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Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu 
matematyki na poziomie akademickim1

Nauczanie matematyki z wykorzystaniem nowych technologii jest przed
miotem wielu dyskusji dydaktycznych. Rozprawa włącza się w nurt badań 
nad możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania 
matematyki na poziomie akademickim, z egzemplifikacją w równaniach róż
niczkowych zwyczajnych.

Przeprowadzone badania składały się z następujących etapów:

rys. 1. Etap badań.

B adania w stępne polegały na obserwacji zajęć z matematyki na poziomie 
akademickim z wykorzystaniem komputera. Dotyczyły głównie równań róż

1 Tekst, jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej 12 czerw
ca 2002 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Promotorem pracy była prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Maria Korcz, a jej recenzentami — prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie dr hab. 
Henryk Kąkol i prof, dr hab. Ireneusz Kubiaczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
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niczkowych zwyczajnych, ale oprócz tego również innych przedmiotów. W  wy
niku badań wstępnych zostały określone obszary badawcze i doprecyzowane 
cele badań właściwych.

Celem badań właściwych było zbadanie możliwości wykorzystania no
wych technologii w procesie nauczania matematyki na poziomie akademickim, 
przede wszystkim na przykładzie przedmiotu równania różniczkowe zwyczajne. 
Zasadniczą część badań właściwych stanowiły badania główne oraz uzupeł
niające. Dotyczyły one przedmiotu równania różniczkowe zwyczajne. Wyniki 
uzyskiwane na podstawie badań głównych były uzupełniane dodatkowymi 
informacjami w ramach badań uzupełniających. Dotyczyły one odpowiedzi 
udzielonych przez studentów w kartach pracy oraz zadań z prac kontrolnych.

Badania dodatkowe miały na celu zaobserwowanie, jak wykorzystywany 
jest komputer na innych niż równania różniczkowe ćwiczeniach z matematyki.

Każdy z etapów badań został opisany według następującego schematu:

1. Cele badań.

2. Metodologia badań.

3. Organizacja i przebieg badań.

4. Wyniki badań.

5. Wnioski z badań i postulaty dydaktyczne.

Celem głównym rozprawy było zbadanie możliwości wykorzystania no
wych technologii w procesie nauczania matematyki na poziomie akademickim, 
z egzemplifikacją w równaniach różniczkowych zwyczajnych.

Realizacja powyższego celu pracy, jak i badań właściwych wymagała zba
dania następujących obszarów badawczych:

I. Wpływ stosowania komputera na organizację procesu dydaktycznego.

II. Wpływ stosowania komputera na realizację celów ogólnych edukacji:

— w zakresie postaw;
— w zakresie kultury informatycznej.

III. Wpływ stosowania komputera na realizację celów specyficznych kształ
cenia matematycznego:

— w zakresie aktywności matematycznej;
— w zakresie kształtowania pojęć.

IV. Rola komputera jako narzędzia w rozwiązywaniu zadań.
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Powyższe obszary badawcze zostały wyróżnione dla celów pracy i podział 
ten jest związany przede wszystkim z funkcją komputera. W  procesie dydak
tycznym wszystkie te obszary występują łącznie.

Drogą do zbadania powyższych obszarów było rozwiązanie całego szeregu 
problemów szczegółowych. W  związku z tym postawiłam, odnośnie każdego 
z obszarów badawczych, następujące pytania-problem y:

I. Wpływ stosowania komputera na organizację procesu dydaktycznego:

1. Jak zastosowanie komputera w procesie nauczania wpływa na or
ganizację pracy?

2. Jak zastosowanie komputera w procesie nauczania wpływa na me
tody pracy?

3. Czy zastosowanie komputera zmienia rolę nauczyciela, a jeżeli tak, 
to w jaki sposób?

4. Jakie treści lepiej wprowadzać tradycyjnie, a przy jakich korzyst
niejsze jest zastosowanie komputera?

II. Cele ogólne edukacji:

1. Jak wykorzystanie komputera wpływa na kształtowanie się postaw 
studentów podczas studiowania przedmiotu?

2. Czy wykorzystanie komputera wzmaga motywację studentów w stu
diowaniu przedmiotu?

3. Czy zastosowanie komputera na ćwiczeniach przyczynia się do 
kształcenia kultury informatycznej studentów, w szczególności czy 
istnieje transfer umiejętności nabytych podczas ćwiczeń na dalszą 
działalność edukacyjną i zawodową studenta?

