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Wstęp

Niniejsza praca jest raportem z badań przeprowadzonych na dziewięciu
polskich uczelniach wyższych; były to Akademia Pedagogiczna 1 w Krako-
wie (dalej będziemy używać skrótu AP), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (UAM), Uniwersytet Gdański (UG), Uniwersytet Łódzki (UŁ),
Uniwersytet Szczeciński (US), Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytet
w Białymstoku (UwB), Uniwersytet Wrocławski (UWr) i Uniwersytet Zie-
lonogórski (UZ). Badania te objęły 527 (ankieta nr 1) i 515 (ankieta nr 2)
studentów różnych lat (kierunki matematyka oraz fizyka z matematyką) – po-
tencjalnych przyszłych nauczycieli matematyki, a przeprowadzono je w okresie
kwiecień-czerwiec 2007 roku. Studenci ci wypełnili dwie ankiety (515 osób od-
dało obydwie), pierwsza z nich dotyczyła używania kalkulatorów w uczeniu
się i nauczaniu matematyki, druga – używania komputerów w uczeniu się i
nauczaniu matematyki. Warto tutaj podkreślić, że chociaż w ankietach pytali-
śmy o przyszłą pracę w zawodzie nauczyciela matematyki, to prawdopodobnie
spora część ankietowanych nie będzie uczyć w szkole; wynika to z widocznych
w ankietach wyborów wielu przedmiotów w czasie studiów i dzięki temu zdo-
byciu kilku specjalności, na przykład nauczycielskiej (przedmioty typu dydak-
tyka matematyki, metodyka nauczania matematyki) i finansowej (matematyka
finansowa, matematyka aktuarialna).

1Obecnie Uniwersytet Pegagogiczny
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Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wymienionym i nie wymie-
nionym pracownikom wyższych uczelni za pomoc w przeprowadzeniu ankiet i
szereg uwag, a w szczególności Henrykowi Kąkolowi (AP), Edycie Juskowiak
(UAM), Dorocie Zasuwa (UŁ), Kazimierzowi Skurzyńskiemu i Małgorzacie
Makiewicz (US), Krystynie Dałek (UW), Annie Rybak (UwB), Małgorza-
cie Mikołajczyk (UWr) i Annie Laskowskiej (UZ). Słowa wdzięczności kieruję
również do Mirosława Majewskiego (New York Institute of Technology) oraz
Agnieszki Orzeszek (III LO w Gdyni) za trud czytania pierwszych wersji pracy
i wiele cennych uwag.

Cele badań

Przeprowadzone badania dotyczące kalkulatorów miały na celu:

A1. Określenie typu posiadanych kalkulatorów i częstotliwości ich używania

B1. Określenie, do jakich aktywności związanych z matematyką studenci uży-
wają kalkulatorów

C1. Zbadanie, czy i w jaki sposób kalkulatory były używane w szkole na
lekcjach matematyki w okresie, gdy ankietowany był uczniem

D1. Zbadanie, w jaki sposób kalkulatory używane są w czasie zajęć na uczelni

E1. Sprawdzenie, do jakiego typu zajęć studenci chcieliby używać kalkulato-
rów w przyszłej pracy nauczyciela matematyki

F1. Zbadanie, czy używanie kalkulatorów w szkole i na studiach wpłynęło
na stosunek studentów do idei używania kalkulatorów w przyszłej pracy
nauczyciela matematyki

G1. Postawienie ogólnej diagnozy dotyczącej perspektyw i zagrożeń używania
kalkulatorów w nauczaniu matematyki

Podobne cele przyświecały badaniom (ankieta nr 2 ) dotyczącym roli kom-
puterów w uczeniu się i nauczaniu matematyki. Oto te cele:

A2. Określenie, czy studenci mają dostęp do komputera i do Internetu, i jak
często korzystają z komputera

B2. Określenie, do jakich aktywności związanych z matematyką studenci uży-
wają komputerów

C2. Zbadanie, czy i w jaki sposób komputery były używane w szkole na
lekcjach matematyki w okresie, gdy ankietowany był uczniem

D2. Zbadanie, w jaki sposób komputery używane są w czasie zajęć na uczelni
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E2. Zbadanie, jakie programy wspomagające nauczanie matematyki znane
są studentom

F2. Sprawdzenie, do jakiego typu zajęć studenci chcieliby używać kompute-
rów w przyszłej pracy nauczyciela matematyki

G2. Zbadanie, czy używanie komputerów w szkole i na studiach wpłynęło
na stosunek studentów do idei używania komputerów w przyszłej pracy
nauczyciela matematyki

H2. Postawienie ogólnej diagnozy dotyczącej perspektyw i zagrożeń używania
komputerów w nauczaniu matematyki

Wyniki badań – kalkulatory

Pierwsze pytanie ankiety nr 1 dotyczyło typu posiadanego kalkulatora.
Do wyboru były trzy kategorie: prosty kalkulator arytmetyczny (podstawowe
działania i procenty), kalkulator inżynierski (oprócz działań i procentów, ob-
liczanie wartości funkcji elementarnych) i kalkulator graficzny (kalkulatory te
pozwalają rysować wykresy funkcji, są programowalne i niekiedy można na
nich wykonywać operacje na symbolach); niektórzy studenci zaznaczali dwa a
nawet trzy typy posiadanych kalkulatorów. Dane (w procentach) dla poszcze-
gólnych uczelni i dla wszystkich ankietowanych umieszczono w tabeli 1.

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
tylko prosty 45,5 34,3 50,0 71,7 46,4 31,6 27,8 0,0 68,1 46,3
tylko inżynierski 6,8 14,1 11,5 0,0 12,5 15,8 33,3 0,0 10,6 12,1
tylko graficzny 2,3 0,0 0,0 0,0 1,8 5,3 1,9 10,5 1,1 1,5
prosty i inżynierski 26,1 41,4 32,7 23,9 25,0 26,3 33,3 0,0 16,0 27,3
prosty i graficzny 10,2 8,1 0,0 0,0 1,8 5,3 3,7 26,3 1,1 5,1
inżynierski i graficzny 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,6
wszystkie typy 3,4 2,0 5,8 2,2 3,6 5,3 0,0 52,6 2,1 4,6
wcale 5,7 0,0 0,0 0,0 7,1 10,5 0,0 0,0 1,1 2,3
brak odpowiedzi 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Tabela 1. Typ posiadanego kalkulatora na poszczególnych uczelniach

Typ posiadanego kalkulatora w istotny sposób determinuje sposób, zakres
jego używania. Sytuacja wydaje się niepokojąca – prawie 90% ankietowanych
posiada (lub ma dostęp) wyłącznie kalkulator prosty lub inżynierski. Wpływa
to przede wszystkim na ograniczoną różnorodność zadań, do rozwiązania któ-
rych warto skorzystać z pomocy kalkulatora.

Drugie pytanie ankiety nr 1 dotyczyło częstości używania kalkulatora. Po-
patrzmy na wyniki procentowe umieszczone w tabeli nr 2.
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AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
codziennie 6,8 6,1 28,9 4,4 3,6 5,3 3,7 15,8 5,3 8,0
kilka razy w tygodniu 27,3 28,3 59,6 15,2 48,2 26,3 57,4 63,2 42,6 38,9
kilka razy w miesiącu 51,1 53,5 9,6 50,0 37,5 42,1 35,2 15,8 40,4 40,8
kilka razy w roku 14,8 12,1 1,9 21,7 7,1 5,3 1,9 5,3 11,7 10,3
wcale 0,0 0,0 0,0 8,7 3,6 21,1 1,9 0,0 0,0 2,1

Tabela 2. Częstość używania kalkulatora

Z tej części ankiety wynika, że studenci używają kalkulatorów umiarkowa-
nie często, prawie 40% używa ich kilka razy w tygodniu oraz około 40% kilka
razy w miesiącu. Tutaj używanie oznacza także praktyczne cele, niezwiązane
ze studiami.

Trzecie pytanie ankiety nr 1 było następujące:

Używam kalkulatora do następujących zajęć wiążących się z matematyką (jeśli
na pytanie 2 odpowiedziałeś wcale, nie odpowiadaj na pytanie 3):

– obliczeń (działania arytmetyczne, praktyczne obliczenia, np. procenty) . . . %

– rozwiązywania równań . . . %

– sporządzania różnego typu wykresów . . . %

– sporządzania tabelek . . . %

– odkrywania matematyki . . . % Jeśli nie napisałeś 0%, opisz krótko, jakie
Twoje zajęcia kryją się pod hasłem odkrywanie matematyki.

– innych zajęć . . . % Wymień, jakie to są zajęcia.

Podane wielkości są oczywiście szacunkowe, ich suma powinna wynieść 100.

Określając procentowo sposób wykorzystania kalkulatora, wydaje się, że
sprawdziliśmy rzeczywiste preferencje studentów dotyczące tego środka dy-
daktycznego. Zanim opiszemy te preferencje, popatrzmy na tabelę z wynikami
(w procentach).

