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Kształcenie nauczycieli matematyki 
u nas i gdzie indziej1

Na początek kilka truizmów. W  wykształceniu nauczyciela matematyki 
wymienia się kilka elementów o bardzo różnym charakterze. Minimaliści zali
czają tu solidną wiedzę matematyczną (w tym biegłość w rozwiązywaniu szkol
nych zadań) i umiejętność jej przekazywania (najczęściej mówi się „wykłada
nia” ). Maksymaliści przedstawiają długą listę różnorodnych składników wie
dzy, umiejętności, postaw.- (Kiedyś taką „sylwetkę nauczyciela matematyki” 
zaproponowała prof. Wanda Nowak.) Pomiędzy tymi skrajnościami są różne 
zamierzone i —  zwykle tylko częściowo — realizowane programy kształcenia 
i dokształcania. We wszystkich na pierwszym miejscu jest —  co do tego nie 
ma chyba wątpliwości —  wykształcenie matematyczne. Jednak w tym, jakie 
powinno być matematyczne wykształcenie nauczyciela, nie ma zgodności. Tu 
także są maksymaliści i minimaliści. Maksymaliści uważają, że każdy nauczy
ciel matematyki musi mieć za sobą standardowe nowoczesne uniwersyteckie 
studia matematyczne; jest to zarazem wykształcenie w zawodzie nauczyciel
skim wystarczające. Minimaliści (jeżeli jeszcze dzisiaj tacy są i nie wstydzą się 
do tego przyznać) twierdzą, że nauczyciel powinien dobrze znać materiał, któ
rego uczy, i to mu w zupełności wystarcza. A pomiędzy tymi skrajnościami... 
Nie, nie pomiędzy. Jest trzeci pogląd, według którego nauczyciel matematyki 
powinien mieć dobre uniwersyteckie wykształcenie matematyczne, lecz — inne 
niż matematycy inaczej niż w pracy z dziećmi używający matematyki. Inne 
— to znaczy jakie?

W roku 1964 odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie konfe
rencja na temat programu metodyki nauczania matematyki (tak wtedy jeszcze

1 Referat wygłoszony na XVI Szkole Dydaktyków Matematyki w Łodzi, 6-8 września 
2002 r.
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nazywano ten przedmiot) w szkołach wyższych kształcących nauczycieli. Za
inicjowała ją i prowadziła prof. Zofia Krygowska. A mówiono na niej nie tylko 
o metodyce, ale —  niejako na marginesie —  też o tym właśnie, jakie powinno 
być matematyczne wykształcenie nauczyciela. Zanim obszernie zacytuję jedną 
z wypowiedzi przypomnę, że rok 1964 to czas pełnego rozkwitu idei zbliżenia 
matematyki szkolnej, od klasy pierwszej do matury, do współczesnego aka
demickiego stylu uprawiania tej dyscypliny (tj. w szczególności jako naukę 
o podstawowych strukturach). Jej gorący zwolennicy byli i w Polsce. Należał 
do nich (zmarły tragicznie wiele lat temu) jeden z czołowych polskich młodych 
uczonych, profesor Zdzisław Opial, który na tej konferencji płomiennie apelo
wał o nowoczesne wykładanie studentom matematyki. Wtedy widać nie było 
to jeszcze powszechne, dzisiaj jest inaczej. Myślę jednak, że widząc prawdziwe 
żniwo tego „nowoczesnego” kształcenia matematycznego coraz liczniejszej rze
szy studentek i studentów profesor Opial zmieniłby zdanie, a nie cieszyłby się 
swoim pozornym triumfem. O tym więcej za chwilę.

Posłuchajmy, co na temat matematycznego kształcenia nauczycieli tego 
przedmiotu mówiła 38 lat temu prof. Krygowska2:

Studium metodyki nauczania matematyki tylko w przypadkach wyjątko
wych, w związku z opracowywaniem niewielu tematów, powinno zawierać 
także pewne nowe elementy kształcenia merytorycznego, a więc zupełnie 
nowe dla studentów wiadomości z samej matematyki (np. wspomniane 
już różne układy aksjomatyczne geometrii). Zakłada się, że student przy
stępujący do studiowania metodyki rozporządza w zasadzie pełnym przy
gotowaniem matematycznym, które tu jest potrzebne.

