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Mikrokomputery w klasie

Może się wydawać rzeczą niestosowną mówienie o użypiu mikro
komputerów w Polsce, gdzie wciąż są one rzadkością. Ale wcześniej 
czy później, z pewnością wcześniej niż później, i państwo staniecie 
wobec tych samych problemów, z którymi my obecnie się biedzimy: pro
blemów właściwego wykorzystania tej nowej i potężnej technologii. 
Będziecie wtedy mogli skorzystać z naszych doświadczeń i uczyć się 
na naszych błędach.

Każda dyskusja o stosowaniu komputerów, w każdym razie w Sta
nach Zjednoczonych, zazwyczaj zaczyna się od stwierdzenia, że znaj
dujemy się w okresie trzeciej rewolucji przemysłowej. Pierwszą przy
niosła maszyna parowa, drugą elektryczność, a ta trzecia Jest wyni
kiem pojawienia się komputerów. Jak dawne maszyny znacznie wzmogły 
nasze możliwości fizyczne, umożliwiając przedsięwzięcia przedtem 
znacznie przekraczające siły człowieka, tak teraz komputery ogromnie 
powiększyły nasz potencjał umysłowy, tj. zdolność gromadzenia i prze
twarzania informacji, urealniając wiele dawniej niewykonalnych zadań 
i zachęcając do stawiania nowych. Komputery opanowują wszystkie dzie
dziny życia. Choć na ogół przyjmuje się to Jak błogosławieństwo, wie
le osób przejawia zeuii epoko jenie tym zjawiskiem, odnosząc się do nie
go podejrzliwie. Wielu rodziców, którzy sami są bezradni wobec tych 
nowych maszyn, wyraża obawę, że ich dzieci, jeżeli nie nauczą się 
rozumieć i używać komputerów, utracą swe szanse w tym coraz bardziej 
technologicznym świecie. Ta obawa, w sojuszu z reklamą różnych typów 
mikrokomputerów, spowodowała ogromny nacisk na wprowadzenie mikro-
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komputerów do szkół. Szkoły odpowiadają na ten nacisk, nie mając 
żadnego jasnego poglądu na to, co robić z mikrokomputerami, jak ich 
efektywnie używać. W dodatku, na komputery spogląda się przez mgieł
kę mistycyzmu. W rezultacie, w Stanach Zjednoczonych i innych kra
jach mikrokomputery stają się coraz bardziej powszechnym sprzętem 
i tendencja ta nie tylko utrzymuje się, ale ulega ciągłemu przyspie
szeniu. Widać je przede wszystkim w szkołach średnich, ale mnożą 
się też szybko na szczeblu elementarnym. W liceach używa się ich 
przede wszystkim na lekcjach informatyki. Pomijając kwestię wartoś
ci tych lekcji, stwierdzam z niepokojem, że wielu uczniów wybiera 
jako przedmiot nauki informatykę zamiast m a t e m a t y k i ^ . W rezulta
cie przygotowanie matematyczne wielu absolwentów, już i tak daleko 
niewystarczające dla różnych kierunków kariery zawodowej, spada w 
dalszym ciągu. Bardzo to niekorzystna zamiana!

W szkołach elementarnych najpopularniejszym zastosowaniem * (o \mikrokomputerów stają się kursy „elementarza informatycznego"' '.
Motywuje się je tym, że użycie komputerów staje się coraz bardziej 
powszechne, jest więc ważne, by dzieci nie zostały „analfabetami 
informatycznymi". To prawda, komputery są wszechobecne; ale telefo
ny są nawet bardziej wszechobecne, a przecież nigdy nie słyszałem 
o kursach „elementarza telefonicznego". Choć nie ma żadnego ustalo
nego poglądu na to, czym jest „elementarz informatyczny", jedna rzecz 
jest we wszystkich tych kursach wspólna: solidna porcja programowa
nia. Nie ma zgodności co do tego, w której klasie należy wprowadzać 
programowanie, a nawet czy rzeczywiście należy je wprowadzać w szko
le elementarnej. Niektórzy zalecają, by rozpoczynać najwcześniej jak 
można, tj. w przedszkolu; w wielu klasach przedszkolnych stało się 
to już rzeczywistością. Rzecznicy tej idei często powołują się na 
rzekomo wynikające stąd korzyści. Na niedawnym międzynarodowym spot
kaniu poświęconym tym problemom jeden z uczestników opowiadał, jak 
pięcioletnie dzieci nauczyły się programować prostą pętlę, co pozwo
liło im zrozumieć zmienne, rachunek i współrzędne punktu na ekranie. 
Kształtowanie rozumienia zmiennych jest jedną z często wymienianych

Stanach Zjednoczonych uczniowie szkół na poziomie lice
alnym mogą wybierać niektóre przedmioty (p r z y p . t ł u m a c z a ) •

oryginale: computer literacy (przyp. t ł u m a c z a ).



MIKROKOMPUTERY W KLASIE 161

korzyści, a inne obejmują rozwój umiejętności rozwiązywania zadań, 
rozumienie funkcji, logika, oraz wyrobienie precyzji i dyscypliny 
języka.