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
obliczenia (średnia) 79,7 82,7 65,9 77,5 72,7 61,4 78,8 62,5 79,7 76,6
równania (średnia) 5,8 7,5 14,9 4,3 6,9 6,8 7,3 9,3 6,8 7,4
wykresy (średnia) 5,1 2,1 2,1 0,4 2,5 4,4 3,4 13,8 2,3 3,1
tabelki (średnia) 2,7 1,5 3,1 0,5 1,8 0,4 2,3 1,1 2,2 2,1
odkrywanie (średnia) 1,6 1,1 4,2 0,7 1,4 3,7 1,6 9,4 1,3 1,9
inne (średnia) 1,7 2,6 1,8 3,4 1,4 3,5 3,4 0,6 4,6 2,6

Tabela 3. Używanie kalkulatora do zajęć związanych z matematyką

Zauważmy, że po raz kolejny typ posiadanych kalkulatorów wpłynął istot-
nie na niezbyt urozmaicony repertuar zagadnień, tematów i zadań, do których
się ich używa; szczególnie jaskrawo widać to w przypadku pozycji „odkrywa-
nie” i pozycji „inne”. Przed dokładniejszym omówieniem, warto zastanowić
się, czy jakość sprzętu jest jedyną przyczyną tego, że kalkulatorów używa się
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głównie do obliczeń (aż 44% ankietowanych deklaruje, że używa kalkulatora
wyłącznie do obliczeń!). Wydaje się, że nie jest to jedyna przyczyna. Do tego
problemu powrócimy w dalszej części artykułu.

A teraz przyjrzyjmy się dokładniej, co ci nieliczni studenci, którzy uży-
wają kalkulatorów do odkrywania matematyki (do własnych matematycznych
eksploracji), rozumieją pod tym terminem. Podano łącznie 14 propozycji (nie-
które osoby podawały po kilka propozycji), wśród nich jedyne powtarzające
się to:

— eksperymenty i odkrywanie własności funkcji,

— poznawanie nowych funkcji kalkulatora.

Popatrzmy jeszcze na odpowiedzi dotyczące innych zajęć związanych z ma-
tematyką, do których studenci używają kalkulatorów. Tutaj podano 29 pro-
pozycji, a powtarzające się to:

— zakupy, rachunki, przychody, wydatki, ceny, rabaty, VAT;

— obliczenia związane z funkcjami trygonometrycznymi, cyklometrycznymi,
logarytmicznymi, potęgowymi;

— zabawy, gry i zagadki;

— obliczanie całek.

Ubogość powyższego zestawu tzw. innych zajęć wynika z kilku przyczyn.
Oczywiście na pewno znowu istotny jest typ posiadanego sprzętu, ale wydaje
się, że nie jest to czynnik decydujący. Naszym zdaniem istotne są tu cztery
czynniki:

• brak tradycji nauczania matematyki z technologiami i niedocenianie
przez nauczycieli i przez matematyków walorów tego typu nauczania;

• niezbyt bogata oferta zajęć z kalkulatorami, a zajęcia, na których stu-
denci uczą się używania kalkulatorów są często wyrywkowe i mają cha-
rakter zapoznawania ze sprzętem, a nie uczenia, jak go używać w szkole;

• styl nauczania matematyki w szkole i na studiach, preferujący uczenie
algorytmów i dający uczniom i studentom mało możliwości do własnych
odkryć;

• „konkurencja” komputerów.

Kolejne dwa pytania dotyczyły wykorzystywania kalkulatorów na lekcjach
matematyki w szkole i w czasie zajęć na studiach. Oczywiście niektórzy stu-
denci mogli nie pamiętać lekcji z użyciem tego środka, ale fakt, że jednak
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niewielu studentów w szkole lub na studiach zetknęło się na zajęciach z kal-
kulatorami, warty jest gruntownej analizy.

Czy Twoi nauczyciele matematyki w szkole wykorzystywali kalkulatory na
lekcjach matematyki? TAK NIE
Jeśli TAK, opisz krótko te zajęcia.
Czy Twoi nauczyciele na studiach wykorzystywali (wykorzystują) kalkulatory
w czasie zajęć z matematyki? TAK NIE
Jeśli TAK, opisz krótko te zajęcia.

Zbiorcze wyniki przedstawiamy na diagramie 1, szczegółowe (w procen-
tach) w tabeli 4.

studia TAK
32,1%

studia NIE
87,9%

szkoła TAK
28,5%

szkoła NIE
71,5%

Diagram 1. Korzystanie z kalkulatorów w
szkole i na studiach – średnia

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
szkoła TAK 20,4 32,3 36,5 30,4 30,4 5,3 31,5 21,1 29,8 28,5
szkoła NIE 79,6 67,7 63,5 69,6 69,6 94,7 68,5 79,0 70,2 71,5
studia TAK 43,2 38,4 7,7 21,7 25,0 47,4 64,8 94,7 3,2 32,1
studia NIE 56,8 61,6 92,3 78,3 75,0 52,6 35,2 5,3 96,8 67,9

Tabela 4. Korzystanie z kalkulatorów w szkole i na studiach

Jakie matematyczne zajęcia z kalkulatorem, zdaniem ankietowanych, od-
były się w szkole? Wymieniono 27 typów aktywności, wśród nich najpopular-
niejsze były:

— wszelkiego typu obliczenia (56 osób wskazało tę aktywność);

— własności funkcji – wykresy, wartości (32 osoby);

— sprawdzanie poprawności rozwiązań (17 osób);

— prezentacja kalkulatorów i zapoznanie z ich możliwościami (12 osób);

— procenty (10 osób);

— działania na ułamkach dziesiętnych, przybliżenia, zaokrąglenia (9 osób).

Warte zastanowienia są uwagi-opinie studentów (niekiedy krytyczne) pod
adresem szkoły i nauczycieli. Oto one:
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„bardzo rzadko”, „ostatnia klasa liceum”, „pani pokazywała różne wykresy
na jednym kalkulatorze”, „tylko nauczyciel sprawdzał poprawność rozwiąza-
nia”, „bardzo rzadko do sprawdzenia, czy na tablicy dobry wynik”, „w gim-
nazjum nauczycielka próbowała sprawdzić wynik na kalkulatorze”.

Popatrzmy na sytuację na studiach. Tutaj pojawiały się 24 aktywności,
wśród nich najpopularniejsze to:

— używanie kalkulatorów do przedmiotów o podłożu finansowo-ekonomicznym
(matematyka finansowa, matematyka aktuarialna, ubezpieczenia; 41 osób);

— obsługa kalkulatora i pokazanie, jak używać go w przyszłej pracy w szkole
(41 osób);

— obliczenia w czasie zajęć z metod numerycznych (29 osób);

— badanie własności funkcji (wykresy, wartości; 27 osób);

— obliczenia (skomplikowane rachunki, procenty, całki; 23 osoby);

— obliczenia związane ze statystyką i rachunkiem prawdopodobieństwa (20
osób);

— rozwiązywanie równań (6 osób).

Zauważmy, że studenci używają kalkulatorów na studiach głównie do przed-
miotów związanych z wybraną przez nich specjalnością (matematyka finan-
sowa i matematyka nauczycielska – dwie najwyższe pozycje na powyższej li-
ście). Ciekawą, dość symptomatyczną sytuację ilustruje przykład uczelni UwB,
w której wielu ankietowanych studentów zadeklarowało używanie kalkulato-
rów w czasie studiów (64,8%, por. tabela 4); studenci tej uczelni kalkulato-
rów używają głównie do zajęć z metod numerycznych. Można zaryzykować
stwierdzenie, że ten wysoki procent nie jest rezultatem jakiś rozwiązań syste-
mowych, ale wynika bardziej z indywidualnej decyzji prowadzących właśnie te
zajęcia (por. poniższa tabela, widać, że metody numeryczne pojawiły się tylko
w ankietach studentów UwB). Warto przyjrzeć się do jakich jeszcze innych
przedmiotów w trakcie studiów studenci używają kalkulatorów.

Analizując tabele 4 i 5, można zauważyć, że na niektórych uczelniach na-
uczanie z użyciem kalkulatorów traktuje się w sposób systemowy (specjalne
przedmioty); są to AP (przedmiot „Technologia informacyjna w nauczaniu
matematyki”), UWr (konwersatorium „Nauczanie matematyki z kalkulatorem
graficznym”) oraz UW (seminarium „Kalkulatory i komputery nauczaniu ma-
tematyki”). Na tych uczelniach procent studentów, którzy „zauważają” kalku-
latory jest dość wysoki (UW – 47,37%, AP – 43,18%) i bardzo wysoki (UWr
– 94,74%).
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AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ
Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Praktyka
nauczania
w szkole

Praktyka
nauczania
w szkole

Matematy-
ka szkolna

Metodyka
nauczania
matema-
tyki

Metodyka
nauczania
matematy-
ki w szkole

Metodyka
nauczania
matema-
tyki

Technolo-
gia infor-
macyjna w
nauczaniu
matema-
tyki

Seminar-
ium Kal-
kulatory i
komputery
w naucza-
niu mate-
matyki

Konwersa-
torium
Nauczanie
matematy-
ki z kalku-
latorem
graficznym
Komputer
w szkole

Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka
Rachunek
prawdopo-
dobień-
stwa

Rachunek
prawdopo-
dobień-
stwa

Analiza
matema-
tyczna

Analiza
matema-
tyczna
Topologia
Algebra li-
niowa

Teoria
liczb

Metody
numerycz-
ne

Matematy-
ka finanso-
wa

Bankowość
i metody
statystycz-
ne w bizne-
sie

Matematy-
ka finanso-
wa

Matematy-
ka finanso-
wa

Matematy-
ka finanso-
wa

Matematy-
ka aktuar-
ialna

Tabela 5. Studia – przedmioty z wykorzystaniem kalkulatorów

Na koniec omawiania wyników ankiety nr 1 zajmiemy się istotnym ce-
lem badań – sprawdzeniem, do jakiego typu zajęć studenci chcieliby używać
kalkulatorów w przyszłej pracy nauczyciela matematyki (punkt 6 tej ankiety).