III. Komputer —  aktywności matematyczne, kształtowanie pojęć:

1. Czy komputer może być wykorzystany jako narzędzie eksperymen
towania?

2. Czy komputer może być wykorzystany jako narzędzie modelowania 
zjawisk?

3. Czy wykorzystanie komputera prowokuje i rozwija aktywności ma
tematyczne związane z:

A .l. przejmowaniem i asymilowaniem matematycznej wiedzy (łą
cznie z porządkowaniem i utrwalaniem wiedzy) przekazywanej 
w rozmaitych formach z różnych źródeł?

A.2. formułowaniem nowych problemów?



244 Magdalena Adamczak

A.3. konstruowaniem i definiowaniem nowych dla studenta pojęć?
A.4. odkrywaniem subiektywnie nowych twierdzeń?
A.5. kształceniem zdolności uogólniania?
A.6. kształceniem umiejętności prowadzenia rozumowań matema

tycznych?
A.7. kształceniem umiejętności dostrzegania i wykorzystywania ana

logii?
A.8. kształceniem umiejętności algorytmizowania?

Przeprowadzenie badań zostało poprzedzone analizą dydaktyczną progra
mu zajęć z równań różniczkowych zwyczajnych wraz z określeniem trudności 
studiowania tego przedmiotu oraz analizą możliwości programów komputero
wych. Zdecydowałam się na następujące programy: program z zakresu tzw. 
algebry komputerowej Derive i program graficzny WinPlot oraz program Po
werPoint do tworzenia prezentacji komputerowych. Oto wybrane zagadnienia 
z kursu równań różniczkowych zwyczajnych, które były realizowane z wyko
rzystaniem komputera:

— Definicja równania różniczkowego zwyczajnego. Pojęcia wstępne.

— Interpretacja geometryczna równania różniczkowego postaci y' — f ( x , y ) .

— Równanie różniczkowe Clairaut. Rozwiązania osobliwe. Twierdzenia o ist
nieniu i jednoznaczności rozwiązań.

— Równanie różniczkowe rodziny krzywych. Krzywe ortogonalne.

— Definicja równania różniczkowego n-tego rzędu. Podstawowe pojęcia.

— Układy jednorodne równań różniczkowych liniowych o stałych współczyn
nikach.

Najczęściej praca studentów nad problemem matematycznym na ćwicze
niach z pomocą komputera, przebiegała według schematu z rys. 2.

Mimo ograniczonego zasięgu przeprowadzonych badań, skoncentrowanych 
na jednym przedmiocie, można już na ich podstawie poczynić pewne spostrze
żenia odnośnie wyróżnionych przeze mnie obszarów badawczych. Na podstawie 
przeprowadzonych badań udało się znaleźć pozytywne odpowiedzi na posta
wione pytania-problemy.

Przeprowadzony eksperyment ukazał pozytywną rolę komputera w procesie 
kształtowania pojęć matematycznych. Ponadto komputer okazał się doskona
łym narzędziem do eksperymentowania i modelowania różnych zjawisk.
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rys. 2. Schemat przebiegu pracy studentów na ćwiczeniach z komputerem.

Zastosowanie komputera w procesie nauczania zmienia organizację pracy. 
Przeprowadzone badania pokazały, iż różne formy pracy z komputerem mogą 
przynieść oczekiwane efekty, jeżeli zastosuje się odpowiednie metody naucza
nia. W  zaktywizowaniu studentów pomaga wykorzystanie metod heurystycz
nych, w tym metody problemowej. Przygotowanie odpowiednich materiałów 
dla studentów (karty pracy, materiały pomocnicze) ułatwia i odpowiednio kie
ruje ich pracą przy rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem nowoczesnego 
środka dydaktycznego.

Zastosowanie komputera zmienia więc rolę nauczyciela z osoby przeka
zującej wiedzę i sprawdzającej jej opanowanie, w animatora matematycznej 
aktywności studentów.