Gdyby można było rzeczywiście osiągnąć choćby połowę tych ko
rzyści, poparłbym wysiłki na rzecz wprowadzenia programowania. Nies
tety jednak, moje doświadczenie, a jest ono znaczące, każe mi odnieść 
się sceptycznie do tych twierdzeń. Można z łatwością zaprogramować 
dzieci (słowo „zaprogramować", w takim sensie, jak w wyrażeniu „za
programować maszynę", nie jest tu lapsusem), by zachowywały się tak, 
jakby rozumiały daleko więcej niż rozumieją naprawdę. (Dla zilustro
wania tego wyćwiczyłem kiedyś grupę pięciolatków w znajdowaniu sumy 
dwu liczb czterocyfrowych. Dorośli obserwujący ten pokaz byli pod 
wielkim wrażeniem faktu, że te dzieci umieją - Jak się im wydawało - 
dodawać tak duże liczby. W rzeczywistości nie miały one pojęcia, co 
znaczyły te liczby, nie mówiąc o rozumieniu przez nie dodawania.
Umiały natomiast liczyć do dziesięciu, poznawać kolory i pozycje po
szczególnych cyfr. Wyćwiczono je w kojarzeniu z każdą pozycją cyfry 
jednego z czterech kolorów [ czerwony, biały, niebieski i zielony} i 
odliczeniu takiej liczby żetonów tego koloru, ile wskazywała cyfra.
Na przykład, dla 3756 dzieci brały 3 zielone, 7 niebieskich, 5 bia
łych i 6 czerwonych żetonów. Robiły to dla każdej z danych liczb czte
rocyfrowych, a potem liczyły żetony, zastępując pełne dziesiątki że
tonem następnego koloru i zapisując każdorazowo na tablicy liczbę 
żetonów po zamianie, w odpowiedniej pozycji. Wyglądało to tak, Jakby 
dzieci dodawały te liczby, a naprawdę były one po prostu zaprogramo
wane w produkowaniu wyniku, za grosz nie rozumiejąc, co robią. Nie 
miały pojęcia ani o rzędach dziesiątkowych, ani o dodawaniu.) Wierzę, 
że można zaprogramować dzieci we wprowadzaniu do komputera pewnych 
programów, także, zawierających pętle i zmienne, co wcale nie znaczy, 
że dzieci rozumieją te pojęcia. Można zdecydowanie twierdzić, że po
jęcia te powinny być opanowane przed pierwszymi próbami użycia ich 
w programowaniu. Gdy chodzi o rozwiązywanie zadań, trzeba jasno wi
dzieć, że programy komputerowe są w istocie algorytmami, to jest 
instrukcjami postępowania krok za krokiem. Trzeba się zastanowić, 
czy ćwiczenie dzieci w myśleniu algorytmicznym pomoże im rozwiązy
wać zadania czy też raczej będzie przeszkodą. Przecież w końcu chce
my, żeby dzieci umiały spojrzeć na zadanie z różnych stron; do tego
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zaś, jak i do nauczania pojęć, o których była mowa, prowadzą rozmaite 
skuteczniejsze podejścia dydaktyczne.

Nowe technologie czynią posługiwanie się komputerem coraz łat
wiejsze. Znaczy to, że większość ludzi będzie mogła używać kompute
rów, w ogóle nie umiejąc programować. W dodatku komputery już stają 
się „przezroczyste", tj. niewidoczne dla użytkownika. Są wbudowane 
w zegarki, samochody i różne inne urządzenia. Kasy w sklepach i su
persamach są połączone z wymyślnymi komputerami, które podają ciąg
łą informację o obrotach, podatku, a nawet stanie zapasów, podczas 
gdy kasjerka jest zazwyczaj nieświadoma tego i nie potrzebuje nic 
wiedzieć o komputerach. Programowanie stanie się domeną specjalistów, 
tak jak jest nią rozbudowa i konserwacja skomplikowanych urządzeń, 
którymi posługujemy się na co dzień prowadząc rozmowy telefoniczne. 
Jakiż jest więc sens w nauce programowania w szkole średniej, a tym 
bardziej na poziomie elementarnym?

W moim przekonaniu nauczanie elementarza informatycznego i pro
gramowania na szczeblu elementarnym jest zamkniętą uliczką i wkrótce 
zaniknie. Nawet na poziomie licealnym nacisk na programowanie będzie 
malał. Jakiego języka mamy uczyć? Pascal jest dzisiaj bardzo popular
ny w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie wkrótce zdominuje go Modula-2. 
Bardzo modny staje się też język C. Jest faktem, o czym już mówiłem, 
że programowanie stanie się umiejętnością wysoce wyspecjalizowaną 
i zbędną dla większości ludzi. Tym, którzy zamierzają uczyć się pro
gramowania czy informatyki na wyższym poziomie, potrzebny będzie o 
wiele szerszy zakres wiedzy niż może im dać szkoła średnia.

Skoro nie mamy uczyć programowania, ani informatyki, Jaką więc 
rolę powinny spełniać komputery w szkole? Bez wątpienia, ta nowa po
tężna technologia będzie miała ogromny wpływ na nauczanie, nie tylko 
w zakresie metod, ale także treści. Trzeba zmienić punkt widzenia i 
zamiast uczyć uczniów używać komputerów, trzeba używać komputerów do 
uczenia uczniów. Używać ich do zwolnienia nauczycieli od wielu uciąż
liwych czynności, do jakich są zmuszeni przez szkolną biurokrację, 
umożliwiając im w ten sposób poświęcanie większej ilości czasu na ro
bienie tego, do czego zostali przygotowani - nauczanie. Nauczyciele, 
szczególnie nauczyciele matematyki, oraz dydaktycy matematyki stają 
teraz przed ogromnym, lecz podniecającym zadaniem: zadaniem opraco
wania konstruktywnych projektów zastosowań tych nowych maszyn w kla
sie.
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Główną aktywnością w klasie jest, a przynajmniej powinno być, 
nauczanie. Celem nauczania jest spowodowanie, by kt o ś uczył się c*«- 
goś. Niemal powszechnie przyjmuje się, że ów „ktoś” to uczeń w kla
sie, każdy indywidualny uczeń. Natomiast owo „coś" zazwyczaj nie jest 
właściwie rozumiane. Większość z nas planuje lekcję kierując się tym, 
czego chcemy uczyć: „Dzisiaj będę uczyć ułamków". Rzadko należycie 
zastanawiamy się nad tym, czego uczniowie mają się nauczyć! Prawda 
ta jest niezależna od wyposażenia, które mamy lub możemy mieć. Je
żeli poszukiwanie zastosowań mikrokomputerów spowoduje, że więcej 
uwagi poświęcimy tej sprawie, już samo to będzie pozytywnym efektem 
ich pojawienia się.

Przesunięcie uwagi z tego, czego zamierzamy uczyć, na to, cze
go uczniowie mają się nauczyć, prowadzi do zastąpienia „modułów nau
czania" - „modułami uczenia się". Pierwszym i najważniejszym krokiem 
w przygotowaniu takich modułów uczenia się jest decyzja, czego do
kładnie mają się uczniowie nauczyć. Czy chcemy wprowadzić uczniów w 
jakieś nowe pojęcie czy też poszerzyć i pogłęhić rozumienie Już wpro
wadzonego pojęcia? Czy chcemy stworzyć interesującą sytuację proble
mową, dającą okazję do zastosowania nowej idei lub pojęcia? Czy chce
my wyćwiczyć jakąś umiejętność czy przyswoić uczniom nową informację? 
Te pytania należy stawiać bez względu na to, czy mamy do dyspozycji 
mikrokomputer. Łatwiej jest uczyć, gdy dobrze wiemy, czego chcemy 
nauczyć.

