie przywiązujemy specjalnej wagi do strony redakcyjnej prac, których autorzy 
stosują skrótowy zapis i różne obrazowe środki prezentacji.

Wypowiedzi studentów analizuje się i na kolejnych zajęciach przedstawia 
rezultaty wraz z komentarzem. Zaletą tego sposobu jest to, że daje on wykła
dowcy szansę metodycznego opracowania materiału, zaś słuchaczom — przez 
porównanie — okazję do zaobserwowania i udokumentowania pożądanych fak
tów; np. zjawiska, że mimo osobistego wymiaru, pewne procesy myślowe mają 
niektóre rysy wspólne. Studenci mogą też spostrzec pewne typy myślenia ze 
względu na wykorzystywane modele (myślenie geometryczne, mnogościowe, 
mieszane i inne).

4 Główne cele organizowania samoobserwacji

Podejmując próbę realizacji zarysowanych tu zabiegów trzeba mieć świado
mość stopnia trudności zadania. Operacje wewnętrzne i myślowe wytwory ma
tematycznej aktywności są-— jak to już podkreślono na wstępie — zjawiskami 
ulotnymi i złożonymi. Sądzi się, że tylko część tego procesu jest dostępna 
świadomości podmiotu, a i te zachowania myślowe, które potrafimy ująć, nie 
poddają się łatwo eksploracji, zwłaszcza w przypadku mało doświadczonego 
obserwatora. Działania umysłu aktywnego matematycznie mają z reguły cha
rakter holistyczny, trudno w nich wyodrębnić składowe komponenty. Każda 
próba zdania sobie sprawy z aktualnego biegu własnej myśli wymaga rozdzie
lenia uwagi. Duża jej część, jeśli nie całość, jest skierowana na treści przed
miotowe, których myślenie dotyczy, i absorbowana przez ten właśnie rodzaj 
wysiłku umysłu.

Lista trudności będących udziałem podmiotu jest dłuższa (z czego oczywi
ście nie należy z góry wyciągać negatywnych wniosków dotyczących postulo
wanych zadań). Można by przewidywać i wyodrębniać — ewentualnie na pod
stawie obserwacji —  komplikacje i przeszkody w podejmowaniu zadania przez 
słuchaczy. Ale są też trudności po stronie wykładowcy. Prezentacja treści ma-
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tematycznych (wypisanych na tablicy w postaci definicji, wzorów, twierdzeń i 
dowodów) kontrastuje z dyskursem na temat ulotnych procesów myślowych. 
Trzeba jednak pogodzić myślenie o jednym i o drugim; nieraz wypadnie jedną 
i drugą rzecz rozważać niemal jednocześnie.

Z tych też powodów zadanie, które postawi sobie wykładowca z myślą o 
postulowanej samoobserwacji (ma ona — przypomnijmy — stanowić element 
zawodowego przygotowania nauczyciela), musi być sformułowane w sposób 
niezwykle ostrożny i wyważony. Wydaje się, że nie przekroczymy pewnych re
alnych granic, jeśli zadanie to sformułujemy w postaci dwuczęściowej przyjmu
jąc, że celem, który możemy podjąć w zakresie organizowania samoobserwacji 
aktywności myślowej słuchaczy winno być:

— zwrócenie uwagi studentów na istnienie zróżnicowanej aktywności my
ślowej podmiotu w toku rozwiązywania problemów matematycznych i 
uczenia się (zwrócenie uwagi na obecność w tym myśleniu pewnych 
etapów, szczegółów, formacji, heurystycznych komponentów i zjawisk 
będących udziałem każdego aktywnego matematycznie umysłu, niezale
żnie od poziomu jego dojrzałości i zaawansowania rozważanych proble
mów). Ktoś, kto nie jest świadom istnienia takiej aktywności, nie będzie 
w stanie rozpoznać jej i organizować u innych;

— uświadomienie słuchaczom m ożliw ości obserwacji elementów tej aktyw
ności u siebie z równoczesnym zwróceniem uwagi na celowość takiej au
torefleksji (od samego siebie możesz się także wiele nauczyć).

Chodzi więc łącznie o to, aby zwrócić uwagę przyszłym nauczycielom na fe
nomen (naturę) zróżnicowanej działalności umysłu w świecie matematycznej 
abstrakcji oraz uświadomić im możliwość myślenia o własnym myśleniu.