Do czego Twoim, jako przyszłemu nauczycielowi matematyki, zdaniem naj-
bardziej potrzebny jest kalkulator na lekcjach matematyki? W każdym wierszu
postaw tylko jeden krzyżyk.
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zdecydowanie

tak tak nie
zdecydowanie

nie
do obliczeń
do badania funkcji
do badania granic
do rozwiązywania równań i układów
równań
do matematycznych odkryć
do pisania prostych programów
do innych zajęć (jakich)

Do jakich zajęć?

Wyborom zdecydowanie tak, tak, nie, zdecydowanie nie i wreszcie brakowi
krzyżyka przyporządkowano odpowiednio liczby 1, 0, 5, −0, 5, −1 i 0. Popa-
trzmy na tabelę 6, która przedstawia średnią dla poszczególnych uczelni i śred-
nią dla wszystkich ankietowanych studentów.

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ śr.
obliczenia (średnia) 0,42 0,55 0,33 0,60 0,4 0,11 0,54 0,55 0,52 0,47
badanie funkcji (średnia) 0,11 0,15 0,15 0,10 -0,14 0,18 0,04 0,55 -0,15 0,06
badanie granic (średnia) -0,07 -0,13 -0,12 -0,05 -0,26 -0,05 -0,21 0,40 -0,28 -0,15
równania i układy (średnia) -0,09 -0,08 0,05 0,05 -0,09 -0,63 -0,08 0,05 -0,15 -0,09
odkrycia (średnia) 0,27 0,15 0,40 0,03 -0,09 0 0,01 0,53 -0,02 0,12
programy (średnia) -0,26 -0,16 -0,15 -0,13 -0,27 -0,55 -0,16 -0,21 -0,31 -0,23
inne (średnia) -0,29 -0,37 -0,24 -0,47 -0,42 -0,26 -0,44 -0,29 -0,42 -0,37
Tabela 6. Zajęcia, do których studenci chcieliby używać kalkulatorów w przyszłej pracy
nauczyciela matematyki

Jak można skomentować otrzymane wyniki? Raczej dość pesymistycznie
w kontekście większego wykorzystania kalkulatorów do nauczania matematyki
na poziomie szkolnym, do czego zresztą nauczycieli matematyki wręcz obliguje
ministerialna (zarówno stara i nowa) podstawa programowa matematyki. W
nowej (z 2007 roku) podstawie jest napisane, że jednym z podstawowych osią-
gnięć ucznia w nauce matematyki w klasach IV-VI powinno być „uzyskanie
sprawności w wykonywaniu obliczeń na liczbach naturalnych, ułam-
kach zwykłych i dziesiętnych, także za pomocą kalkulatora”. W Za-
daniach szkoły dla gimnazjum i dla szkoły ponadgimnazjalnej „Wdrożenie
uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi (kalkulatory, kom-
putery, multimedia) i źródeł informacji (podręczniki, atlasy, ency-
klopedie, zasoby sieciowe)” uznano za jedno z podstawowych zadań szkoły.
Ponadto w nowej podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych wśród
osiągnięć wymienia się „Przeprowadzanie obliczeń dokładnych i przy-
bliżonych (w tym procentowych), także z wykorzystaniem kalkula-
tora.” Najsilniejszym chyba bodźcem do poważniejszego potraktowania kal-
kulatorów jako wartościowego środka dydaktycznego byłoby wprowadzenie do
zestawów egzaminacyjnych (matura, egzamin po gimnazjum) zadań, do roz-
wiązywania których można używać kalkulatorów. Przykłady krajów, gdzie tak
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uczyniono (Wielka Brytania, USA, Francja), świadczą o tym, że taka decyzja
jest nie tylko możliwa, ale nie „zubaża” ona szkolnej matematyki.

Wróćmy do wyników tabeli 6. Ankietowani studenci matematyki (część z
nich to przyszli nauczyciele tego przedmiotu) widzą kalkulator jedynie jako śro-
dek do obliczeń (średnia 0,47) i umiarkowanie dobre narzędzie do odkrywania
matematyki (średnia 0,12). Nawet badanie funkcji ma zaskakującą niską śred-
nią. Zastanawiający jest jednoznacznie negatywny stosunek ankietowanych
(średnia -0,23 i ujemne wartości dla wszystkich uczelni) do wykorzystywania
kalkulatorów do pisania lub pokazywania prostych programów w czasie zajęć
z matematyki w szkole. Spróbujmy to wyjaśnić. Wydaje się, że decyduje tutaj
„konkurencyjność” komputerów. Studenci matematyki poznają wiele bardzo
dobrych, o szerokich możliwościach, programów wspomagających nauczanie
i uczenie się matematyki, znają także języki programowania; być może nie
są skłonni zaakceptować używania kalkulatorów do pisania programów. Są-
dzimy jednak, że istotniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest zaniedbywanie
uczenia programowania czy uczenia korzystania z gotowych pakietów właśnie
pod kątem przyszłej pracy w szkole; wśród zajęć na studiach wymienionych
przez ankietowanych ani razu nie pojawiła się informacja, że ktoś podjął próbę
nauczenia studentów, jak wykorzystać programy kalkulatorowe (gotowe lub
stworzone przez studentów) do przyszłej pracy z uczniami. Tłumaczenie, że
powinniśmy „wyposażyć” przyszłych nauczycieli matematyki tylko w te umie-
jętności, które realnie można wykorzystać w szkole, jest niespójne, bowiem, za-
kładając to, powinniśmy drastycznie okroić przedmioty stricte matematyczne.
Zwróćmy tutaj jeszcze uwagę na to, że przy kształceniu nauczycieli dwóch
przedmiotów (najczęściej z matematyką pojawia się informatyka bądź fizyka)
położenie większego nacisku na umiejętności programistyczne przyszłych na-
uczycieli matematyki jest nieuniknione.

Jakie aktywności pojawiły się przy odpowiedziach tak lub zdecydowanie
tak w punkcie 6 ankiety nr 1 („do innych zajęć (jakich)”)? Wśród zaledwie
30 osób, które widzą inne niż wymienione w tabelce możliwości wykorzystania
kalkulatorów na lekcjach matematyki, pojawiły się m.in. następujące propo-
zycje:

— do nauki fizyki i chemii;

— do wprowadzania pojęć matematycznych;

— do pokazania, że kalkulatory graficzne są przydatne;

— do pokazania uczniom, że kalkulatory nie zawsze są potrzebne (nie są
przydatne!);

— do pokazania, że uczeń może być szybszy niż kalkulator;
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— do zajęć pozalekcyjnych.

Niektóre z tych propozycji świadczą o tym, że studenci niezbyt cenią kal-
kulator jako środek dydaktyczny, co może wynikać z tego, że nie rozumieją,
nie znają koncepcji nauczania matematyki z technologiami.

Wyniki badań – komputery

Pytania ankiety nr 2 były podobne do pytań w ankiecie nr 1. Pierwsze py-
tanie dotyczyło posiadania komputera i dostępu do Internetu, drugie częstości
używania komputera (w ogóle, nie tylko do zajęć związanych ze studiami).
Wyniki procentowe przedstawiono w tabeli nr 7 (dostęp do komputera i do
Internetu studentów poszczególnych uczelni, i średnia dla wszystkich ankieto-
wanych), oraz w tabeli nr 8 (częstość używania komputera).

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ śr.
własny + nieograniczny Internet 73,9 64,7 74,5 73,9 69,5 89,5 56,4 84,2 58,2 68,3
własny + ograniczny Internet 8,0 13,1 5,9 6,5 8,5 5,3 10,9 15,8 16,5 10,5
własny + bez Internetu 11,3 14,1 9,8 13,1 13,5 5,2 27,3 0,0 20,2 14,6
dostęp do komputera i Internetu 5,7 8,1 9,8 6,5 6,8 0,00 1,8 0,0 5,1 5,8
dostęp do komputera bez Internetu 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 3,6 0,0 0,0 0,6
bez dostępu do komputera 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,00 0,0 0,0 0,2

Tabela 7. Dostęp do komputera i do Internetu – średnia dla poszczególnych uczelni

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
codziennie 72,7 67,7 64,7 69,6 72,9 84,2 47,3 84,2 68,4 68,2
kilka razy w tygodniu 19,3 30,3 31,4 26,1 13,5 10,5 34,6 10,5 21,5 23,9
kilka razy w miesiącu 5,7 2,0 1,9 4,3 10,1 5,3 12,7 5,3 7,6 6,0
kilka razy w roku 1,2 0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 5,4 0,0 2,5 1,5
wcale 1,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Tabela 8. Częstość korzystania z komputera dla poszczególnych uczelni i średnia

Przedstawione dane mogą napawać optymizmem: 93% ankietowanych po-
siada własny komputer, a 84% ma dostęp do Internetu. Tak więc, w przeciwień-
stwie do kalkulatorów, sprzęt nie stanowi żadnej bariery do intensywniejszego
włączenia komputerów do procesu kształcenia przyszłych nauczycieli matema-
tyki. Ponadto studenci bardzo często korzystają z komputerów (ponad 90%
ankietowanych robi to codziennie lub kilka razy w tygodniu). To ważna infor-
macja; w przypadku kalkulatorów sporo zajęć w szkole i na studiach poświęca
się podstawowej obsłudze kalkulatora, w przypadku komputerów nie jest ko-
nieczna nauka podstawowych umiejętności typu zapamiętywanie, kopiowanie,
wklejanie.
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Trzecie pytanie ankiety nr 2 było następujące:
Używam komputera do następujących zajęć wiążących się z matematyką (jeśli
na pytanie 2 odpowiedziałeś wcale, nie odpowiadaj na pytanie 3):

– obliczeń (działania arytmetyczne, praktyczne obliczenia, np. procenty) . . . %
– rozwiązywania równań . . . %
– sporządzania różnego typu wykresów . . . %
– sporządzania tabelek . . . %
– odkrywania matematyki . . . % Jeśli nie napisałeś 0%, opisz krótko, jakie

Twoje zajęcia kryją się pod hasłem odkrywanie matematyki.
– innych zajęć . . . % Wymień, jakie to są zajęcia.