Jak najlepiej uruchamiać, motywować i wzmagać proces uczenia 
się? Jaki jest najefektywniejszy sposób wprowadzenia danego pojęcia 
lub pomożenia uczniom w lepszym jego zrozumieniu? Z pewnością, prak
tyka jest konieczna do opanowania i wydoskonalenia jakiejś sprawnoś
ci. Czy można to osiągnąć w taki sposób, by utrzymać zainteresowa
nie uczniów, mimo że prawdziwym celem będzie ćwiczenie? Jaki Jest 
najlepszy sposób podania informacji, który zachęciłby uczniów do Jej 
zapamiętania? Jakich możemy użyć technik, materiałów, pomocy dydak
tycznych i innych środków? Odpowiadając na te pytania, nauczyciele 
nie powinni mieć oporów w puszczaniu wodzy fantazji, w wyobrażeniu 
sobie, że żyją na najlepszym ze światów, dysponując wieloma talen
tami i rozmaitymi środkami. Przy wprowadzaniu pojęcia stromości wy
kresu byłoby miło zabrać uczniów na wycieczkę w górzystym krajobra
zie... Gdybyśmy tylko dysponowali grami elektronicznymi, utrzymują-
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cynii w napięciu uwagę i zainteresowanie w czasie ćwiczenia sprawnoś
ci rachunkowych__  Nauczyciel nie powinien mieć rąk związanych tak
uciążliwymi ograniczeniami, jak nadmierna liczba uczniów w klasie 
czy brak pewnych środków. Na przykład nauczyciel mógłby uznać za 
skuteczniejszą pracę w małych grupach, wbrew trudnościom takiego roz
wiązania. W takiej właśnie chwili, zanim osaczą nas przyziemne przesz
kody, należy pomyśleć o mikrokomputerach. Użyte twórczo i z wyobraź
nią mikrokomputery mogą otworzyć nowe możliwości i ogromnie wspomóc 
nauczyciela w jego zmaganiach z trudnym zadaniem zwiększenia wydaj
ności procesu uczenia się w klasie. Trzeba jednak wiedzieć więcej o 
tym, jak można ich użyć, zanim podejmiemy decyzję, czy i gdzie je 
zastosować.

Mikrokomputerów, jak grafoskopów i innych środków nauczania, 
można używać na wiele różnych sposobów. Wielu nauczycieli posługuje 
się wszelkimi możliwymi technikami stosowania grafoskopów, zaś mikro
komputery są wciąż stosunkowo mało znane. Rozważając ich zastosowa
nie, dobrze będzie rozróżnić kilka trybów d z i a ł a n i a k o m p u t e r a .
Są ponadto różne formy organizacji nauczania, w których można ich 
użyć. Pewne tryby działania mikrokomputera lepiej odpowiadają jed
nym formom organizacyjnym niż innym. W takim przypadku będę wskazy
wać te właściwe formy. Będziemy omawiać pewne nowe idee, nie znane 
większości z nas. Gdy jednak zostaną one rozwinięte i zilustrowane 
odpowiednimi przykładami, staną się o wiele jaśniejsze.

Zacznę od krótkiej charakterystyki tych różnych form organiza- 
oyjnych, w których można użyć mikrokomputerów, po to, by móc odwoły
wać się do nich. Należy podkreślić, że żadna z tych klasyfikacji: 
trybów działania mikrokomputerów, ani form organizacyjnych, nie 
jest ostra i precyzyjna. Wprowadzam je dla wygody i nadania ładu na
szemu przeglądowi różnych zastosowań mikrokomputerów w nauczaniu.

W p r a c y  z c a ł ą  k l a s ą nauczyciel ma pełną kontrolę nad działa
niem komputera, a klasa uczestniczy w lekcji jako całość. Każdy uczeń 
musi widzieć obraz na monitorze. W klasie powinien się znajdować je
den duży monitor lub kilka mniejszych, odpowiednio rozmieszczonych.
Są już dostępne urządzenia rzucające obraz na duży płaski ekran, jak 
ekran grafoskopu (np. „Novabeam 2" produkcji firmy Kloss Video).

<3 >W oryginale „modę”, termin spotykany w zegarkach i grach 
elektronicznych (p r z y p . tłumacza).
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Zwiększają one jeszcze efektywność takiej organizacji nauczania.
Przy organizacji g r u p o w e j  uczniowie pracują w małych grupaćh 

(nawet w skrajnym przypadku jednoosobowych) zgromadzonych wokół kom
putera. Nauczyciel jest wciąż obecny i aktywnie zaangażowany w pra
cę uczniów.

Mamy wreszcie formę pracy i n d y w i d u a l n e j , gdzie każdy uczeó pra
cuje przy komputerze niezależnie, często zamknięty w kabinie. Inni 
uczniowie mogą równocześnie pracować przy innych komputerach, ale 
każdy pracuje sam, a kontakty między uczniami są bardzo ograniczone 
lub brak ich zupełnie. Nauczyciel może być przy tyra obecny lub nie, 
jednak, tak czy owak, nie odgrywa tu aktywnej roli.

Gdzie tylko będzie to możliwe, pokażę przykłady ilustrujące i 
objaśniające omawiane tryby działania mikrokomputera. Dobrałem je 
pod tym właśnie kątem, nie zaś dla przekrojowego zademonstrowania 
dostępnych obecnie komputerowych programów dydaktycznych.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I DOKUMENTACJI

nS u p e r  m a t r y c a n

Tu i ówdzie, szczególnie wśród lepszych nauczycieli, „matry
c e " ^ )  mają, niesłusznie, nienajlepszą markę. Niesłusznie, bo kopiar 
ka jest po prostu urządzeniem do szybkiej i taniej produkcji dosta
tecznej liczby kopii. Gdy kopiowane materiały są dobre, może to być 
cenny nabytek. A z drugiej strony, kiepskim materiałom nie pomoże 
ani kredowy papier, ani wielokolorowy druk! Winne są tu nie środki 
produkcji, ale producent! Być może właśnie łatwość i szybkość repro
dukcji prowadzi do powstawania tylu kiepskich materiałów i tylu mar
nych matryc. Rozwiązania należy szukać w większej staranności i wkła 
dzie myślenia w produkcję matryc. Matryce mogą być wartościową pomo
cą dydaktyczną w rękach dobrego nauczyciela. Mówię to dlatego, żeby 
mieć pewność, iż określenie „super matryca" nie będzie zrozumiane 
pejoratywnie.