W dyskusji na temat planów studiów z matematyki — jako jeden 
z argumentów przemawiających za ich reformą wysunięto fakt, że absol
wenci pięcioletnich studiów wyższych w zakresie matematyki nie radzą so
bie merytorycznie z zagadnieniami matematyki elementarnej, nie umieją 
rozwiązywać prostych zadań, popełniają nawet rażące błędy. Jako przy
kład wskazano nauczycieli, którzy uczniom dowodzą twierdzenia: a° = 1. 
Analogiczne fakty cytują często kierownicy ośrodków metodycznych.

Sugeruje się więc — co znalazło już wyraz w nowych programach uni
wersyteckich — aby ograniczyć materiał teoretyczny z różnych działów 
matematyki nie związanych bezpośrednio z programem szkolnym i skon
centrować się w toku kształcenia na tym, co się dziś dzieje w szkole.

Rozpatrzmy jednak bliżej ten dobrze wszystkim znany przykład do
wodu a° = 1. Czy ten błąd jest rzeczywiście spowodowany tym, że studia 
uniwersyteckie nie uwzględniały w dostatecznym stopniu problematyki 
szkolnej i czy uwzględniając tę problematykę unikniemy tego rodzaju

2Zofia Krygowska, Założenia konstrukcji i doboru problematyki programu metodyki na
uczania matematyki w szkołach wyższych kształcących nauczycieli, Prace z Dydaktyki Szkoły 
Wyższej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 1965, s. 50-52.
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błędów? Nie sądzę. Jeżeli absolwent —  nauczyciel —  po pięciolet
nich studiach m atem atyki, w toku których zapoznał się z set
kami definicji, twierdzeń i dowodów nie odróżnia definicji od 
twierdzenia, jeżeli stosując twierdzenie nie uwzględnia jego za
łożeń, to przyczyną takiej ignorancji nie jest nieznajom ość ma
tem atyki szkolnej; on po prostu nie rozumie m atem atyki i jej 
m etodologicznej struktury. Za ten błąd odpow iadają wszyscy 
w ykładow cy i wszyscy prowadzący ćwiczenia. N ie wystarczy tu  
wcale ograniczenie m ateriału m atem atyki wyższej —  której ni
gdy nie jest zbyt dużo —  na rzecz problem atyki elementarnej; 
konieczne jest natom iast takie przedstawienie całego tego ma
teriału, taka organizacja studiów, aby nauczyciel wynosił z nich 
przygotowanie m erytoryczne z głęboką, nie formalną, ale ope
ratywną znajom ością m etodologii samej dyscypliny, aby zdoby
wał w toku tych studiów przede wszystkim  prawdziwą kulturę 
m atem atyczną, opartą na syntezie, a nie na fragmentarycznym  
zapoznawaniu się z poszczególnym i działam i. Stan tej kultury  
m atem atycznej studenta, jej rozwój należałoby sprawdzać stale 
podczas każdego egzaminu, łącznie z ostatnim  egzam inem  ma
gisterskim . (Wyróżnienie — S. T.)

[...] Jeżeli jednak — w toku zajęć z metodyki — musimy jeszcze uczyć 
studentów pewnych elementów matematycznych, to jest to wynik niepra
widłowości w naszym systemie kształcenia nauczyciela matematyki, co 
nie może być argumentem za ograniczaniem — spłycaniem i upraszcza
niem — studiów z matematyki, ani za wulgarnym praktycyzmem w stu
diach z matematyki.

Natomiast na gruncie prawidłowo zorganizowanego studium meto
dyki następuje nie tylko ujawnienie stanu ogólnej kultury matematycznej 
studenta i jego umiejętności wiązania różnych działów matematyki, ale 
i pogłębienie tej kultury.