Formułując tak zadanie, nie zakładamy efektów, które można by oceniać 
ilościowo bądź w jakiś sposób wymierzać. Całą pracę dotyczącą obserwacji 
własnych myślowych zachowań muszą wykonać studenci sami; jej główna część 
nie jest dla wykładowcy bezpośrednio dostępna. Decydujemy się jedynie na in
spirowanie i stwarzanie sytuacji do takich refleksji; niewiele więcej możemy tu 
zrobić. Celem zaproponowanych zabiegów nie jest też teoretyczne rozpracowy
wanie zjawisk towarzyszących myśleniu, zwłaszcza zaś wprowadzanie specjal
nych kategorii językowych i pojęciowych. Jest nim raczej autentyczne zetknię
cie studentów z tymi zjawiskami, wszakże jednak bez filozoficznego nastawie
nia, a nawet bez specjalnych ram organizacyjnych. Większość tych zabiegów 
będzie miała charakter działań podejmowanych okazjonalnie (co nie znaczy 
Przypadkowo!); muszą się bowiem pojawić w stosownych momentach pracy
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nad problemem. Często takie momenty występują, w uczeniu się spontanicz
nie. Tej działalności nie można więc nawet w wielu przypadkach zaplanować 
w szczegółach. Istotna jest jednak gotowość prowadzącego do jej podejmo
wania. Samoobserwacja, o którą chodzi, nie stawia sobie wreszcie specjalnie 
za cel wykrycie heurystycznych reguł użytecznych przy rozwiązywaniu zadań 
matematycznych; ten postulat mogłoby realizować specjalne seminarium z roz
wiązywania zadań, przewidziane w planie studiów nauczycielskich.

Studenci winni natomiast wynieść przekonanie, że samoobserwacja nie ma 
służyć jedynie własnemu uczeniu się matematyki. Ma ona znaczenie podczas 
zajęć, ale przede wszystkim ma sens później — w toku pracy nauczycielskiej. 
Trening, jaki przejdą w tym zakresie na studiach, naprawdę ma szansę zaowo
cować właśnie w procesie kierowania uczeniem się innych. Nauczyciel wyko
nujący wiele czynności myślowych w odruchu i nawykowo, pozbawiony jest w 
istocie możliwości czerpania w swej pracy z dość bogatego źródła. Włączenie 
—  choćby tylko częściowe — kontroli świadomości do procesów, których prze
bieg decyduje o powodzeniu w rozwiązywaniu problemów matematycznych, tj. 
swego rodzaju mentalizacja zachowań oraz strukturalizacja dotychczasowego 
doświadczenia, pozwolą nauczycielowi wykorzystywać rezultaty autorefleksji 
w dwóch sytuacjach:
(a) przy udzielaniu bieżącej pomocy innym, a więc w toku dyskretnego ste
rowania złożonymi procesami kreatywnymi swych uczniów w czasie rozwiązy
wania problemów oraz
(b) w toku wypracowywania własnych koncepcji dydaktycznych — rozwiązań 
bieżących i długofalowych.
W  tym ostatnim przypadku autorefleksja i jej wyniki mogą stać się np. ele
mentem przygotowania lekcji mającej za cel wprowadzenie uczniów w głębsze 
zrozumienie jakiegoś pojęcia łub przybliżenie im pewnej umiejętności matema
tycznej. Warunkiem powodzenia jest jednak kontynuowanie samoobserwacji w 
pracy zawodowej; wtedy bowiem może być ona w pełni traktowana jako stały 
element, rodzaj metody bądź narzędzia w wykonywaniu czynności nauczyciel
skich.

5 Przykłady zadań

Przedmiotem obserwacji własnych zachowań —jak już sygnalizowano — mogą 
być aktywności różnego rodzaju, które występują w sytuacjach takich, jak 
praca nad zadaniem, poszukiwanie nowej definicji, samodzielna lektura tek
stu matematycznego itp. Przykład, który w całości przytoczymy, ilustruje ten 
ostatni przypadek.
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Umiejętność korzystania z tekstów matematycznych wiąże się ze specy
ficzną aktywnością; wymaga postawy i zachowań nie tylko innych niż w przy
padku recepcji tekstu humanistycznego, ale często nawet różniących się od 
postaw funkcjonujących w sytuacjach matematycznych, takich jak wykrywa
nie twierdzeń, symbolizacja, konstruowanie figury geometrycznej itp. Począt
kujący studenci, a później nawet ci, którzy na własny użytek wypracowali i 
stosują już nawykowo podstawowe techniki pracy z książką matematyczną, 
widzą na ogól w tekście jedynie zbiór informacji matematycznych. Nie do
strzegają natomiast całej sfery prezentacji (różne redakcyjne zabiegi autora) i 
sfery odbioru (działania czytelnika). Refleksja nad lekturą takiego tekstu i nad 
samym tekstem jest bardzo instruktywna i powinna uświadomić wiele faktów 
użytecznych dla nauczyciela.