 ̂ ^Matryce, z których bardzo prosta techniką można wykonać 
kilkadziesiąt kopii materiału do ćwiczeń dla całej klasy (p r z y p . 
t ł u m a c z a ).
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Mikrokomputery mogą gromadzić, przetwarzać i udostępniać ogrom
ne ilości informacji. Czyni to z nich urządzenia szczególnie odpo
wiednie dla dysponowania danymi uprzednio wprowadzonymi do pamięci. 
Może ono być, i już jest, doskonałym urządzeniem do przechowywania 
rozmaitych wykazów, z którymi nauczyciele mają do czynienia. Może 
więc rejestrować frekwencję, oceny i inne potrzebne dane o każdym 
uczniu, a następnie na żądanie podawać gotowe wyniki analizy sta
tystycznej. Może dać informację o liczbie nieobecności w danym okre
sie, skumulowaną ocenę ucznia, obliczać procenty i wiele innych' rze
czy. Choć nie ma to bezpośredniego związku z nauczaniem, uwalnia 
nauczyciela od wielu czasochłonnych i nudnych czynności administra
cyjnych. Daje mu więc więcej czasu na robienie tego, do czego zdo
był kwalifikacje i co woli, mianowicie nauczanie. Na rynku jest kil
ka programów o nazwie „zeszyt ocen", są też takie programy zrobione 
przez nauczycieli, na przykład przeze mnie. Z doświadczenia wiem, 
że każdy nauczyciel ma swój indywidualny system prowadzenia notatek 
o uczniach i oceniania. Ważnym kryterium wyboru programu jest jego 
adaptowalność do indywidualnych potrzeb nauczyciela. Niektóre pro
gramy są „zamknięte" w tym sensie, że niczego nie można w nich zmie
nić i trzeba ich używać takimi, jakie są. Jeżeli to wystarcza - bar
dzo dobrze. Ale w większości przypadków program nie uwzględnia ja
kiejś drobnej, ale ważnej dla danego nauczyciela rzeczy. Byłoby le
piej, gdyby program dał się łatwo zmienić, żeby zadowolić te spe
cjalne wymagania, rworząc moje własne programy, zawsze staram się 
wbudować w nie taką elastyczność.

Obecnie, gdy mikrokomputerów używa się do innych celów niż do 
nauczania informatyki czy elementarza informatycznego, najczęściej 
znajdują one zastosowanie właśnie do gromadzenia i udostępniania 
informacji, n a u c z a n i e  w s p o m a g a n e  k o m p u t e r e m ,  jak się teraz mówi, 
posługuje się właśnie tym sposobem pracy i stanowi najpowszechniej 
stosowaną formę zastosowania komputera w nauczaniu. Stwarza ono moż
liwość indywidualizacji nauczania, t j . pracy każdego ucznia w odpo
wiadającym mu tempie. Łącząc to z systemem sterowania nauczaniem 
(niekiedy nazywanym n a u c z a n i e m  s t e r o w a n y m  k o m p u t e r e m ), obejmującym 
także test wstępny i końcowy, umożliwiamy przydzielanie każdemu ucz
niowi modułu dydaktycznego na najbardziej odpowiednim dla jego po
trzeb poziomie. Ponadto system ten będzie sprawował ciągłą kontrolę
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nad tyra, co uczeń już zrobił, i przydzielał nową porcję zadań, gdy 
uczeń opanuje poprzedni materiał. Niektóre systemy pozwalają nawet 
nauczycielowi wybrać wymagany poziom osiąganej.sprawności. Ucznio
wie pracują indywidualnie; przy tym w wielu systemach uczeń może 
przystępować do pracy nad kolejnym zadaniem w każdej chwili, gdy 
tylko jest wolny. W ten sposób każdy uczeń przerabia tylko to, czego 
mu potrzeba, i w terapie, które sam określa. Nauczyciele mogą w ten 
sposób zapewnić uczniom nauczanie zindywidualizowane, bez względu 
na liczebność klasy (jeśli tylko jest dość komputerów, co z pewnoś
cią stanie się już bardzo niedługo). Nieobecność ucznia w klasie 
nie stwarza żadnych problemów, gdyż może on w dowolnym czasie na
drobić materiał. Można by nawet umożliwić mu nadrobienie materiału 
przez telefon, gdyż takie rozwiązania techniczne już istnieją, są 
niedrogie i coraz powszechniej stosowane.

Choć brzmi to futurologicznie, takie systemy nauczania sterowa
nego komputerami są już dostępne dla większości mikrokomputerów. 
Niestety jednak, rzeczywistość jest niezbyt obiecująca. Przede wszy
stkim bowiem w większości są to programy raczej korepetycyjne niż 
nauczające; być może lepiej byłoby je nazwać programami ćwiczebnymi. 
Wiele z nich to po prostu reprodukcje podręczników na ekranie moni
tora komputerowego. Zwykle uczniowi daje się najpierw pewną infor
mację, a potem stawia mu się pytania, żeby sprawdzić, czy zrozumiał. 
Potem następuje test wiadomości. Efektywność takich programów zale
ży od jakości przekazu informacji. Jakość tę trzeba mierzyć na dwu 
skalach. Czy sposób przedstawienia jest interesujący? Czy utrzymuje 
uwagę ucznia w napięciu? Czy zachęca go do kontynuowania pracy? Na 
tej skali dawniejsze programy wypadały na ogół bardzo nisko; to sa
mo dotyczy wielu używanych obecnie, choć zaznaczył się już pewien 
postęp. Programy te w większości po prostu przenoszą na ekran stronę 
podręcznika, często ze stratą skuteczności przekazu. Nowsze progra
my wykorzystują wykresy i animacje, co czyni Je dużo bardziej inte
resującymi dla ucznia. Jednak najgorzej wypadają programy, nawet te 
bardziej interesujące, na tej drugiej skali: a z e g o uczenie się ma
ją wywołać i z jakim skutkiem to czynią? Interesujący program może 
wciągać uczniów, ale jeżeli nie uczą się oni tego, czego oczekuje
my - nie jest on zbyt skuteczny.

Opiszę jeden taki program w obydwu tych aspektach. Oczywiście,
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opisowi brak dynamiki autentycznego programu, ale wystarczy on do 
uchwycenia, o co mi chodzi.

Lekcja 2 na temat dodawania rozpoczyna się prostym przykładem:

8

i informacją: „Pokażę ci, jak znaleźć tę sumę”. Na ekranie znowu jest 
tylko dodawanie i zjawia się nowy tekst : „pomyśl o zbiorze 8 ”, oraz 
szereg ośmiu gwiazdek. Z „8" wybiega strzałka do szeregu ośmiu gwiaz
dek. „Pomyśl jeszcze o 5" mówi znowu napis na ekranie i pojawia się 
pięć nowych gwiazdek oraz strzałka do nich od „5”.