Jak jest dzisiaj z rozumieniem przez studentów (no i nauczycieli) matema
tyki jej metodologicznej struktury, z ich operatywną znajomością metodologii 
matematyki, z ich opartą na syntezie kulturą matematyczną? Po prostu o wiele 
gorzej niż to było w latach sześćdziesiątych. Składa się na to kilka czynników: 
obniżenie poziomu kształcenia na szczeblu średnim, umasowienie studiów wyż
szych, liberalizm przy ocenianiu, by nie tracić studentów, a z nimi skromnych 
funduszów na działalność statutową uczelni i pewnie parę innych. Najgorsze 
jest jednak to, że ten stan rzeczy uważa się powszechnie za normalny i nic się 
nie robi, by go choć stopniowo poprawiać.

Drastyczny rzekomo przykład błędu metodologicznego w postaci dowo
dzenia, że a° =  1, jest niczym w porównaniu z ignorancją współczesnych ma
gistrów matematyki. Ignorancją towarzyszącą nawet poprawnemu cytowaniu 
definicji, twierdzeń i dowodów. Co warta jest umiejętność wypisania w mil
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czeniu symbolicznej definicji granicy ciągu, gdy na podstawie definicji stu
dent nie umie wytłumaczyć, dlaczego granicą ^ jest 0, nie jest natomiast 
0,01? Nic. Gdyby o to zapytać —  student z dużym prawdopodobieństwem 
musiałby zostać odesłany. Więc się o to nie pyta. Co tam granica! Dr Mał
gorzata Przeniosło z Kielc stwierdziła głębokie nierozumienie, czym jest sam 
ciąg, u absolwentów szkoły średniej, które niewiele zmieniło się po pierwszym 
roku studiów matematycznych. Profesor Jan Leśniak na wspomnianej konfe
rencji mówił o licznych błędach w dawnych podręcznikach matematyki. Oba
wiam się, że we współczesnych podręcznikach jest ich dużo więcej i to dużo 
poważniejszej rangi, mimo ministerialnej procedury recenzyjnej. A podręczniki 
piszą także nauczyciele wykształceni w naszych uczelniach, pełniący funkcje 
doradców w ośrodkach doskonalenia. Oto w opisie rozwiązania zadania kon
strukcyjnego powiedziano, że właściwym rozwiązaniem zadania jest rysunek 
wykonany cyrklem i linijką. Oto po paru szczegółowych regułach przekształ
cania równań znajduje się ich uogólnienie: cokolwiek zrobimy po lewej stronie 
równania i to samo po prawej stronie — rozwiązania równania pozostają takie 
same. Zasadę tę zilustrowano rozwiązywaniem (przez obustronne podnoszenie 
do kwadratu) równań pierwiastkowych tak dobranych, że rozwiązania rzeczy
wiście pozostają te same.

Profesor Krygowska w cytowanym referacie powiedziała, że na gruncie pra
widłowo zorganizowanego studium metodyki następuje [...] ujawnienie stanu 
ogólnej kultury matematycznej studenta i jego umiejętności wiązania różnych 
działów matematyki. Tak się rzeczywiście składa, że to dydaktyk matematyki 
wciąż obserwuje i bada, jak głęboko student rozumie matematykę, której się 
uczy, i tę, której będzie uczył. Nie czyni zaś tego na ogół ten, kto go ma
tematyki uczy. A przecież wydaje się oczywiste, że — jak powiedziała prof. 
Krygowska —  za błędy wynikające z nierozumienia matematyki i jej metodolo
gii odpowiadają wszyscy wykładowcy i wszyscy prowadzący ćwiczenia. Niestety, 
niewielu chce tę odpowiedzialność na siebie przyjąć. W Dydaktyce Matematyki 
opublikowano w ostatnich latach kilka prac, ujawniających zdumiewające spo
soby błędnego rozumienia podstawowych pojęć matematyki wyższej, których 
naukę studenci formalnie mają dawno za sobą3. W tym roku ukaże się pewnie 
wspomniana już praca o rozumieniu ciągu, wcześniej ukazały się prace o rozu
mieniu granicy i kresu. Interesujące obserwacje, dokonane w ramach ćwiczeń 
z geometrii na I roku, opublikowały koleżanki Ciosek i Pawlik4. Czy mate

3Beata Bugajska-Jaszczołt, O rozumieniu pojęcia kresu zbioru ograniczonego przez 
uczniów liceum, Dydaktyka Matematyki 23, 2001.