Polecenie dotyczące samoobserwacji przekazujemy słuchaczom w formie 
zadania; należy je wykonać w domu (por. dalej ZADANIE T, którego po
wielony egzemplarz otrzymuje każdy student). Prezentowane zadanie — jako 
pierwsze z tej serii —  traktowane jest instruktażowo. Dalsze zadania tego typu 
mogą być formułowane bez obudowy (jedynie tekst matematyczny); wymóg 
pisemnej relacji pozostawia się do decyzji wykładowcy. Problematyka doty
cząca przekształceń geometrycznych, występująca w tekście matematycznym 
ZADANIA T po części instruktażowej, była na zajęciach aktualnie opracowy
wana; natomiast fakty (definicje, twierdzenie, przykłady) były dla studentów 
— do momentu otrzymania zadania — nowe. Można więc uznać, że lektura 
dotyczyła materiału nowego.

W podobny sposób można przygotować studentów do autoobserwacji w 
toku lektury tekstu definicji. Można przy tym uwzględniać różne przypadki: 
pojęcie całkiem nowe dla odbiorcy tekstu, znane, lecz wcześniej w inny spo
sób określone, intuicyjne i dobrze już ukształtowane, lecz dotąd w kursie nie 
zdefiniowane itp. A oto zapowiedziany przykład.

ZADANIE T
Czytaj niżej podany tekst tak, jak zwykle czytasz teksty matematyczne, 
starając się zrozumieć i przyswoić zawarte w nim treści. Równocześnie 
próbuj obserwować swoje czynności zewnętrzne (rn.in. pisanie, dodat
kowy rachunek, wskazywanie odczytywanych miejsc, powroty i „wędrów
ki” po tekście, rysowanie, głośne mówienie — jeśli się pojawią) oraz we
wnętrzne (wyobrażenia, próby przypominania sobie czegoś, obrazy to
warzyszące słowu i symbolom, myśli występujące „między wierszami” , 
próby szukania dróg prowadzących od przesłanek do wniosków itp.), które 
występują w toku czytania. Rejestruj te czynności na bieżąco, tj. w czasie 
pracy z tekstem, bądź też staraj się je odtworzyć po jej zakończeniu. W y
korzystując te obserwacje przedstaw opisowo całościowy przebieg swojej
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pracy nad tekstem niezależnie od tego, czy ten proces lektury, zawiera
jący m.in. zaobserwowane przez Ciebie zachowania myślowe i zewnętrzne, 
doprowadził do rezultatów zadowalających, czy też nie.

Tekst
Będziemy rozważać wzajemnie jednoznaczne przekształcenia płasz

czyzny (przestrzeni) na płaszczyznę (przestrzeń): «  : X  — ► X .  Zbiorem 
X  może też być prosta (przestrzeń jednowymiarowa).

Definicja. Niepusty zbiór Q wzajemnie jednoznacznych przekształceń 
płaszczyzny (przestrzeni) nazywamy grupą przekształceń, gdy speł
nione są następujące warunki:
1° a i , a 2 £  G ==» « 2 « i €  G,
2° tv G G G G.

Trywialnymi przykładami grup przekształceń płaszczyzny są: zbiór 
wszystkich przekształceń wzajemnie jednoznacznych płaszczyzny na pła
szczyznę oraz jednoelementowy zbiór utworzony z przekształcenia tożsa
mościowego K płaszczyzny 7r.

Definicja. Przekształcenie geometryczne a : X  — > X  nazywamy prze
kształceniem własnym figury F  C  X , gdy a ( F )  =  F .

Tw ierdzenie. Zbiór wszystkich wzajemnie jednoznacznych przekształ
ceń cv : X  — ► X  będących przekształceniami własnymi figury F  C 
X  jest grupą przekształceń.

D ow ód. Niech G oznacza zbiór wszystkich wzajemnie jednoznacznych 
przekształceń a : X  — ► X  przeprowadzający cli figurę F  C X  na 
siebie. Zbiór ten jest niepusty, gdyż przekształcenie tożsamościowe 
I*  do niego należy.
Niech « 1,02 £  G\ jest więc c*i(F) =  F  i n 2( F )  — F .  Dla złożenia 
ć*2«i będącego przekształceniem wzajemnie jednoznacznym mamy 
zatem:

c*2t*i(.F) =  cv2[rti(/7')] =  «2 ( F )  =  F.