* * * * * * * *  * * * * *

W tym momencie mały człowieczek biegnie na prawy koniec szeregu i 
„mówi” : „Patrz teraz, co zrobię!”, a po krótkiej pauzie: „8+5 to to 
samo co 10+3”. Wtedy dwie gwiazdki przeskakują z grupy pięciu do dru
giej grupy, co wygląda tak:

* * * * * * * * * *  * * *
a pod spodem czytamy: „Zbiór 10 dodać jeszcze 3 jest 13".

Po jeszcze jednym przykładzie w formie kolumny uczeń otrzymu
je dwanaście ćwiczeń, niektóre w kolumnie, inne w jednej linii, w bez 
ładnym porządku. Jeżeli popełni błąd, rozpoczyna się podobne do powyż 
szego wyjaśnienie, ale tylko do momentu pojawienia się pierwotnych 
grup gwiazdek. Uczeń ma teraz powtórną okazję do odpowiedzi. Jeżeli 
znowu odpowiedź jest błędna, wyjaśnienie zostaje dokończone i ukazu
je się odpowiedź. Po ukończeniu tych dwunastu ćwiczeń uczeń ma do wy
boru: jeszcze jedna porcja ćwiczeń lub test. Potem następuje test 
sprawdzający, w którym uczeń powinien uzyskać 90% poprawnych odpo
wiedzi w wyznaczonym czasie. Lekcja kończy się przerobieniem opuszczo 
nych ćwiczeń, po czym uczeń otrzymuje cenzurę informującą go, jakie 
lekcje już ma za sobą i do czego powinien się wziąć następnym razem.

Mały człowieczek dodaje wykładowi humoru. Nie tylko biega po 
ekranie w czasie objaśnień, przyciągając wzrok we właściwe miejsce, 
ale też ilekroć odpowiedź do ćwiczenia jest poprawna - człowieczek 
skacze z radości, słychać niewielkie wybuchy, a na ekranie w różnych 
miejscach zjawiają się różne napisy. To rzeczywiście służy utrzyma
niu uwagi i zainteresowania ucznia; tak więc pod tym względem program 
jest dość udany i jego ocena na pierwszej skali wypadnie raczej wyso-
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ko. Żeby ocenić go na drugiej skali, zastanówmy się, czego uczeń ma 
się tu nauczyć. Opuśćmy zasłonę na to, że autorzy zdają się dążyć 
do ścisłości matematycznej w stylu „nowej matematyki"; ale wtedy po
winni napisać nie „zbiór 8" lecz „zbiór mocy 8" lub prościej (jeże
li już koniecznie chcemy używać języka mnogościowego) - „zbiór zło
żony z 8 przedmiotów" (czy „elementów"). Nie można też dodać 5 do 
zbioru, można natomiast dołączyć 5 elementów albo - bardziej pedan
tycznie - wziąć złączenie tego zbioru z innym zbiorem mocy 5. Oczy
wiście, wpadamy tu od razu w dalsze kwestie, jak rozłącznośó rozpa
trywanych zbiorów, gubiąc ucznia w grzęzawisku języka! Byłoby właści
wiej powiedzieć uczniowi, by pomyślał o ośmiu przedmiotach, a potem
0 jeszcze pięciu. To przynajmniej byłoby przekazem w języku, który 
uczeń rozumie, mogąc skupić uwagę na tyra, na czym powinien, nie zaś 
na rozszyfrowywaniu nieznanego języka. Wszystko to są Jednak rzeczy 
drugorzędne. Zasadniczą sprawą jest natomiast to, Jak ma uczeń znaj
dować np. sumę 8+7 po tej demonstracji. Czy ma narysować rządek ośmiu 
znaczków i drugi rządek siedmiu znaczków? I co potem? Przecież nie 
może „przerzucić" dwu znaczków z jednego rzędu do drugiego. A gdyby 
nawet mógł, skąd ma wiedzieć, ile ich przerzucić? Jak ma się dowie
dzieć, że znaczki trzeba przegrupować, tworząc grupę dziesięciu i dru
gą grupę pięciu? Oczekuje się, że uczeń wie, iż 10+5 Jest łatwiej do
dać niż 8+7; ale skąd ma on to wiedzieć? Dla uczniów przystępujących 
po raz pierwszy do nauki dodawania, Jak właśnie nasi uczniowie, doda
wanie 10+5 jest niewiele łatwiejsze niż 8+7. Przecież procedura znaj
dowania danej sumy to algorytm, gdzie najpierw odlicza się 8 znacz
ków, potem jeszcze 7 znaczków, i wreszcie przelicza się całość. Praw
dopodobnie większość uczniów nie zauważa roli przegrupowania. Dzie
ci szybko odkrywają, że jest daleko łatwiej liczyć na palcach niż ro
bić znaczki na papierze. Nauczyciele w wyższych klasach muszą więc 
biedzić się z problemem, Jak odciągnąć dzieci od liczenia na palcach. 
Program popełnia błąd, wspólny dla wielu - jeżeli nie dla większoś
ci - podręczników, przyjmując, że dzieci skądś wiedzą, iż 10+5 ■ 15.
A w rzeczywistości tak nie jest! Będą one znajdować tę sumę w sposób 
bardzo podobny jak 8+7 czy 11+4 - przez liczenie. Trzeba specjalnych 
ćwiczeń zwracających uwagę dzieci na to, że - jak się Jedno z dzieci 
wyraziło - „jest taki chytry sposób na dodawanie liczby (Jednocyfro
wej) do dziesięciu: pisze się dziesięć, tylko że opuszcza się zero
1 zamiast niego pisze się tę liczbę!".
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Moje doświadczenie pokazuje, że jednym z najważniejszych nie
dostatków nauczania wspomaganego komputerem w jego najczęstszej pos-i
taci, poza sposobem przedstawiania treści, jest tylko bierny udział 
w nim dzieci. W rezultacie, trwałość wiedzy i jej transfer do innych 
sytuacji są bardzo mizerne. Jest prawdą, że uczniowie lubią, by ich 
zostawić samym sobie, a błędy poprawiać bez oceniania, ale brakuje 
im pobudzającego wpływu środowiska społecznego. Inną trudnością jest 
to, że gdyby na pytanie n p . : „Co jest stolicą stanu Illinois?" uczeń 
odpowiedział „Springfield", nauczyciel przyjąłby tę odpowiedź. Gdyby 
jednak, odpowiadając pisemnie, uczeń popełnił błąd ortograficzny, na
uczyciel uznałby odpowiedź, a zaznaczył, jako błędną, tylko pisownię. 
Tymczasem poprawna odpowiedź z błędną pisownią będzie przez komputer 
w wielu przypadkach oceniona jako błędna. Dziecko, nieświadome, że 
błędna była tylko pisownia, będzie sądzić, że stolicą Illinois nie 
jest Springfield. Problem ten rozwiązuje się zazwyczaj przez formu
łowanie pytań z odpowiedzią do wyboru. Zmienia to jednak sytuację poz
nawczą, przed którą stawia się dziecko. Stawia to też dodatkowe wyma
gania wobec programu, gdyż dziecko odpowiadające na test wyboru za 
pomocą komputera nie powinno być w gorszej sytuacji niż to, które od
powiada na papierze. Znaczy to w szczególności, że uczniowie powinni 
mieć możliwość zmiany odpowiedzi!