Małgorzata Przeniosło, Trudności związane z procesem poznawania podstawowych pojęć 
analizy matematycznej, Dydaktyka Matematyki 23, 2001

4Marianna Ciosek, Bożena Pawlik, O trudnościach studentów I roku matematyki w uczę-



matyk nie interesujący się dydaktyką nie dostrzega tych zjawisk? Nie wierzę 
w to. Muszą go uderzać „dziwne” błędy, których nie mógłby popełnić ktoś, kto 
rozumie, co mówi. Przechodzi jednak nad tymi odpowiedziami do porządku 
dziennego. Tak jest wygodniej. Uznać, że student nie rozumie tego, czego go 
uczono, znaczyłoby zaczynać tę pracę od początku lub skreślić studenta. Nikt 
nie chce ani jednego, ani drugiego. Więc dla świętego spokoju nie zadaje się 
pytań, które mogłyby ujawnić nierozumienie. Umiejętność omijania takich py
tań to — niestety —  najważniejsza często umiejętność dydaktyczna asystenta. 
Bo o znajomości i stosowaniu na ćwiczeniach podstawowych zaleceń dydaktyki 
lepiej nie wspominać.

Oczywiście nikt nie uważa ze rzecz normalną i właściwą, by matematyki 
uczył w szkole ten, kto sam jej nie rozumie. Lecz jednocześnie przymykamy 
oko na fakt, że z roku na rok powiększamy rzeszę takich nauczycieli. Dodam 
tu, że niewiele — jeżeli cokolwiek — poprawiają tę sytuację studia podyplo
mowe dla czynnych nauczycieli. Ten stan rzeczy trzeba zacząć zmieniać, i to 
zmieniać „odgórnie” , zaczynając od zmiany postawy, a może też kompetencji 
tych, którzy uczą matematyki przyszłych nauczycieli, i jednoczesnej zmiany 
planów i programów studiów matematycznych na kierunkach nauczycielskich. 
Ani jedno ani drugie nie jest łatwe. Próby reformy planów i programów są 
na ogół inicjowane przez dydaktyków matematyki, gdy nadarza się po temu 
okazja; niestety, bez większego powodzenia. Bo też nie jest to łatwe. Niedawno 
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego tworzono plan jedno
litych pięcioletnich matematycznych studiów magisterskich. Zastanawiano się 
między innymi nad tym, jak wypełnić tę trudną krzyżówkę tak, by teoria miary 
była przed rachunkiem prawdopodobieństwa, a ten — jako osobny przedmiot 
— przed statystyką. Czyż można bowiem w 21. wieku wykładać rachunek 
prawdopodobieństwa inaczej niż na bazie teorii miary? Oczywiście nie. Czyż 
można sensownie wykładać statystykę bez podbudowy w rachunku prawdo
podobieństwa? Oczywiście nie. Nikt jednak w tej dyskusji nie zwrócił uwagi 
na fakt, że rachunku prawdopodobieństwa uczy się w naszej szkole bardzo źle, 
tak źle, że lepiej może byłoby nie uczyć go wcale, i nie ma to żadnego związku 
z mniej czy bardziej nowoczesnym jego ujęciem na studiach. Czy należałoby 
wszędzie wprowadzić — jak to już uczyniono w Akademii Pedagogicznej — 
dwa kursy geometrii i rachunku prawdopodobieństwa: szkolny i wyższy? Ale 
gdzie to zmieścić w przeładowanym planie studiów? A zmniejszyć jego przeła
dowania też się nie udaje. Ministerialne minimum programowe dyktuje przed
mioty i minimalną liczbę godzin na każdy z nich — doświadczeni wykładowcy
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niu się matematyki w świetle analizy ich rozwiązań zadań z geometrii, Dydaktyka Matematyki 
20,1998
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wiedzą, że w tej liczbie godzin z tymi studentami nie da się sensownie tego 
materiału przerobić. W  efekcie, po mozolnym przesuwaniu przedmiotów i eg
zaminów z semestru na semestr, po dobiciu kilku targów o wymiar godzinowy 
przedmiotu powstał plan nie różniący się istotnie od dawnego.