Wybór treści do realizacji z wykorzystaniem komputera jest niewątpliwie 
bardzo ważny. Jednak przeprowadzone badania nie dostarczyły wystarczają
cych informacji do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jakie, treści lepiej wpro
wadzać tradycyjnie, a przy jakich korzystniejsze jest zastosowanie komputera? 
Czasami zależy to również od wyboru studentów. Zatem trudno jest rozstrzy
gnąć ten problem autorytatywnie.

Wykorzystanie komputera wzmaga motywację studentów do studiowania 
przedmiotu i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów z pomocą kompu
tera.
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Przeprowadzone badania pokazały również, że możliwy jest transfer umie
jętności nabytych podczas ćwiczeń na dalszą działalność edukacyjną i zawo
dową studenta.

Ponadto przeprowadzone badania pozwoliły na udzielenie częściowych od
powiedzi na trzy ostatnie pytania, postawione w ramach każdego z wyróżnio
nych przeze mnie obszarów badawczych:

1. Co się zyskuje, a co traci, gdy stosujemy komputer w procesie studiowa
nia matematyki?

2. Jakie niebezpieczeństwa i nieoczekiwane skutki uboczne dostrzega się 
przy zastosowaniu nowego środka dydaktycznego?

3. Jakie trudności zauważa się w pracy studentów z nowym narzędziem?

W  większym stopniu udało się uzyskać informacje na temat zalet zasto
sowania nowego środka, niż jego wad. Przy zastosowaniu nowego środka dy
daktycznego dostrzega się również pewne niebezpieczeństwa i nieoczekiwane 
skutki uboczne. Przy wprowadzaniu komputera na zajęcia z matematyki na
leży zwracać uwagę, aby pokazywać nie tylko zalety tego środka dydaktycz
nego, ale również pewne jego ograniczenia. Obliczenia wykonywane z pomocą 
programu komputerowego, mogą prowadzić do różnych sytuacji, kiedy jako ich 
rezultat otrzymujemy na przykład:

— częściowe rozwiązanie;
—  błędne rozwiązanie;

—  brak rozwiązania.

Studenci powinni być świadomi powyższych sytuacji, aby we właściwy sposób 
interpretować wyniki działania programu.

Świadomość pewnych ograniczeń programu komputerowego i konieczność 
krytycznej refleksji przy korzystaniu z niego, może pełnić rolę tzw. „błogosła
wionych błędów” 2. Wspólna analiza ze studentami tych błędów, może spowo
dować pogłębienie rozumienia matematycznych treści.

Przeprowadzone badania ujawniły także trudności, jakie mają studenci 
rozwiązujący problemy matematyczne z pomocą nowego narzędzia. Trudności 
te związane są z:

— obsługą programu;

— wprowadzeniem innego typu zadań (zadania problemowe) i innego spo
sobu pracy (metody poszukujące).

2Krygowska Z.: 1989, Zrozumieć błąd w matematyce, Dydaktyka Matematyki 10, 141-147.
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Wydaje się, że wyróżnione obszary badawcze wyczerpują w znacznej mierze 
problematykę badań, konieczne są jednak badania zakrojone na szerszą skalę. 
Badania te mogłyby dotyczyć możliwości wykorzystania nowych technologii 
w studiowaniu:

a) innych zagadnień z równań różniczkowych zwyczajnych;

b) innych przedmiotów matematycznych (np. różne poziomy analizy mate
matycznej, geometria analityczna, algebra liniowa).

Badania, zakrojone na szerszą skalę, zostały zapoczątkowane, w pewnym 
stopniu, przez badania dodatkowe, dotyczące przedmiotu analiza matema
tyczna (pierwszy poziom).

Oprócz programów komputerowych WinPlot i Derive warto by rozważyć 
możliwość wykorzystania innych narzędzi, w zależności od ich dostępności 
i przystępności (łatwość obsługi). Wydaje się, iż również wykorzystanie kalku
latora graficznego, wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie, może oka
zać się pomocą w realizacji wybranych celów dydaktycznych.

Mimo ograniczonego zakresu badań można już na ich podstawie stwierdzić, 
że warto wykorzystywać komputer w studiowaniu matematyki. Można również 
przypuszczać, iż trening studentów podczas studiów może przyczynić się do 
lepszego wykorzystania komputera w dalszej pracy badawczej do prowadzenia 
m. in. badań naukowych, w których to komputer zaczyna odgrywać coraz 
większą rolę.