Podane wielkości są oczywiście szacunkowe, ich suma powinna wynieść 100.

Jakie są preferencje studentów dotyczące używania komputerów? Przyj-
rzyjmy się dokładniej tabeli z wynikami (w procentach).

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
obliczenia (średnia) 18,8 18,1 13,7 25,9 16,1 19,2 21,3 9,5 10,2 17,1
równania (średnia) 4,9 3,3 3,4 6,5 4,6 6,0 10,4 3,7 3,6 4,8
wykresy (średnia) 21,3 17,7 21,3 20,3 16,3 24,1 20,1 23,7 15,2 19,0
tabelki (średnia) 18,8 20,7 19,8 14,8 13,7 17,9 12,7 29,5 27,1 19,3
odkrywanie (średnia) 7,7 11,0 16,3 3,6 8,6 12,8 4,6 14,5 11,5 9,6
inne (średnia) 21,7 22,6 23,3 20,2 22 14,7 20,2 16,1 28,0 22,3

Tabela 9. Używanie komputera do zajęć związanych z matematyką

Ankietowani studenci używają komputerów do „innych zajęć” (średnia po-
nad 22%), do tworzenia tabelek (około 19%), do wykresów (około 19%) i wresz-
cie średnio 17% czas poświęcony obliczeniom. Niepokojąco niski jest procent
czasu poświęconego odkrywaniu. Zdajemy sobie sprawę, że oszacowanie tego
czasu i określenie, w którym momencie, pracując z komputerem nad mate-
matycznym zadaniem, już odkrywa się matematykę, a w którym jeszcze nie,
jest trudne do zdefiniowania; jednak mimo to uważamy, że procent ten jest
stanowczo zbyt niski. I znowu, podobnie jak w przypadku kalkulatorów, uży-
wanie komputerów wpasowuje się w dominujący styl nauczania matematyki –
styl „podający” polegający na ćwiczeniu i doskonaleniu używania podanych
przez prowadzących zajęcia gotowych algorytmów.

A co studenci rozumieją pod pojęciem odkrywanie matematyki? Podano
ponad 50 pozycji (niektórzy studenci podawali po kilka aktywności związa-
nych, ich zdaniem, z odkrywaniem), wśród których najczęściej pojawiały się:

— korzystanie z zasobów Internetu (64 osoby na 515 ankietowanych zakwa-
lifikowały internetowe eksploracje jako odkrywanie matematyki);

— rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat konkretnych zagadnień (przy-
kłady: fraktale, dydaktyka matematyki, bryły platońskie – struktura wi-
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rusów, badania związane z pracą magisterską, wielowymiarowe bryły,
rysowanie przekrojów brył, zbieżność ciągów funkcyjnych, konstrukcje
geometryczne, wartości funkcji obliczane za pomocą arkusza kalkulacyj-
nego, sprawdzanie prawdziwości twierdzeń z algebry, z geometrii, wy-
kresy funkcji; 13 osób);

— zajęcia związane z tworzeniem, odkrywaniem (badanie gier logicznych,
gier matematycznych, odkrywanie zależności za pomocą programów, im-
plementacje algorytmów – sprawdzanie ich poprawności, komputerowe
symulacje zjawisk, odkrywanie twierdzeń, sprawdzanie liczby rozwiązań,
rozwiązywanie zadań za pomocą programu Cabri; 11 osób)

— zajęcia związane z programowaniem (4 osoby);

— rozwiązywanie i tworzenie zadań (2 osoby).

Studenci do kategorii „odkrywanie” zaliczyli także pisanie konspektów,
pisanie pracy magisterskiej.

Skomentujmy najbardziej „kontrowersyjną” odpowiedź studentów: czy po-
szukiwanie informacji matematycznych w Internecie jest odkrywaniem mate-
matyki? Tylko do pewnego stopnia, jeśli bowiem student szuka uzupełnień do
wykładów, ćwiczeń, innych dowodów poznanych twierdzeń, to raczej poznaje
matematykę, odkrywa ją w sposób bierny. Z uzyskanych odpowiedzi płynie
natomiast niewątpliwy wniosek: Internet stał się potężnym, bardzo ważnym
czynnikiem edukacji matematycznej na każdym poziomie kształcenia.

Kończąc omawianie zagadnień związanych z pytaniem nr 3 ankiety (patrz
str. 78), popatrzmy jeszcze, co studenci wpisali do pozycji „inne zajęcia” (przy-
pomnijmy, że chodziło o używanie komputera do zajęć związanych z matema-
tyką!). Tutaj ankietowani podali ponad 100 aktywności, niektóre z nich (filmy,
muzyka, rozrywka, zdjęcia, gadu-gadu, poczta elektroniczna, czatowanie, „go-
oglowanie” – takiego sformułowania używali studenci, zakupy, czytanie prasy,
odczytywanie wyników kolokwiów; 56 wskazań) trudno zaliczyć do zajęć zwią-
zanych z matematyką. A oto pozycje, które niewątpliwie mają lub mogą mieć
związek z matematyką:

— korzystanie z Internetu (76 osób);

— pisanie dokumentów, przygotowanie prezentacji, gromadzenie informa-
cji (prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, konspekty,
referaty, notatki, teksty zadań, opracowywanie danych na zajęcia pra-
cowni fizycznej, pisanie matematycznych formuł, tworzenie rysunków do
zadań; 75 osób);

— zajęcia programistyczne (pisanie programów, sprawdzanie poprawności
algorytmów; 30 osób);
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— aktywności związane z zajęciami na uczelni (przykłady: analiza danych
statystycznych, szyfrowanie, deszyfrowanie, całki, metody numeryczne,
komputery w nauczaniu, obliczenia macierzowe, materiały na lekcję, Ma-
xima, Cabri, konstrukcje geometryczne, kółko matematyczne; 27 osób).

Tak liczne pojawianie się Internetu w wypowiedziach ankietowanych w
pozycji „inne zajęcia” nie jest niespodzianką; dobrze, że to ogromne źródło
informacji jest dostrzegane przez studentów. Oczywiste jest też, że komputery
są wykorzystywane jako świetne narzędzie do sporządzania i gromadzenia róż-
nego typu dokumentacji. Niepokojąca jest natomiast mała liczba (wskazywa-
nych przez ankietowanych) zajęć rzeczywiście związanych z matematyką. Do
problemu tego powrócimy w dalszej części artykułu.

Następne dwa pytania dotyczyły wykorzystywania komputerów na lekcjach
matematyki w szkole i w czasie zajęć na studiach. Podobnie jak w przypadku
kalkulatorów, niektórzy studenci mogli nie pamiętać lekcji z komputerem, ale
to, że tak niewielu studentów zetknęło się z komputerami w szkole na zajęciach
z matematyki (i pamiętało takie zajęcia) warte jest gruntownej analizy.

Zbiorcze wyniki przedstawiamy za pomocą diagramu 2, szczegółowe w pro-
centach w tabeli 10.

studia TAK
55,3%

studia NIE
44,7%

sz
k
o
ła

T
A

K
7
,6

% szkoła NIE
92,4%

Diagram 2. Korzystanie z komputerów w
szkole i na studiach – średnia

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ średnia
szkoła TAK 6,8 7,1 3,9 15,2 5,1 10,5 5,4 15,8 7,6 7,6
szkoła NIE 93,2 92,9 96,1 84,8 94,9 89,5 94,6 84,2 92,4 92,4
studia TAK 58,0 61,6 68,6 45,7 28,8 73,7 36,4 78,95 64,6 55,3
studia NIE 42,0 38,4 31,4 54,3 71,2 26,3 63,6 21,05 35,4 44,7

Tabela 10. Korzystanie z komputerów w szkole i na studiach

Jakie matematyczne zajęcia z komputerem, zdaniem ankietowanych, od-
były się w szkole? Wymieniono 27 typów aktywności, wśród nich najpopular-
niejsze były:

— wykresy funkcji i ich własności (27 osób);

— statystyka (m.in. wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego; 8 osób);
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— prezentacje (m.in. pokaz możliwości programów; 7 osób);

— zajęcia z geometrii (pojawiły się programy CaR i Cabri; 6 osób).