O zmianę stylu nauczania jest równie trudno. Brak do tego motywacji u na
uczających, tych starszych, tych młodszych i tych najmłodszych. Wiem o tym, 
bo usiłując zmienić postawę tylko u prowadzących u mnie ćwiczenia asysten
tów poniosłem parokrotnie porażkę. A bez motywacji u nauczających —  nie 
będzie jej u uczących się, co stanowi jeszcze jeden niezbędny warunek postępu. 
Przecież bowiem nie chodzi o to, by matematykę spłycić; przeciwnie —  pogłę
bić jej rozumienie bez utraty warstwy formalnej, o wzbogacenie, a nie zubo
żenie matematycznej wiedzy. Z — metaforycznie użytej —  zasady zachowania 
energii wynika więc jednoznacznie, że uczenie się matematyki ze zrozumie
niem wymaga większego wysiłku umysłowego i dłuższego czasu samodzielnej 
pracy niż uczenie się jej bez zrozumienia, jedynie w warstwie proceduralnej 
i werbalnej. A kierowanie takim uczeniem się wymaga o wiele staranniejszego 
przygotowania ze strony wykładowcy czy prowadzącego ćwiczenia, a więc też 
zwiększonego wysiłku. Motywacja jest niezbędna.

Czy więc zmiany nie są możliwe? „Chcieć to móc” głosi przysłowie, które 
często przywoływała Profesor Krygowska, gdy usłyszała „Nie da się” . Sama 
zresztą dawała dowody jego słuszności, podejmując skutecznie działania w bez
nadziejnych —  jak się wydawało —  sprawach dotyczących dydaktyki matema
tyki. Ale to osobny temat.

Zmiany są możliwe, trzeba tylko uwierzyć, że są potrzebne i konieczne; 
trzeba je podjąć. Pozytywnych przykładów nie brakuje. Oto pierwszy przy
kład. Dotyczy on dokształcania nauczycieli matematyki szkoły obowiązkowej 
(do 16 lat) w Stanie Kalifornia, gdzie nauczanie matematyki jest uważane 
za bardzo złe. Duże wrażenie zrobiła tam wydana niedawno książka autorki 
o chińskich korzeniach5, ukazująca przepaść między przygotowaniem nauczy
cieli amerykańskich i chińskich, na korzyść — rzecz jasna —  tych ostatnich. 
Oto fragment tekstu Carol Pry Bohlin z Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii 
o zreformowanym tam kursie matematyki dla nauczycieli6.

„Zdrowy matematycznie kurs doskonalenia nauczycieli szkoły podstawo
wej (M PET= Improving Elementary Teacher Preparation in Mathematics) 
nie obejdzie się bez bardzo dobrej dydaktyki czy dyskusji o niej, tak jak dobry 
kurs metodyki nauczania nie obejdzie się bez dobrej matematyki. Profesorowie

5Liping Ma, Knowing and Teaching Elementary Mathematics: Teachers’ Understanding 
of Fundamental Mathematics in China, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1999.