Czy jest możliwy aktywniejszy udział dzieci w tym procesie? Czy 
można dostarczyć ćwiczeń, dzięki którym dziecko nie tylko będzie od
krywać „chytry sposób" dodawania liczby jednocyfrowej do dziesięciu, 
ale będzie się także uczyć znajdowania sum bez liczenia? Zauważmy, 
że pytanie to dotyczy kwestii, czego dzieci mają się uczyć. Dzieci 
łatwo uczą się „widzieć", ile jest przedmiotów w grupie nie większej 
niż 6 przedmiotów niezbyt odległych od siebie. Posługują się one przy 
tym szczególnym p r o c e s e m ^ ^  skojarzeniowym. Program, który opracowa
łem, jest właśnie na tym oparty. Na ekranie zjawia się kostka, która 
„toczy" się i zatrzymuje. Wtedy dziecko ma przycisnąć cyfrę odpowia
dającą liczbie kropek. Dziecko szybko uczy się odpowiadać bez licze
nia. Kostka pokazuje tylko liczby kropek od 1 do 5, a kiedy dziecko 
opanowało ten fragment, przechodzi do znajdowania dopełnienia; tzn.

(5)' 'Autor używa tu amerykańskiego terminu „subitizing", nie ma
jącego polskiego odpowiednika (przyp. t ł u m a c z a ).
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gdy zjawiają się np. trzy kropki, powinno odpowiedzieć „2". Następ
na aktywność to znajdowanie liczby kropek na dwóch kostkach i jej 
dopełnienia do dziesięciu (na jednej kostce najwyżej 5 kropek). 
„Konceptualizacja" faktów numerycznych może być następnie ułatwiona 
różnymi drogami. Jeden z takich programów pokazuje uczniowi następu
jący szereg znaków (dla celów tego odczytu program został znacznie 
uproszczony):

* * * * * +  + + + + * * * * * +  + + ♦ ■ ♦ ■ * * * * *

gdzie rozróżnione zostały grupy po pięć znaków. Dziecku można pole
cić odliczenie np. 7 znaków. Za każdym naciśnięciem klawisza odstępu 
(SPACE) jeden znaczek przeskakuje na lewo. Dziecko sygnalizuje koniec 
liczenia naciskając ENTER, a na ekranie widać wtedy następującą konfi
gurację:

* * * « * + +  + + + * * * * *  + + + + + * * * * *

Komputer, oczywiście, sprawdza, czy odpowiedź jest poprawna. Jeżeli 
nie - komputer prowadzi dziecko krok po kroku. Po dalszych ćwicze
niach tego typu dziecku pokazuje się konfigurację wyglądającą jak wy
nik odliczania (szereg z przerwą), pytając: „Ile?". Bardzo szybko dziec 
ko zaczyna odpowiadać bez liczenia, tworząc sobie pojęcie 7 Jako „o 
dwa więcej od 5 M. Dopełnienie do dziesięciu (ile trzeba dodać, żeby 
otrzymać dziesięć) jest wyraźnie widoczne, tak więc w rezultacie dziec 
ko widzi 7 także jako „o trzy mniej od 10". Na dalszym etapie pokażemy 
dziecku układ:

* * * * . * ♦  + + + + * # * * *

jako wynik odliczania najpierw jednej grupy, potem drugiej, i zapy
tamy, ile odliczono w pierwszej, ile w drugiej i ile razem. Wcześ
niejsze doświadczenie dziecka pozwala rau „widzieć", że pierwsza grupa 
zawiera 8 znaków, druga 7, a obie razem 15, bez liczenial Zestawmy 
to z poniższym układem znaków:

* * * * * * * *  * * * * * * *
gdzie nawet mający doświadczenie dorosły zapytany, ile jest gwiaz
dek, musiałby je policzyć. Większość osób liczyłaby przy tym całość, . 
a nie oddzielnie pierwszą grupę (8), oddzielnie drugą (7), by dodać 
obie liczby.
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Choć i tu posługujemy się komputerem dla gromadzenia i udostęp
niania informacji, dziecko teraz aktywniej uczestniczy w procesie dy
daktycznym choćby przez to, że otrzymuje mniej informacji i musi sa
mo określić, że jest osiem znaków w pierwszej i siedem w drugiej gna
pie. Trzeba podkreślić, że aktywność ta ma na celu uczenie faktów 
liczbowych, nie zaś wprowadzanie pojęcia dodawania, ani też uzyskiwa
nie sprawności w operowaniu tymi faktami.

Ten tryb działania komputera szczególnie dobrze nadaje się 
do ćwiczeń sprawnościowych przy indywidualnej pracy uczniów. Kompu
ter można z łatwością zaprogramować tak, by losowo dobierał zadania, 
przy czym można z góry określić liczbę zadań, wielkość wchodzących 
w nie liczb, czas na rozwiązanie zadań i inne parametry. Można zmie
niać działania, sprawować ciągłą kontrolę nad wynikami ucznia w zależ
ności od działania i zakresu liczbowego, i zwiększać proporcję ćwiczeń 
na te działania lub zakresy liczbowe, w których uczeń ma większe trud
ności. Ćwiczenia mogą też być znacznie bardziej atrakcyjne. Program 
„Alien Addition" z Developmental Learning Materials (DLM), jest grą 
typu arcade, w której grający stara się zestrzelić wrogi statek kos
miczny. Każdy statek prezentuje jakieś dodawanie. Grający musi wma
newrować swój pojazd pod ten statek, ale aby oddać strzał, musi naj
pierw przycisnąć właściwy wynik dodawania. Dąży on do zestrzelenia 
nieprzyjacielskiego statku zanim sam zostanie zniszczony, ale żeby 
to zrobić, musi znać sumy. Nie ma czasu na liczenie na palcach, a 
nawet myślenie. Dzieci uczą się faktów liczbowych, podczas gdy ich 
uwaga jest skupiona głównie na grze. W rezultacie uczą się dużo głę
biej i trwalej pamiętają. DLM dysponuje innymi grami tego typu dla 
różnych działań. „Multiploy" firmy Reston Software jest podobnego 
rodzaju, z dodatkową zaletą: grający może wybrać działania do gry i 
poziom trudności, co daje większą elastyczność. Te przykłady pokazują, 
że ćwiczenia sprawnościowe wcale nie muszą być nudne, ale przeciwnie 
- mogą być bardzo podniecające.