Oznacza to, że złożenie « 2̂ *1 również należy do zbioru G- 
Ponieważ « i  jest przekształceniem wzajemnie jednoznacznym, po
siada więc przekształcenie odwrotne « f 1, również wzajemnie jed
noznaczne. Biorąc obraz figury F  w przekształceniu mamy:

«r'm = «r'Mm = = f

Tak więc rt, €  Q. c.b.d.o.

Ć w ic ze n ie . Dany jest na płaszczyźnie trójkąt równoboczny. Sprawdzić 
z definicji (sporządzając tabelkę składania przekształceń), że zbiór {Oo, 
O i20)O240, *Sa,S6,Sc), gdzie Oo,Oi2o,0240 są obrotami dokoła środka tego 
trójkąta odpowiednio o kąty 0°, 120°, 240°, zaś Sa,S i,S c —  symetriami
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osiowymi o osiach a ,b ,c  zawierających wysokości opuszczone odpowied
nio z wierzchołków A ,  B ,  C ,  jest grupą przekształceń.

Tę grupę przekształceń nazywamy grupą izometrii własnych trójkąta 
równobocznego; są to wszystkie izometrie płaszczyzny, przy których trój
kąt równoboczny przechodzi na siebie. Podobnie można rozważać grupę 
izometrii własnych kwadratu i w ogóle dowolnego wielokąta foremnego.

1. Czy zrozumiałeś tekst (pewne fragmenty zrozumiałeś lepiej, inne 
gorzej lub wcale)?

2. Jak percypujesz symbole literowe i cale napisy złożone z tych sym
boli (czyje tylko odczytujesz literalnie, czy też analizujesz, wnikając 
w ich wewnętrzną budowę; może te napisy transponujesz na język 
słowny lub czytasz jakoś inaczej, na swój sposób ...)?

3. Czy są fragmenty, których zrozumienie wymaga Twojej samodziel
nej rekonstrukcji, tj. rozwinięcia, uzupełnienia i rozpisania, czy też 
zachowujesz się tak, jakby w tekście zostało wszystko „od A do Z” 
napisane, zaś rolą odbiorcy jest odczytywanie tekstu linijka po li
nijce? (Jeśli takie fragmenty dostrzegasz, wskaż je i spróbuj opisać 
sposób zachowania się w tych momentach lektury.)

4. Gdzie się zatrzymujesz i dlaczego; może pomijasz mniej zrozumiałe 
fragmenty i czytasz dalej, później wracasz...?

5. Jakie masz trudności, a co nie sprawia Ci kłopotów i jest w Twoim 
odczuciu łatwe, bądź dobrze napisane?

6. Wymień błędy, które popełniłeś; czy, jak i kiedy starałeś się je eli
minować?

7. Czy zastanawiasz się nad całością po przeczytaniu tekstu; czy wi
dzisz w nim jakąś konstrukcję, np. strukturę całego dowodu?

8. Czy ćwiczenie zamieszczone po głównym tekście zmieniło coś w 
Twoim rozumieniu tekstu lub stosunku do niego; do czego cię spro
wokowało (poza —  być może —  koniecznością odwołania się do 
definicji grupy przekształceń)? A gdyby tego ćwiczenia nie było...?

Materiały zebrane od studentów po przeczytaniu tekstu dostarczają intere- 
sujących spostrzeżeń. Problem zresztą można przedłużyć, ponawiając w czasie 
zajęć niektóre pytania sformułowane w ZADANIU T — na przykład pyta
nia dotyczące rozumienia tekstu. Wykładowca czyta głośno zadany uprzednio 
tekst, symulując autentyczną lekturę (tj. uwzględniając pierwsze, orientacyjne 
czytanie, demonstrując wyjaśnianie sobie subtelnych miejsc, stawianie sobie 
Pytań i podejmowanie prób odpowiedzi na te pytania itp.). W toku takiego 
odegranego, ale oczywiście z góry przygotowanego czytania studenci mają oka
zję korygować i konfrontować własne postępowanie oraz rozumienie osiągnięte
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wcześniej — w trakcie indywidualnej lektury — ze sposobem wyjaśniania so
bie i rozszyfrowywania tekstu demonstrowanym obecnie przez wykładowcę. 
Następuje dyskusja, w której ponawiamy pytania dotyczące rozumienia: Jakie 
ono jest teraz; czy było takie poprzednio, gdy decyzja o rozumieniu (poziomie 
rozumienia) zapadała na podstawie samodzielnej pracy nad tekstem?