6Carol Fry Bohlin, IMPROVING ELEMENTARY TEACHER PREPARATION IN MA
THEMATICS, California State University, Fresno.
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matematyki nauczający na tym kursie swoim działaniem pośrednio wpływają 
na życie tysięcy uczniów swoich studentów! Stąd ich rola ma ogromną wagę, 
zatem powinni to być najlepsi nauczyciele wydziału. Profesorowie ci powinni 
być aktywni w środowisku dydaktyki matematyki, zaangażowani w dosko
nalenie nauczycieli i obeznani z ostatnimi wynikami badań nad nauczaniem 
i uczeniem się matematyki oraz literaturą dydaktyczną. Jest ważne, by dawali 
przykład dobrego nauczania, radowania się matematyką i troski o uczniów. 
Powinni swobodnie posługiwać się materiałami dydaktycznymi, technologią 
i pracą w grupach, a także znać programy nauczania.”

Jak w praktyce wygląda realizacja tych postulatów — nie wiem. Jednak od 
postulatów trzeba zacząć. Jak zareagowaliby na takie wymagania profesorowie 
naszych uczelni?

A oto przykład drugi, także amerykański. David Henderson, matematyk 
z Uniwersytetu Cornell w Ithace wydał wojnę tradycyjnemu formalnemu na
uczaniu geometrii na tym uniwersytecie. W miejsce wykładu teorii zapropo
nował praktyczne, fizyczne badanie przez studentów różnych obiektów i stop
niową matematyzację zdobytego tak doświadczenia, a więc samodzielne, oczy
wiście wspólne, tworzenie różnych geometrii. Jego książka7, której tytuł prze
tłumaczę jako „Badanie geometrii na płaszczyźnie i na sferze” zupełnie nie 
przypomina tradycyjnego podręcznika matematyki. Jest to raczej przewodnik 
do takiej pracy badawczej, gdzie używa się szeroko papieru i nożyczek, piłek 
do siatkówki, sznurków, drutów i innych materiałów, a potem w kilku eta
pach opisuje się w języku matematyki wyniki obserwacji, formułując definicje 
i aksjomaty, na koniec dowodząc na ich podstawie odkrytych faktów. Książka 
ta zrobiła na mnie duże wrażenie; starałem się naśladować takie podejście 
w moim wykładzie geometrii. Niestety, tylko w wykładzie, na którym nikt z 
asystentów nigdy się nie pojawił, choćby z ciekawości. Ta książka i koncepcja 
poznawania geometrii zyskała już w Stanach Zjednoczonych pewną popular
ność; w tym stylu organizowane są w szczególności kursy dokształcające dla 
nauczycieli.

I jeszcze trzeci przykład, także dotyczący Ameryki. Od kilku lat na uni
wersytetach wprowadzane są i badane projekty dydaktyczne pod wspólnym 
hasłem „reforma analizy matematycznej” ( calculus reform), do której impuls 
dał fundusz wyasygnowany przez Narodową Fundację Nauki (National Science 
Foundation). Oto fragment charakterystyki projektu realizowanego w Uniwer
sytecie Pardue pod kierunkiem Eda Dubinskiego i Keith Schwigendorf:8:

'David W. Henderson, Experiencing Geometry on Plane and Sphere, Prentice Hall, 1996.
introduction. The Laboratory Approach to Teaching Calculus. 

www.maa.org/pubs/books/nte20r_intro.pdf

http://www.maa.org/pubs/books/nte20r_intro.pdf
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„Program przedmiotu Analiza, Pojęcia, Komputery i Zespołowe Uczenie 
Się ( Concepts, Computers and Cooperative Learning) [...] kładzie nacisk na 
podejście dydaktyczne oparte na konstruktywistycznej koncepcji uczenia się 
matematyki. Według tej teorii uczniowie potrzebują skonstruowania własnego 
rozumienia każdego pojęcia matematycznego. Wierzymy więc, że naczelną rolą 
nauczyciela jest nie wykładanie, wyjaśnianie czy podejmowanie prób „przeka
zania” wiedzy matematycznej, ale stwarzanie uczniom sytuacji sprzyjających 
powstanie odpowiednich konstrukcji myślowych. Krytycznym aspektem tego 
podejścia jest rozłożenie każdego pojęcia matematycznego na szczeble rozwoju, 
zgodnie z Piagetowską teorią wiedzy opartej na obserwacji uczniów i rozma
wianiu z nimi w czasie ich prób poznania [nowego] pojęcia.