Pojęcia także można rozwijać przy wykorzystaniu tego sposobu 
działania komputera, pod warunkiem, że skupimy się na tym, czego dzie
ci mają się uczyć. Rozważmy dla przykładu liczenie. Liczymy, żeby 
określić, ile jest przedmiotów w danej grupie. Dlaczego jest to uży
teczne? Gdy mamy ciastka do podziału między pewną liczbę dzieci, trze
ba wiedzieć, czy będzie dość ciastek. Określimy to licząc ciastka,
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licząc dzieci i porównując te liczby. Zestaw „Learning With Leaper" 
firmy Sierra On-Line, Inc. zawiera cztery gry dla małych dzieci, 
ra.in. „Dog Count". Oto ta gra. Po prawej stronie ekranu pokazuje się 
pięć szeregów kości: jedna kość w pierwszym szeregu, dwie w drugim 
itd. aż do pięciu kości w piątym szeregu. Każdy szereg jest oznaczo
ny odpowiednim liczebnikiem. Na początku gry po lewej stronie ekranu 
pojawia się pewna liczba (inna za każdym razem) piesków z mordą 
SnoopyJego. Dziecko musi wybrać ten szereg kości, który zapewni do
kładnie po jednej kości dla każdego pieska. Wtedy kości wędrują na 
środek ekranu, a pieski po jednym wychodzą i zasiadają z kością w 
zębach. Każdy piesek, dla którego zabraknie kości, żałośnie szczeka, 
a każda kość, na którą nie ma amatora, piszczy. Jeżeli kości Jest do-* 
kładnie tyle, co piesków, uśmiechnięte twarzyczki tańczą wokół ekranu, 
a jedna z nich zostaje na ekranie Jako punkt za dobrą odpowiedź.
Jest to bardzo pomysłowa gra, która utrzymuje zainteresowanie dziec
ka, i która uczy, że po określeniu liczby piesków trzeba wybrać tę 
samą liczbę kości. Jedyną wadę można upatrywać w tym, że szczekające 
pieski i piszczące kości są cokolwiek zbyt zabawne i dzieci mogą mieć 
pokusę dawania błędnej odpowiedzi, żeby to Jeszcze raz zobaczyć.

Ten tryb pracy mikrokomputera - gromadzenie i udostępnia
nie informacji - jest bardzo odpowiedni do konstruowania testów.
Łatwo jest zaprogramować generator rozmaitych testów, których wydru
ki można potem powielać. Są programy pozwalające nauczycielowi na 
wprowadzanie rozmaitych warunków i produkujące następnie testy speł
niające te warunki. Równie łatwo jest uzyskać różne wersje tego sa
mego testu, zapobiegające odpisywaniu w warunkach ciasnoty. Gdy uczeń 
jest nieobecny, można szybko otrzymać test zastępczy. A Jeżeli Jest 
dość mikrokomputerów, uczniowie mogą rozwiązać testy wprost przy ma
szynie; ocena może wtedy być obliczona automatycznie i zarejestrowa
na, a potem udostępniona nauczycielowi w dowolnym momencie. Jest też 
możliwe tworzenie nadprogramowych testów dla uczniów, którzy tego po
trzebują; można je rozwiązywać w dowolnej chwili, gdy uczeń Jest wol
ny, i pod nieobecność nauczyciela.
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ANIMOWANA ILUSTRACJA

„ S u p e r - g r a f o s k o p '
Grafoskopy są często używane zamiast tablicy. Nie wytwarzają 

pyłu, a nauczyciel może pisać twarzą zwrócony do klasy. To z pewnoś
cią są zalety. Ale w rękach nauczyciela z wyobraźnią grafoskop sta
je się czymś więcej: pomocą w uczeniu się, środkiem pobudzającym i 
wzmagającym proces dydaktyczny. Przygotowany zawczasu rysunek zaosz
czędza masę czasu, a przy tym może być znacznie lepiej wykonany. Ry
sunki można zmieniać i przekształcać dużo łatwiej i szybciej niż na 
tablicy, dzięki czemu ciągłość pokazu nie jest co chwilę zakłócana. 
Jednak liczba praktycznie możliwych do pokazania zmian jest tu bar
dzo ograniczona.

Komputer, użyty w pracy z całą klasą, może służyć jako „super- 
grafoskop". Na przykład, opracowując wykresy równań liniowych, można 
przygotować pewną liczbę wykresów na folii dla zilustrowania, jak 
zmienia się wykres w zależności od zmian wartości parametrów w rów
naniu, ale każdy wykres musi być przygotowany z góry, a więc wartoś
ci współczynników muszą być najpierw ustalone. A z drugiej strony, 
są programy, które pozwalają ustalać wartości parametrów i natych
miast otrzymywać wykres. Wartości te nie muszą być wcześniej ustalo
ne i mogą być dobierane przez uczniów w klasie. Gdy rozważamy rów
nanie kierunkowe prostej, t j . równanie

y = ax + b ,
można pozwolić uczniom wybierać różne punkty przecięcia z osią y , 
t j . wartości b , żeby od razu mogli dynamicznie zobaczyć, jak wyglą
da wykres. Podobnie można zobaczyć, jak wygląda wykres przy różnych 
współczynnikach kierunkowych. Takie dynamiczne ilustracje znacznie 
łatwiej pokazać z pomocą komputera niż grafoskopu. Można zapytać, 
jaki będzie skutek zwiększenia b c z y zmniejszenia b , i natychmiast 
mieć odpowiedź. Tak samo można badać skutek zmiany współczynnika kie
runkowego. Firma Math Software w Deerfield wytworzyła wiele programów 
o takim właśnie przeznaczeniu. Można szybko wykreślić różne równania 
wielomianowe, żeby przyjrzeć się kształtowi krzywych, a następnie od 
razu zobaczyć skutek zmiany różnych współczynników równania.