Niejednokrotnie taka konfrontacja kończy się dla studentów pewnym zasko
czeniem, gdyż subiektywne rozumienie, z przekonaniem zaakceptowane wcze
śniej, daleko odbiega od rozumienia będącego wynikiem obserwacji improwi
zowanej pracy wykładowcy nad zadanym tekstem. Studenci podkreślają także 
instruktywną rolę takiego czytania, następującego po ich własnej lekturze. 
„Nigdy nie przypuszczałam — stwierdza studentka w jednej z wypowiedzi — 
że ten drobny fragnemt dowodu, właściwie jeden napis, można (należy) w ten 
sposób rozpracowywać” .

6 Obraz matematyki ukształtowany na podstawie 
doświadczeń i kontaktów z tą dziedziną przed 
podjęciem studiów

Wbrew temu, co można by sądzić, olbrzymia większość uczestników przepro
wadzonych zajęć nie brała dotąd nigdy pod uwagę możliwości obserwacji wła
snej matematycznej aktywności myślowej (jest to pierwsze doświadczenie w 
pracy ze studentami, którym przedstawiono to zadanie). Co więcej, lektura 
ich wypowiedzi wskazuje, iż niektórzy tkwią w przekonaniu, że albo od pierw
szego momentu wie się, jak zadanie rozwiązać (wykonuje się ten wiadomy 
program i to jest już cały proces pracy nad zadaniem), albo się nie wie, i 
wtedy dalsze podejmowanie wysiłku jest raczej bezcelowe. Studenci nie zdają 
sobie więc sprawy z tego, że rozwiązanie problemu matematycznego, czy też 
np. zrozumienie pojęcia, jest na ogól wynikiem procesu  —  trwającego w 
czasie, bogatego i niejednorodnego, różnego od końcowego pomysłu, który, 
jako akt myśli, może być łatwiej zauważalny. W pisemnych relacjach słucha
czy pierwszą (nieraz jedyną) i wyraźnie odruchową reakcją na przedłożony do 
rozwiązania problem jest nierzadko pytanie o schemat: „Zaraz, jak myśmy to 
robili w szkole?” . To zdanie, wraz z uzupełniającym „Nie mogę sobie tego przy
pomnieć” , może świadczyć w pewnych przypadkach o sztywności myślenia. 
Studenci nie dostrzegają np. postępu osiągniętego w pracy nad problemem, 
mimo że nie uzyskało się końcowego sukcesu. Nie widzą też, że dobry pomysł 
jest często wynikiem serii nieudanych prób i niepowodzeń. To one właśnie są 
ważne w twórczym akcie prowadzącym do właściwego pomysłu i na ogół zu
pełnie bez znaczenia po osiągnięciu końcowego rezultatu; znikają wówczas z
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horyzontu. Świadomość tych i podobnych faktów ma kapitalne znaczenie dla 
nauczyciela matematyki. Tymczasem pojmowanie procesu myślowego przez 
studentów jest bardzo uproszczone. Można by ich wyobrażenia o tym procesie 
wyrazić aforystycznie i z pewną przesadą w kategorycznej alternatywie „za
raz albo nigdy” . Takie pojmowanie struktury procesów myślowych jest nie 
tylko niewłaściwe, ale może okazać się w konkretnych przypadkach groźne dla 
nauczania matematyki.

Przytoczmy charakterystyczną relację studentki w toku zainicjowanej na 
zajęciach refleksji nad procesem rozwiązywania zadania, zachowując sponta
niczną formę wypowiedzi (Konior, 1992): „Wstydzę się przyznać, że tak dzie
cinnie myślę; ten prostokąt wpisany w trójkąt wyobrażam sobie jako ramkę z 
gumy i tak nią jeżdżę, a potem się jakoś oddalam od zadania, podczas gdy 
inni od początku wiedzą, jak to matematycznie zrobić” . Odnajdujemy w tej 
wypowiedzi swoiste echo wspomnianej przedtem kategorycznej alternatywy. 
Ale ujawnia się w niej jeszcze inna postawa (z analizy wypowiedzi uczestni
ków zajęć wynika, że nie jest to odosobniony przypadek). Wielu studentów 
uważa bowiem swoje „nieoficjalnie” stosowane techniki pracy myślowej za pa
tologiczne, gdyż taki wniosek nasuwa bezpośrednie porównanie tych technik 
z metodami i gotowymi już oraz wystylizowanymi formami podręcznikowymi, 
a więc z ostatecznymi rezultatami w matematyce. Stąd też studenci, zwłasz
cza początkujący, raczej niechętnie ujawniają swoje wewnętrzne zachowanie w 
toku autentycznego wysiłku poznawczego.