Różnorodność zajęć na studiach, w czasie których używa się komputerów,
jest znacznie większa niż w przypadku kalkulatorów. Ankietowani studenci
wymienili ponad 70 różnych rodzajów zajęć. Najczęściej wymieniano:

— prezentacje w czasie zajęć (91 osób);

— przedmioty na studiach z wykorzystaniem komputerów (przedmioty do-
tyczące nauczania matematyki i fizyki – 51 osób, geometria – 41 osób,
statystyka – 27, metody numeryczne – 14 osób, przedmioty ekonomiczno-
finansowe – 13 osób, analiza matematyczna – 3 osoby);

— pokazy i nauka obsługi programów (35 osób);

— wykresy (21 osób);

— obliczenia (m.in. za pomocą arkusza kalkulacyjnego, 12 osób);

— wizualizacje i animacje (5 osób).

Powyższe dane, chociaż dość optymistyczne, należy jednak nieco zweryfiko-
wać, bowiem bardzo wielu studentów w opisie matematycznych zajęć z kom-
puterami pisało wyłącznie „wykłady – prezentacje”, „głównie prezentacje”,
„slajdy”, „wyświetlanie wykładów z komputera”. Gdyby odjąć te wypowiedzi
(66 ankietowanych), to otrzymalibyśmy nie 55,34% zajęć z komputerami ale
42,52%. Ponadto przypuszczamy, że wiele innych zajęć wymienionych przez
studentów w ankiecie nr 2 to zajęcia bierne, polegające jedynie na oglądaniu
przygotowanych przez prowadzących slajdów.

Popatrzmy, jakie przedmioty wymienili studenci na poszczególnych uczel-
niach, do których wykorzystuje się komputery.

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ
Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Dydaktyka
matema-
tyki

Komputer
w szkole

Dydaktyka
matema-
tyki

Matematy-
ka szkolna

Praktyka
nauczania
w szkole

Metodyka
nauczania
matema-
tyki

Technolo-
gia infor-
macyjna w
nauczaniu
matema-
tyki

Środki
informaty-
czne w na-
uczaniu
matema-
tyki

Komputery
w naucza-
niu mate-
matyki

Technolo-
gie infor-
macyjne w
nauczaniu
matema-
tyki

Seminar-
ium Kal-
kuatory i
komputery
w naucza-
niu mate-
matyki

Tabela 11. Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Pracownia
fizyczna

Dydaktyka
fizyki

Laborato-
ria

Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka
Geometria Geometria

elemen-
tarna
Geometria
anali-
tyczna

Metody
numerycz-
ne

Przedmioty
numerycz-
ne

Programo-
wanie li-
niowe i nie-
liniowe

Wstęp do
topologii

Analiza
matematy-
czna

Analiza
matematy-
czna

Analiza
matematy-
czna

Wstęp do
matematy-
ki

Algebra
Analiza
funkcjo-
nalna

Równania
różnicz-
kowe

Matematy-
ka finanso-
wa

Teoria gier
Modele ma-
tematycz-
ne w eko-
nomii

Matematy-
ka finanso-
wa

Ekonome-
tria

Teoria
portfela

Tabela 11. Studia – przedmioty z wykorzystaniem komputerów

Omawiając wyniki ankiety nr 2, skoncentrujemy się teraz na istotnym celu
badań – sprawdzeniu, do jakich zajęć studenci chcieliby używać komputery w
przyszłej pracy nauczyciela matematyki.

Do czego Twoim, jako przyszłemu nauczycielowi matematyki, zdaniem naj-
bardziej potrzebny jest komputer na lekcjach matematyki? W każdym wierszu
postaw tylko jeden krzyżyk.

zdecydowanie
tak tak nie

zdecydowanie
nie

do obliczeń
do badania wyrażeń algebraicz-
nych i funkcji
do badania granic
do rozwiązywania równań i ukła-
dów równań
do matematycznych odkryć
do pisania prostych programów
do rozwiązywania zadań z geome-
trii
do wizualizacji
do prezentacji
do innych zajęć (jakich)

Do jakich zajęć?

Punktacja była identyczna, jak w przypadku ankiety na temat kalkulato-
rów: zdecydowanie tak, tak, nie, zdecydowanie nie i wreszcie brakowi krzyżyka
przyporządkowano odpowiednio liczby 1, 0,5, −0, 5, −1 i 0. Popatrzmy na
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tabelę 12, która przedstawia średnią dla poszczególnych uczelni i średnią dla
wszystkich ankietowanych studentów.

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ śr.
obliczenia -0,08 0,09 0,12 0,23 0,06 0,26 0,06 0,21 0,11 0,08
badanie funkcji i algebra 0,34 0,39 0,47 0,45 0,25 0,29 0,20 0,53 0,22 0,33
badanie granic 0,27 0,16 0,15 0,30 0,08 0,03 -0,05 0,47 0,06 0,15
równania i układy -0,09 0,02 0,02 0,34 0,06 -0,03 0,05 0,05 -0,07 0,02
odkrycia 0,47 0,55 0,60 0,46 0,34 0,37 0,50 0,74 0,42 0,48
programy 0,26 0,55 0,43 0,63 0,42 0,68 0,45 0,55 0,56 0,48
geometria 0,64 0,53 0,16 0,53 0,10 -0,13 0,32 0,79 0,38 0,40
wizualizacje 0,69 0,81 0,77 0,66 0,63 0,84 0,55 0,92 0,66 0,71
prezentacje 0,76 0,83 0,86 0,78 0,64 0,82 0,72 0,89 0,82 0,78
inne -0,23 -0,23 -0,19 -0,33 -0,14 -0,24 -0,41 -0,16 -0,22 -0,24
Tabela 12. Zajęcia, do których studenci chcieliby używać komputerów w przyszłej
pracy nauczyciela matematyki

Zauważmy, że ankietowani studenci mają pozytywny stosunek (przyjęli-
śmy, że pozytywny oznacza średnią większą od 0,25) do używania komputerów
na lekcjach matematyki do następujących zajęć: badania funkcji i wyrażeń al-
gebraicznych, nauki geometrii, odkryć i pisania prostych programów. Bardzo
pozytywnie (średnia większa od 0,7) natomiast myślą o wizualizacjach i pre-
zentacjach, co nie dziwi, jeśli przypomnimy, jak wielu ankietowanym używanie
komputerów na studiach kojarzy się wyłącznie z prezentacjami. Te wysokie
średnie (wizualizacje – 0,71, prezentacje – 0,78) są miarą akceptacji studentów
dla coraz większej medialności zajęć na studiach. Pytanie, czy z tą atrakcyjną i
akceptowaną formą zajęć (którą studenci chcą przenieść do szkół) idą zmiany w
poprawieniu jakości nauczania matematyki i spowodowaniu, że będzie bardziej
zrozumiała dla uczniów, pozostaje bez odpowiedzi. Problem ten poruszymy w
ostatniej części artykułu.

Ujemna średnia dla pozycji „inne” z ankiety w tabeli 12 jest swoistą miarą
samodzielności i otwartości ankietowanych, bowiem komputerów można uży-
wać do ogromnej liczby aktywności matematycznych. A jakie inne aktywności
związane z matematyką wymienili ankietowani? Najczęściej pojawiały się:

— poszukiwanie twierdzeń, definicji, ciekawych zadań, ciekawostek (12 osób);

— przygotowanie dokumentów (sprawdziany, kartkówki, listy zadań; 7 osób);

— wprowadzanie pojęć (2 osoby);

— geometria przestrzenna (2 osoby);

— gry (2 osoby).

Bardzo niski procent studentów, którzy starają się poznawać matematykę
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„na własną rękę”, jest odzwierciedleniem dominującego stylu kształcenia stu-
dentów, nie wymagającego od nich aktywności, własnych poszukiwań.

Na zakończenie tej części artykułu omówimy odpowiedzi na jeszcze jedno
pytanie z ankiety nr 2.

Jakie znasz programy komputerowe wspomagające nauczanie matematyki i w
jakim stopniu? (bardzo dobrze, dobrze, raczej słabo, słabo)

Ankietowani wymienili aż 83 programy, które znają, i które ich zdaniem
wspomagają nauczanie matematyki. Popatrzmy na tabelę ilustrującą pro-
cent studentów, którzy deklarują znajomość takich programów (braliśmy pod
uwagę wszystkie programy, także i te, które wydają się mieć z nauczaniem
matematyki niewiele wspólnego).