Zasady przewodnie
Przede wszystkim trzeba badać jak uczniowie się uczą.

Rozumienie pojęciowe jest najważniejsze, ale rachunek odgrywa ważną rolę. 
Technologia może być cenna, a niektóre sposoby jej użycia cenniejsze niż inne. 
Zespołowe uczenie się stanowi właściwy kontekst dla kursu matematyki. 
Wykład należy zastąpić pracą zespołową skoncentrowaną na sytuacji proble
mowej.
Podręczniki i struktura kursu muszą wspierać strategię dydaktyczną.

Każdy moduł rozpoczyna się od pracy w laboratorium komputerowym. 
Staramy się, by studenci w laboratorium próbowali odkryć najważniejsze fakty 
matematyczne wykonując starannie dobrane zadania komputerowe, zaprojek
towane tak, by sprzyjały tworzeniu się konstrukcji myślowych dla pojęć ma
tematycznych.

Po pracy w laboratorium spotykamy się w sali, gdzie stosujemy zmodyfi
kowane podejście Sokratesowskie przeplatane z zespołowym rozwiązywaniem 
problemów w małych grupach, by pomóc studentom w rozwijaniu doświad
czenia matematycznego zdobytego w laboratorium komputerowym.

Na koniec dajemy raczej dość tradycyjne ćwiczenia, by umocnić wiedzę, 
którą studenci powinni byli wynieść z pierwszych dwóch etapów tego cyklu.”

Już profesor Opial na wspomnianej na wstępie konferencji w Krakowie 
w 1964 roku apelował, by w nauczaniu matematyki przyszłych nauczycieli 
intensywnie posługiwać się całą dostępną wówczas technologią audiowizualną 
i obliczeniową. Na próżno. Na zajęciach z analizy w naszych uczelniach nie spo
tkamy ani komputerów, ani kalkulatorów, ani nawet rzutnika z przezroczami. 
Brak chęci, brak motywacji, brak umiejętności dydaktycznych pokrywane są 
odrzucaniem a priori tych środków jako nieprzydatnych w nauczaniu „praw
dziwej” matematyki.

Nie tylko u nas próby zreformowania nauczania matematyki wyższej napo
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tykają na opór matematyków. Gdy przed kilkunastu laty we Francji utworzono 
policencjackie Instytuty Kształcenia Nauczycieli, na ogół związane z uniwer
sytetami i wtedy nazywane Uniwersyteckimi (IUFM =  Institut universitaire 
pour formation des maitres) wydawało się, że jest to krok w dobrym, nawet 
bardzo dobrym kierunku: trzy lata matematyki uniwersyteckiej, kończące się 
licencjatem, a potem dwa lata studiów par excellence nauczycielskich. Przy
gotowując ten referat sądziłem, że będę mógł pokazać ten system kształcenia 
jako przybliżenie ideału. Skontaktowałem się więc z Bernardem Parzyszem, 
profesorem Instytutu w Orleanie, prosząc od informacje na temat programu 
matematyki. Wyjaśniłem, że spodziewam się kontrastu między tym progra
mem a naszymi uniwersyteckimi, gdzie nie uwzględnia się należycie potrzeb 
przyszłego nauczyciela. Otóż dowiedziałem się, że program jest głównie przy
gotowaniem do matematycznej części egzaminu konkursowego po pierwszym 
roku, tj. dwóch trudnych pięciogodzinnych pisemnych (prócz ustnych) egza
minów z matematyki wyższej. A także, że owszem, na początku lat 1990. pró
bowano to zmienić, ale silne lobby uniwersyteckie zablokowało te usiłowania. 
W internecie udało mi się znaleźć plany i programy studiów nauczycielskich 
w niektórych uniwersytetach i instytutach. Oto lista przedmiotów studiów li
cencjackich Uniwersytetu w Avinionie9