Niestety, panujące obiegowe opinie nakazują raczej ukrywanie przed świa
tem „matematycznej kuchni” . Owa „kuchnia” jakoby nie należy do matema
tyki, a mówienie o niej w sposób nieudolny nie tylko kontrastuje z elegancją 
gotowej teorii, ale ponadto naraża relacjonującego swe przeżycia na powiedze
nie czegoś „niezbyt mądrego” . Takie stereotypy oczywiście nie stanowią dla 
studentów zachęty do ujawniania autentycznego biegu myśli. Przykłady z li
teratury (jak choćby cytowany wcześniej tekst J. Hadamarda) pokazujące, że 
nawet wielcy matematycy myślą podobnie i mówią o tym myśleniu, mogłyby 
częściowo dopomóc w przezwyciężeniu tego typu postaw i oporów. Kompo
nenty myślenia przez nich opisane nie tylko nie powinny być traktowane jako 
„wstydliwe” , ale muszą zostać uznane wręcz za niezbędne.

Efekty samoobserwacji w postaci dostrzeżonych aktywności występujących 
w autentycznym kontakcie z matematyką, jak i sama autorefleksja, nie miesz
czą się w modelu nauczania oraz w modelu uczenia się ukształtowanym przez 
lata w umysłach młodych ludzi rozpoczynających studia. Ten model należa
łoby zmienić; mogą do tej zmiany przyczynić się kursowe zajęcia z matematyki. 
Jeśli bowiem chcemy podjąć jakiekolwiek kroki w zakresie rzeczywistej re
formy nauczania matematyki, to muszą one zostać dokonane m.in. w sposobie



54 Jan  K o n io r

kształcenia młodej kadry nauczycielskiej; może nawet w pierwszej kolejności. 
Trzeba by także bliżej poznać rysujący się na tle wcześniejszych uwag obraz 
samej matematyki wyniesiony w głównej mierze ze szkoły. On również winien 
ulec weryfikacji na studiach nauczycielskich. Jednym z ważnych czynników, 
które mogą temu sprzyjać, jest samoobserwacja.

7 Uwagi końcowe

Naszkicowane propozycje wymagają ponownego rozważania w każdym szcze
gólnym przypadku. Z pozoru te same lub podobne zabiegi dają bowiem nie
jednokrotnie odmienne rezultaty w różnych grupach, z którymi pracujemy. 
Również indywidualne podejście wykładowcy ma — w przypadku tak subtel
nego i złożonego zadania, jakim jest organizowanie samoobserwacji — bardzo 
istotne znaczenie. Nie ma tu prawie żadnych reguł postępowania. Dwa na
stępujące fakty wydają się wszak niewątpliwe:

a) samoobserwacji nie należy proponować tam, gdzie —  według naszej 
oceny — może ona nie przynieść widocznych dla słuchaczy efektów,

b) zbyt duża częstotliwość lub nieumiejętne organizowanie zabiegów nakła
niających do śledzenia toku własnych myśli może naruszać konieczną 
ciągłość recepcji treści ze swej natury bardzo spójnych, i tym samym nie 
tylko dezorganizować matematyczne zajęcia, ale także wykluczać natu
ralne warunki do prowadzenia samoobserwacji.

Warto dodać, że rezultatem ubocznym pisemnych sprawozdań, podobnie 
zresztą jak ustnych, są wtórne informacje, które można z tych relacji odczy
tać. Pozwalają one częściowo oceniać jakość własnych oddziaływań dydaktycz
nych. Niektóre wypowiedzi zawierają tego typu materiał, bardzo interesujący 
dla wykładowcy. W prostej linii materiał ten może służyć do ulepszania zajęć.
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Students’ self-observation of their mental activity at 
lessons of principal subjects as an element of preparation 

for the mathematics teacher profession

S u m m a r y

The paper refers to education of teachers. There are some propositions of math
ematics lecturing included in it. It is postulated to regard students’ reflections at 
their own mental work in the course of solving mathematical problems and learning 
mathematics.