AP UAM UG UŁ US UWUwB UWr UZ średnia
% studentów 86,4 80,8 76,5 100,00 76,3 52,6 61,8 89,5 67,1 77,8
Tabela 13. Procent studentów deklarujących znajomość programów
wspomagających nauczanie matematyki

Trudno byłoby precyzyjnie określić, zdefiniować program komputerowy
wspomagający nauczanie matematyki, ale ponieważ do środków dydaktycz-
nych raczej nie zalicza się kredy, tablicy, ołówka, dlatego z naszych dalszych
rozważań wykluczamy programy typu PowerPoint (30 osób wskazało ten pro-
gram), LaTeX (28 osób), Word, edytory równań, ale także wymieniane przez
ankietowanych języki programowania (Pascal, Turbo Pascal, Delhi, C++).
Oczywiście napisanie programu edukacyjnego w jednym z wymienionych ję-
zyków programowania jest możliwe i zdarza się niejednokrotnie, ale intereso-
wały nas wyłącznie programy, które można wykorzystać w szkole na szerszą
skalę. Po tej eliminacji tabela z najczęściej wymienianymi programami kom-
puterowymi, które studenci znają bardzo dobrze lub dobrze wygląda dla po-
szczególnych uczelni następująco (kolejność dla poszczególnych uczelni została
ustalona na podstawie liczby wskazań):

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ
programy Cabri

Excel
Car
Derive
Winplot
Maxima
Wykresy

Excel
Mathema-
tica
Winplot
Cabri
Wykresy
Scilab
Logo

Excel
Origin

Excel
Cabri
Mathema-
tica
Wykresy
Maxima

Excel
Mathcad
Cabri
Derive
Matlab

Excel
Mathema-
tica
Octave

Excel
Cabri
Mizar
Mathema-
tica

Excel
CaR
Logo
FNGraph
Derive

Excel
CaR
R
Maxima
Mathema-
tica
Derive

Tabela 14. Programy, których znajomość studenci deklarują jako bardzo dobrą lub dobrą

Zastanawiający i niepokojący jest następujący fakt: jedynym programem,
który ankietowani wszystkich badanych uczelni znają w stopniu zadawalają-
cym jest Excel. To nie jest krytyka tego świetnego programu, ale stwierdzenie,
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że w kształceniu przyszłych nauczycieli matematyki nie dopracowaliśmy się
w Polsce wspólnej „platformy technologicznej”, pewnego rodzaju unifikacji
(do zagadnienia tego wrócimy w ostatniej części artykułu). Zwróćmy jeszcze
uwagę, że niektóre z programów z tabeli 14 nie mają szans na szkolną eduka-
cyjną karierę. Do takich programów należą niewątpliwie:

— Mathematica (tutaj elementem decydującym jest cena, ponadto program
ten jest zbyt „bogaty” na potrzeby szkolne);

— Matlab, Mathcad (programy mało przyjazne dla użytkownika z dość
skomplikowaną składnią, ich walory edukacyjne nie są zbyt wysokie);

— Mizar (program używany tylko w UwB, ma on bardzo specyficzne prze-
znaczenie związane z dowodzeniem);

— R (język programowania i środowisko dla obliczeń statystycznych);

— Scilab (program darmowy, zbyt skomplikowana składnia komend; pro-
gram używany przez studentów AP i UAM; tylko 5 osób na 21, które
go wymieniło, zadeklarowało dobrą lub bardzo dobrą znajomość tego
programu);

— Origin (profesjonalny, dość drogi pakiet, umożliwiający pozyskiwanie,
analizę i wizualizację danych pomiarowych; program zbyt wąsko ukie-
runkowany, aby mógł być używany w szkołach);

— Octave (program przeznaczony głównie do obliczeń numerycznych; ta
„specjalizacja” wyklucza stosowanie go w szkołach na szeroką skalę);

— Winplot, FNgraph, Wykresy (darmowe programy, aczkolwiek bardzo po-
żyteczne, prezentują raczej skromną gamę możliwości, dlatego mogą być
stosowane do niezbyt wielu tematów szkolnej matematyki).

Popatrzmy, jak wygląda tabela 14 po eliminacji powyżej omówionych pro-
gramów.

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ
programyCabri

Excel
CaR
Derive
Maxima

Excel
Cabri
Logo

Excel Excel
Cabri
Maxima

Excel
Cabri
Derive

Excel Excel
Cabri

Excel
CaR
Logo
Derive

Excel
CaR
Maxima
Derive

Tabela 15. Programy użyteczne w szkole, których znajomość studenci deklarują jako
bardzo dobrą lub dobrą

Lista programów z tabeli 15 może być swoistą wskazówką, w jakim kie-
runku mogłoby pójść poszukiwania wspólnej platformy technologicznej
w kształceniu nauczycieli matematyki.
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Podsumowanie – perspektywy i zagrożenia

Opierając się na wynikach ankiet, postaramy się teraz odpowiedzieć na
szereg pytań, wśród których trzy wydają się kluczowe:

I. Czy stosowanie kalkulatorów w nauczaniu matematyki jest w Polsce na
zadawalającym poziomie?

II. Czy stosowanie komputerów w nauczaniu matematyki jest w Polsce na
zadawalającym poziomie?

III. Czy przyszli nauczyciele matematyki są przekonani i przygotowani do
uczenia wspomaganego kalkulatorami, komputerami i innymi nowocze-
snymi technologiami?

Wydaje się, że gdyby formułować wnioski na podstawie ankiety nr 1, to
odpowiedź na pierwsze z tych pytań jest następująca:

Jest jeszcze wiele do zrobienia w przygotowaniu nauczycieli i stu-
dentów (przyszłych nauczycieli) do używania kalkulatorów na lek-
cjach matematyki.

W szkole sytuacja jest niepokojąca – zaledwie 28,5% ankietowanych za-
deklarowało, że zetknęło się z kalkulatorami na lekcjach matematyki, przy
czym kontakt ten polegał głównie na prezentacji przez nauczyciela możliwo-
ści kalkulatorów. Na studiach nie widać znaczącej zmiany na lepsze (średnia
wynosi 32,1%). Ankietowani studenci nie zostali chyba przekonani do
idei używania kalkulatorów na lekcjach matematyki, co daje częściową
odpowiedź na trzecie z postawionych pytań. Świadczą o tym dwa parametry
liczbowe – średnia mierząca stosunek studentów do idei używania kalkulatorów
na lekcjach matematyki (będziemy ją nazywać śkalk), obliczona na podstawie
ich odpowiedzi do punktu 6 ankiety nr 1 (patrz strona 74), wynosi −0, 02 przy
uwzględnieniu pozycji „inne zajęcia”, oraz 0,03 bez tej pozycji. Dla poszcze-
gólnych uczelni te średnie przedstawione są w tabeli 16 (obie średnie mieszczą
się w przedziale [−1, 1]).

AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ śr.
średnia śkalk 0,01 0,01 0,06 0,02 -0,13 -0,17 -0,04 0,23 -0,12 -0,02
średnia śkalk bez inne 0,06 0,08 0,11 0,10 -0,08 -0,16 0,02 0,31 -0,07 0,03

Tabela 16. Średnie mierzące stosunek studentów do idei używania kalkulatorów na lek-
cjach matematyki

Komentując tę tabelkę, trzeba zauważyć, że jednoznacznie pozytywny sto-
sunek do idei używania kalkulatorów w edukacji matematycznej prezentują
ankietowani studenci z UWr, warto jednakże tutaj zaznaczyć, iż wraz z UW
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była to najmniejsza „próbka” (z obu uczelni otrzymano po 19 ankiet), po-
nadto wszyscy ankietowani z UWr to studenci sekcji nauczycielskiej. Ankieto-
wani studenci pięciu uczelni prezentują „pozytywną obojętność” (AP, UAM,
UG, UŁ, UwB) , z trzech uczelni „negatywną obojętność” (US, UW, UZ).
Średnie te są (poza UWr) bardzo do siebie zbliżone. Na podstawie powyższych
rozważań, za wiarygodną diagnozę można uznać następujące stwierdzenia:

Używanie kalkulatorów na lekcjach matematyki w szkole ma cha-
rakter incydentalny. Z różnych powodów kalkulatory są używane w
szkole rzadko, a studenci z badanej grupy nie wynieśli ze szkoły
nawyku uczenia się a zwłaszcza odkrywania matematyki wspomaga-
nego kalkulatorami. Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki
na sporej liczbie polskich uczelni wyższych w kierunku szerszego i
głębszego używania kalkulatorów w edukacji matematycznej nie po-
prawia tego stanu.

Postaramy się uzasadnić stwierdzenie zawarte w ostatnim zdaniu diagnozy
jeszcze dobitniej.

Przypomnijmy, że jednym z głównych celów badań było sprawdzenie, czy
matematyczna edukacja w szkole i na studiach wsparta kalkulato-
rami wpłynęła na stosunek studentów do idei używania kalkulatorów
w przyszłej pracy nauczyciela matematyki. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Popatrzmy, jak przedsta-
wiają się dane liczbowe. Wyróżnimy w grupie ankietowanych studentów sześć
podzbiorów:

A – studenci, którzy zetknęli się z kalkulatorami na zajęciach w szkole lub
na studiach;

B – studenci, którzy nie zetknęli się z kalkulatorami w szkole ani na studiach;

C – studenci, którzy zetknęli się z kalkulatorami dopiero na studiach;

A1 – studenci z grupy A, których średnia śkalk jest większa od 0,25;

B1 – studenci z grupy B, których średnia śkalk jest większa od 0,25;

C1 – studenci z grupy C, których średnia śkalk jest większa od 0,25.

Szczególnie niepokojący jest procent studentów z podgrupy C1 w grupie
C; dla poszczególnych uczelni wygląda to tak:

AP – 26%, UAM – 28%, UG – 25%, UŁ – 14%, US – 0%, UW – 0%, UwB
– 19%, UWr – 50%, UZ – 0%.