Topologia — obowiązkowy, 70 godzin
Teoria miary i całki —  obowiązkowy, 70 godzin
Algebra z geometrią afiniczną —  obowiązkowy, 70 godzin
Funkcje jednej zmiennej zespolonej — do wyboru, 50 godzin
Optymizacja — do wyboru, 50 godzin
Rachunek różniczkowy —  obowiązkowy, 70 godzin
Analiza Fourierowska —  obowiązkowy, 70 godzin
Geometria rzutowa i geometria euklidesowa —  obowiązkowy, 70 godzin 
Informatyka —  do wyboru, 50 godzin 
Wstępna orientacja pedagogiczna —  do wyboru, 50 godzin 
Uzupełniające działy matematyki —  do wyboru, 50 godzin

W instytucie kształcenia nauczycieli w Metz i Nancy student ma na pierw
szym roku 550 godzin zajęć przygotowujących do dwóch egzaminów pisem
nych:
1. z topologii i analizy funkcjonalnej oraz rachunku różniczkowego i całkowego,
2. z algebry liniowej i dwuliniowej oraz geometrii afinicznej i geometrii róż
niczkowej.

9Udostępniony wraz z programami przedmiotów na stronie internetowej 
http://www.cri.univ-avignon.fr/formations/formadip.html?diplome=8175&annee—1

http://www.cri.univ-avignon.fr/formations/formadip.html?diplome=8175&annee%e2%80%941
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Co dwa tygodnie student przechodzi na zmianę przez godzinny test lub pię
ciogodzinną pracę pisemną.

Ustny egzamin obejmuje umiejętności dydaktyczne. Jednak dydaktyka ma
tematyki i przygotowanie do zawodu, w tym praktyka, zaczynają się naprawdę 
dopiero na drugim roku; na pierwszym dominuje wysoka matematyka10.

Zupełnie inaczej wygląda przygotowanie nauczyciela 9-letniej szkoły obo
wiązkowej w Danii. Zajmują się tym nie uniwersytety, ale zupełnie z nimi nie 
związane czteroletnie seminaria nauczycielskie. Nauczyciel specjalizuje się tu 
— począwszy od drugiego roku — w dwóch przedmiotach (skomponowanych 
zupełnie dowolnie), których będzie uczył od klasy szóstej do dziewiątej. A poza 
tą specjalizacją —  jest po prostu i przede wszystkim nauczycielem. Matema
tyczne wykształcenie nauczyciela otrzymane w seminarium nie sięga —  jak się 
łatwo domyślić — zbyt wysoko i jest po prostu niewystarczające. Za to czuje 
się on nauczycielem z powołania i dobrym fachowcem. Obok automatycznej 
promocji, pewnie też taka osobowość nauczycieli powoduje, że dzieci duńskie 
szczerze lubią szkołę.

Byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że nigdzie się u nas nie próbuje zmie
niać matematycznego kształcenia nauczycieli w dobrym kierunku. Dobrze by 
było, gdybyśmy o takich próbach usłyszeli w czasie tej Szkoły. Jednak z nie
licznymi wyjątkami inicjatorami innego stylu nauczania są dydaktycy mate
matyki, którym powierzono przedmiot matematyczny. A bez zarażenia tą ideą 
matematyków, dla których tworzenie matematyki jest działalnością pierwszo
planową, te sporadyczne wysiłki niewiele zmienią. Potrzebny jest dobry stra
teg, który zaprojektowałby skuteczną i długotrwałą akcję szczepienia bakcyla 
dobrego nauczania matematyki. Rozejrzyjmy się wśród swoich: może jest nie
daleko i tylko motywacji do działania mu potrzeba?

10Na podstawie informacji na stronie internetowej 
http://wwwold.univ-metz.fr/fr/formations/mim/capemath.html

http://wwwold.univ-metz.fr/fr/formations/mim/capemath.html