Można tutaj postawić tezę:
Zajęcia na studiach, w czasie których wykorzystuje się kalkula-

tory, nie stworzyły dostatecznie silnych, pozytywnych wzorców, w
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jaki sposób to narzędzie wykorzystać w procesach uczenia się i na-
uczania matematyki.

liczba
studentów
grupy A

liczba
studentów
grupy A1

liczba
studentów
grupy B

liczba
studentów
grupy B1

liczba
studentów
grupy C

liczba
studentów
grupy C1

AP 49 16 39 5 31 8
UAM 99 24 – – 29 8
UG 23 6 29 2 4 1
UŁ 21 5 25 7 7 1
US 26 3 30 4 9 0
UW 10 0 9 1 9 0
UwB 38 6 16 3 21 4
UWr 18 10 1 0 14 7
UZ 29 3 65 8 1 0

Tabela 17. Zmiany stosunku studentów do uczenia matematyki z kalkulatorami

Jak wyjaśnić ten stan rzeczy? Wydaje się, że składa się na to wiele przy-
czyn. Po pierwsze brak tradycji uczenia z kalkulatorami, w szkole są one
używane rzadko, na studiach brakuje rozwiązań systemowych typu specjalny
przedmiot poświęcony temu zagadnieniu. Są podejmowane próby takich roz-
wiązań, AP – przedmiot Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
UWr – konwersatorium Nauczanie matematyki z kalkulatorem graficznym, UW
– seminarium Kalkulatory i komputery w nauczaniu matematyki ; na pewno
warto skorzystać z tych doświadczeń. Należy tutaj dodać, że tego typu zaję-
cia na uczelniach są głównie zasługą niewielkiej grupy „zapaleńców”, którym
zależy na bogatym „dydaktycznym ekwipunku” przyszłych nauczycieli ma-
tematyki. Myślę, że na podstawie przeprowadzonych badań uprawnione jest
następujące stwierdzenie:

W kształceniu nauczycieli matematyki technologiczny wątek dość
wyrywkowo i pobieżnie wplata się w zajęcia typu dydaktyka matema-
tyki, metodyka nauczania matematyki (często takie zajęcia to pokazy
możliwości, a nie prawdziwa nauka pracy z kalkulatorem graficz-
nym) i nieliczne przedmioty matematyczne.

Według zebranych informacji studenci na tych zajęciach często korzystają
z własnych kalkulatorów, co niewątpliwie utrudnia zajęcia, zdarzają się też
takie sytuacje (AP, UAM, UG, UŁ, UW, UWr), że uczelnia posiada własny
(lub wypożyczony) zestaw jednakowych kalkulatorów dość wysokiej klasy. Je-
śli odrzucimy UW jako zbyt małą próbkę, to właśnie dwie pozostałe uczelnie
(UwB, UZ) z ujemną średnią (patrz tabela 16, strona 86) nie posiadają wła-
snego sprzętu.
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44% ankietowanych studentów używa kalkulatorów wyłącznie do obliczeń.
Nie wynika to tylko z jakości posiadanego sprzętu, istotne są tutaj także brak
tradycji używania kalkulatorów na zajęciach z matematyki, brak przygoto-
wania nauczycieli do takich zajęć oraz istnienie wielu stereotypów dotyczą-
cych nauczania matematyki z kalkulatorami; na przykład wiele osób uważa,
że używanie kalkulatorów drastycznie obniża umiejętność wykonywania dzia-
łań pisemnych. Według innych przeprowadzonych przez nas badań (Zarzycki,
2004b) ta umiejętność nie jest wcale zadawalająca, mimo że badani uczniowie
szkół podstawowych nigdy nie używali kalkulatorów na lekcjach matematyki.

Solidniejsze przygotowanie przyszłych nauczycieli matematyki do pracy
z kalkulatorami wydaje się konieczne, a brak szybkich zmian jest sporym za-
grożeniem. Uczniowie często korzystają z kalkulatorów i byłoby wskazane, aby
nauczyciele to dostrzegali. Pisze o tym Trouche (Trouche, 2005), powołując się
na badania Faure i Goarin (Faure i Goarin, 2001), którzy przebadali uczniów
francuskich szkół średnich (badania przeprowadzono w latach 1992 i 2000).
Wynika z nich, że w tamtym czasie i pewnie nadal uczniowie poznają kalku-
latory częściej metodą prób i błędów niż dzięki nauczycielom, i to we Fran-
cji, gdzie 84% badanych uczniów posiadało swój własny kalkulator graficzny.
Z drugiej strony ponad 70% badanych uczniów oczekiwało, że to przede wszyst-
kim nauczyciele nauczą ich korzystania z kalkulatorów. Sądzimy, że podobne
wyzwania stoją przed polskimi nauczycielami matematyki.

Zajmiemy się teraz podsumowaniem badań dotyczących edukacji matema-
tycznej wspomaganej komputerami. Z przeprowadzonych badań wynika, że
na poziomie szkolnym jest bardzo źle. Tylko 7,6% ankietowanych studentów
pamięta, że na lekcjach matematyki pojawił się komputer. Zdecydowana więk-
szość tych zajęć dotyczyła funkcji i ich wykresów, sporo też lekcji polegało na
prezentacji możliwości programów komputerowych. Możemy chyba zaryzyko-
wać następującą tezę (daje to częściową odpowiedź na pytanie II ze s. 86):

Używanie komputerów na lekcjach matematyki w szkole ma cha-
rakter śladowy.

Czy kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki może zmienić ten bar-
dzo niepokojący stan? Spróbujemy, opierając się na wynikach ankiety nr 2,
odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od dwóch parametrów liczbowych –
średniej mierzącej stosunek studentów do idei używania komputerów na lek-
cjach matematyki (będziemy ją nazywać śkomp), obliczonej na podstawie od-
powiedzi studentów do punktu 7 ankiety nr 2 (patrz strona 82). Ta średnia
wynosi 0,32 przy uwzględnieniu pozycji „inne zajęcia” oraz 0,38 bez tej pozy-
cji. Dla poszczególnych uczelni średnie te przedstawione są w tabeli 16 (obie
średnie mieszczą się w przedziale [−1, 1]).
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AP UAM UG UŁ US UW UwB UWr UZ śr.
średnia śkomp 0,30 0,37 0,34 0,41 0,24 0,29 0,24 0,50 0,29 0,32
średnia śkomp bez inne 0,36 0,44 0,40 0,49 0,29 0,35 0,31 0,57 0,35 0,38

Tabela 18. Średnie mierzące stosunek studentów do idei używania komputerów na lek-
cjach matematyki

Na wszystkich badanych uczelniach mają pozytywny stosunek do idei uży-
wania komputerów na lekcjach matematyki. Średnie w tabeli 18 poza UWr są
zbliżonej wielkości.

Czy używanie komputerów w szkole i na studiach wpłynęło na
stosunek studentów do idei używania komputerów w przyszłej pracy
nauczyciela matematyki?

Odpowiemy na to pytanie, dokonując, podobnie jak dla kalkulatorów, na-
stępującego podziału:

A – studenci, którzy zetknęli się z komputerami na zajęciach w szkole lub na
studiach;

B – studenci, którzy nie zetknęli się z komputerami w szkole ani na studiach;

C – studenci, którzy zetknęli się z komputerami dopiero na studiach;

A1 – studenci z grupy A, których średnia śkomp jest większa od 0,25;

B1 – studenci z grupy B, których średnia śkomp jest większa od 0,25;

C1 – studenci z grupy C, których średnia śkomp jest większa od 0,25.

liczba
studentów
grupy A

liczba
studentów
grupy A1

liczba
studentów
grupy B

liczba
studentów
grupy B1

liczba
studentów
grupy C

liczba
studentów
grupy C1

AP 54 31 34 15 48 26
UAM 65 44 34 21 68 39
UG 36 24 15 5 34 22
UŁ 23 20 23 13 16 14
US 19 13 40 18 16 12
UW 14 8 5 2 12 7
UwB 23 12 32 12 20 12
UWr 16 14 3 2 13 12
UZ 52 29 27 12 46 25

Tabela 19. Zmiany stosunku studentów do uczenia matematyki z komputerami

Z tabeli 19 wynika ewidentny wniosek: we wszystkich uczelniach ponad
połowa studentów, którzy zetknęli się z komputerami w szkole lub na stu-
diach, ma pozytywny stosunek do idei używania komputerów do nauczania
matematyki w szkole. Jeszcze lepiej wygląda to dla studentów, którzy zade-
klarowali zetknięcie się z komputerami na studiach ale nie w szkole i którzy
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mają pozytywny stosunek do stosowania komputerów do szkolnej edukacji ma-
tematycznej:

AP – 54%, UAM – 67%, UG – 65 %, UŁ – 88%, US – 75%, UW – 58%,
UwB – 60%, UWr – 92%, UZ – 54%.

Diagnoza jest następująca:
Większość studentów, którzy poznali w czasie studiów, jak uży-

wać komputerów w uczeniu się i nauczaniu matematyki ma pozy-
tywny stosunek do idei stosowania komputerów w szkolnej edukacji
matematycznej.

Tak więc możemy przypuszczać, że kształcąc przyszłych nauczycieli mate-
matyki, dajemy im wzorce, przykłady, które akceptują. Jednakże powinniśmy
pamiętać, że na ten pozytywny stosunek składają się elementy, nazwijmy je
medialne (na przykład prezentacje), które nie zawsze można uznać jako popra-
wiające głębsze zrozumienie matematyki. Prezentacje pozwalają na lepszą
organizację zajęć, na większą ich dynamikę, ale bardzo często pełnią
one funkcję wirtualnej tablicy, a nie środka dydaktycznego. Można
to jednak zmienić, traktując tworzenie obrazków, ikon, wizualizacji jako za-
danie matematyczne (por. Zarzycki, 2004a). Komentując pozytywny stosunek
studentów do idei używania komputerów na lekcjach matematyki, powinni-
śmy wziąć także pod uwagę, że nie mamy pewności, czy nie wynika on przede
wszystkim z generalnie pozytywnego stosunku do komputerów, z wykorzysty-
wania ich do wielu zajęć, niekoniecznie związanych ze studiami.

Odkrywanie matematyki z pomocą komputera podoba się studentom (śred-
nia 0,48 – tabela 12 na str. 85), ale ich wcześniejsze wypowiedzi świadczą o
tym, że traktują tę aktywność w sposób dość bierny (głównie korzystanie z
Internetu). Warto chyba zmieniać ten sposób patrzenia na rolę komputerów
w uczeniu się i odkrywaniu matematyki, warto więc, aby zajęcia na studiach
z komputerami miały bardziej eksploracyjny, czynny charakter.

W ankietach nr 2 wielokrotnie pojawiały się informacje wskazujące, że
studenci traktują Internet jako istotny element edukacji. Trzeba to koniecz-
nie brać pod uwagę, przygotowując ich do przyszłej pracy w szkole. Internet
może spełniać wiele zadań; o jednym z nich warto pamiętać: w pewien sposób
kontroluje on i weryfikuje jakość nauczania.

Po analizie danych statystycznych otrzymanych z obu ankiet jest ewi-
dentne, że komputery „wygrywają” z kalkulatorami. Warto tutaj podkreślić,
że oba środki, kalkulatory i komputery, w pewnym sensie „konkurują” ze sobą.
Przyzwoity komputer z dobrymi programami ma znacznie więcej możliwości
niż najlepszy nawet kalkulator. Wydaje się jednak, że szczególnie na poziomie
matematyki szkolnej z powodu różnych ograniczeń w pełnym, kompleksowym
wykorzystaniu komputerów, kalkulatory, zwłaszcza graficzne, mogą być z wielu
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powodów bardziej przydatne niż komputery (powody organizacyjne, łatwość
obsługi).

Bardzo ważne jest wypracowanie przez wyższe uczelnie wspólnego mo-
delu kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki pod kątem uży-
wania technologii informacyjnej. Budując ten model, powinno się wziąć
pod uwagę możliwości szkoły, organizacyjne i finansowe. Należy zakładać, że
jeszcze długo szkół nie będzie stać na oddzielne pracownie komputerowe i
matematyczne pracownie komputerowe oraz na zakup programów typu MA-
THEMATICA czy Maple. Organizacyjnie nadal będzie trudno przeprowadzić
lekcję matematyki w pracowni komputerowej. Dlatego wydaje się, że dobrym
rozwiązaniem jest wyposażanie szkół w zestawy przyzwoitej klasy kalkulato-
rów graficznych. Najistotniejsze jednak przy wypracowywaniu takiego modelu
jest odpowiedź na podstawowe pytanie:

Jakie umiejętności w tym zakresie powinien zdobyć w czasie stu-
diów przyszły nauczyciel matematyki?

Na podstawie ankiet i pokazanych w nich preferencji studentów można
sporządzić listę tych niezbędnych umiejętności:

1. Umiejętność wykorzystywania graficznych możliwości kalkulatorów i pro-
gramów komputerowych do ilustrowania, wizualizacji pojęć matematycz-
nych typu funkcje i własności funkcji

2. Umiejętność przeprowadzania konstrukcji geometrycznych za pomocą
programów komputerowych (na przykład Cabri, Car)

3. Umiejętność algorytmizowania konstrukcji geometrycznych poprzez two-
rzenie tzw. makrokonstrukcji

4. Umiejętność algorytmizowania różnego typu obliczeń poprzez pisanie
niezbyt złożonych programów z wykorzystaniem zarówno kalkulatorów
jak i programów komputerowych

5. Umiejętność wykorzystywania mocy obliczeniowych kalkulatorów i pro-
gramów komputerowych, na przykład do mini-badań, do pracy metodą
projektu

6. Umiejętność opracowywania danych i ich graficznej reprezentacji (arku-
sze kalkulacyjne)

7. Umiejętność takiego zaplanowania pracy ucznia z komputerem, aby pro-
wadziła ona do szeroko pojętych samodzielnych matematycznych odkryć
ucznia

8. Umiejętność oceniania uczniów pod kątem wykorzystania kalkulatorów
i programów komputerowych do rozwiązywania matematycznych zadań
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Budując model kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki pod kątem
używania technologii informacyjnej, powinniśmy zadbać, aby pracownicy wyż-
szych uczelni byli merytorycznie przygotowani do używania programów wspo-
magających nauczanie matematyki, do uczenia, jak te programy wykorzysty-
wać na różnych poziomach nauczania, do różnych przedmiotów (nie ogranicza-
jąc się tylko do dydaktyki matematyki i technologii informacyjnej). Oczywiście
opisywany model powinien zawierać odpowiednie treści. Wskazówki, jakie to
powinny być treści, zawarte są w tabelach 5 (str. 74) i 11 (str. 82). Ujmijmy to
w postaci zajęć obowiązkowych z kalkulatorami i komputerami dla specjalności
nauczycielskiej:

• Bez wątpienia świetnym pomysłem (AP, UWr) jest oddzielny przed-
miot poświecony wyłącznie kalkulatorom w nauczaniu matema-
tyki. Powinien on pokazywać najszerszą gamę możliwości kalkulatorów,
w tym także programowanie.

• Kalkulator jako narzędzie dydaktyczne powinien pojawiać się w czasie
zajęć z dydaktyki matematyki (tak jest na 5 ankietowanych uczelniach),
czy na zajęciach z metodyki nauczania matematyki (3 uczelnie) lub prak-
tyki nauczania w szkole (2 uczelnie).

• Na zajęciach z przedmiotów stricte matematycznych, np. statystyki (tak
jest już obecnie na 6 spośród 9 uczelni biorących udział w badaniach),
geometrii (2 uczelnie), analizy matematycznej (2 uczelnie).

• Oddzielny przedmiot poświęcony komputerom w nauczaniu ma-
tematyki. Takie oddzielne przedmioty sygnalizowali studenci aż 6 ankie-
towanych uczelni. Tego typu przedmiot, „Programy edukacyjne”, prowa-
dzony jest na przykład na UG i nie został wskazany przez ankietowanych
studentów tej uczelni. Przedmiot ten jest do wyboru, a wybierają go na
ogół studenci czwartego i piątego roku (w ankietowanej grupie znaleźli
się wyłącznie studenci drugiego i trzeciego roku).

• Podobnie jak kalkulator, komputer także powinien pojawiać się w cza-
sie zajęć z dydaktyki matematyki, metodyki nauczania matematyki i
praktyki nauczania w szkole.

Listy umiejętności i zajęć poświęconych nauczaniu matematyki za pomocą
technologii, a także przedmiotów matematycznych wspomaganych technolo-
giami, na pewno nie są kompletne.

Uzyskane dzięki ankietom informacje wskazują na spory już potencjał wyż-
szych uczelni, aby wprowadzać wymienione treści, a opisane w punktach 1-8
umiejętności kształtować, rozwijać i doskonalić.
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Education of prospective teachers of mathematics
in using information technology – present state,

perspectives and threats

S u m m a r y

The article is a report of research carried out at nine Polish universities. Over
five hundred students were asked to fill in 2 questionnaires about learning and
teaching mathematics with calculators and computers.

The aims of the research concerning calculators were as follows:

1. What types of calculators do the students have and how often do they
use them?

2. To what kind of mathematical activities do the students use calculators?

3. How were calculators used, if at all, while the students themselves were
learning mathematics at schools?

4. How are calculators being used by the students‘ academic teachers of
mathematics?

5. To what activities do the students want to use calculators in their future
work at schools?

6. What was the impact of the students‘ experience in using calculators at
school and at university on their attitude towards the idea of teaching
mathematics with the use of calculators?

7. A general diagnosis on perspectives and threats of calculators as tools
in teaching mathematics.
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The aims of the research on computers were similar to those of calcula-
tors. Additionally, we checked what kind of software supporting teaching and
learning mathematics the students know and use.

The main results of our investigations may be expressed as follows:

• At schools calculators are used incidentally. The students have no habit
of using calculators to learn and discover mathematics, and education
at the university does not change this situation.

• The use of computers in school mathematics is almost (practically) ne-
gligible.

• The majority of students who get to know how to use computers in
teaching and learning mathematics have positive attitude to the idea of
more intensive usage of computers in their future work as teachers of
mathematics.

On the basis of our research we propose a model of education of maths te-
achers in using information technology in their future work at schools. We list
the main technology skills that should be mastered by prospective teachers
of mathematics and subsequently we suggest what kind of classes universi-
ties should offer in order to train these skills.