Dla innego poziomu nauczania opracowaliśmy program wprowadzają
cy pojęcie ułamka. W pewnym momencie prostokąt reprezentujący pole
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uprawne zostaje podzielony na dwa obszary, a dziecko raa odpowiedzieć, 
czy podział jest sprawiedliwy. Dzieci mają doskonałe wyczucie spra
wiedliwości i nie trzeba im mówić, jak ją oceniać, a będą i tak w oce
nie podziału nieświadomie rozpatrywały pole. Na początku obszary są 
przystające i dzieci widzą, że są „takie same”. Gdy ukazują się po
działy coraz mniej regularne, decyzja, czy są „takie same” staje się 
coraz trudniejsza. Można następnie podzielić każdy z tych obszarów 
na pewną liczbę kawałków parami przystających, tak że każdy obszar 
składa się z tej samej liczby takich kawałków. W ten sposób skiero
wuje się dzieci ku ogólniejszym sposobom rozstrzygania, czy dwa ob
szary mają równe pola, bez używania terminu „pole”. Przewaga kompute
ra nad grafoskopem polega tu na tym, że różne podziały można pokazy
wać łatwo i szybko.

Choć praca z całą klasą jest zwykle stosowaną formą organizacji 
do tego trybu działania komputera, jest możliwa także praca w gru
pach, a nawet praca indywidualna. Jednak przy mniejszym udziale nau
czyciela wzrasta potrzeba dokładniejszych instrukcji dla ucznia o tyra, 
co i jak będzie się działo, co i jak trzeba zrobić. Właśnie w tym 
tkwią niedostatki wielu programów.

Nauczyciel umie często w kilkiv słowach dać uczniom jasne in
strukcje, podczas gdy zostawieni sami sobie, muszą te instrukcje 
otrzymać z komputera.

MIKROKOMPUTER JAKO INSTRUMENT NIEWERBALNEJ KOMUNIKACJI

„ S u p e r - m i l c z Q o y  k o m u n i k a t o r ”

Ryzyko zawodu nauczyciela jest związane z nadużywaniem aparatu 
mowy. Nasza chęć mówienia i informowania uczniów jest tak wielka, że 
mówimy o wszystkim. Problem w tym, że oni nie chcą słuchać. Jakże 
często dajemy uczniom kompletny ciąg instrukcji tylko po to, by 
stwierdzić, że przy rozwiązywaniu zadania po kilku krokach potrzebują 
oni dodatkowej informacji, co dalej robić. Normalną reakcją Jest po
myśleć, lub nawet powiedzieć: „Ależ Ja właśnie powiedziałem wam, co ' 
należy robić! Wy nie uważacie!”. Rzecz w tym, że w wielu wypadkach 
uczeń zwraca uwagę tylko na to, co uważa za istotne. Przy podawaniu 
instrukcji występuje wiele rzeczy nieistotnych: gesty, które wykonu-
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jemy rękami, ruchy, które wykonuje nasze ciało, kaszlemy lub kicha
my w połowie zdania i przepraszamy - żeby wymienić tylko niektóre z 
nich. Uczeń, dzięki nabytemu doświadczeniu, ignoruje te rzeczy i kon
centruje się na tym, co mówimy. Jednak nawet tutaj musi on podjąć 
decyzję, co w tym wszystkim, co mówimy, jest istotne. Musi podjąć 
tę decyzję, nie mając pełnej świadomości, czego ona dotyczy. Dopie
ro kiedy przechodzi do zadania, uświadamia sobie fakt, że przeoczył 
pewną ważną informację i prosi o instrukcje. Tym razem instrukcje, 
a przynajmniej pierwsza ich część, są istotne i zrozumiałe. Wynika 
z tego morał: instrukcje należy podawać małymi porcjami i dawać do
datkowe tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba. Byłoby dobrze tworzyć 
sytuacje, w których potrzeba instrukcji jest minimalna, gdy kontekst 
sam wymusza pewne ograniczenia, narzucając „prawa" bez potrzeby ciąg
łego ich powtarzania. Urządzenia i materiały takie, jak geoplan, 
liczby w kolorach (klocki Cuisenaire*a), klocki do podstaw numera
cji, które mają wbudowane takie ograniczenia, są nazywane środkami 
niewerbalnej komunikacji. Nie zawsze jest łatwo wymyślić takie urzą
dzenie! Łatwo natomiast programować ograniczenia na komputerze i w 
ten sposób przekształcić go w środek niewerbalnej komunikacji. Kom
putery mogą kreować sytuacje strukturalne, zapobiegając potrzebie 
licznych opisów. Rozważmy na przykład kwadratową kartkę papieru po- 
kratkowaną w odstępach jednego cala (rys.1). Linie przedstawiają 
ulice, a kwadraty - osiedla. Taksówka może dojechać do punktu na uli
cy, np. do punktu A na rys.1, lecz nie może osiągnąć punktu X wewnątr; 
osiedla. Możemy zdefiniować geometrię, w której punktami będą tylko

Rys. 1
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punkty na liniach. Odległość pomiędzy dwoma punktami powinna być naj
krótszą drogą, Jaką ma przejechać taksówka z Jednego punktu do dru
giego. To prowadzi do tzw. geometrii taksówki. Jest ona interesującym 
pojazdem (to nie dwuznacznik!), pozwalającym zrozumieć pewne ważne 
pojęcia. Dzieci mogą rozważyć Jakąś drogę z punktu A do innego punk
tu B . W praktyce trzeba stale przypominać dzieciom, że droga musi 
prowadzić wzdłuż ulic; w przeciwnym wypadku będą one rysowały rów
nież drogi przecinające kwadraty. Program komputerowy pozwala dzie
ciom poruszać taksówkę po ekranie, ale tylko po ulicach. W ten spo
sób nie potrzeba pamiętać dużej liczby reguł, ponieważ dzieci odkry
wają prędko, próbując poruszać taksówką, obowiązujące ograniczenia. 
Komputer służy tu więc Jako środek komunikujący prawa niewerbalne, 
a tym samym Jako środek niewerbalnej komunikacji.

Ta gra sytuacyjna może być bardzo prosto przedstawiona całej 
klasie, po czym dzieci mogą pracować w grupach, aby badać geometrię 
taksówki. Jeżeli zdefiniujemy okrąg jak zwykle, Jako zbiór punktów
0 danej odległości (zwanej promieniem) od ustalonego punktu (zwane
go środkiem), to w tej geometrii „okrąg" może mieć punktów: dwa, 
cztery, sześć, dwanaście lub więcej, zależnie od położenia środka
1 długości promienia.

Gry takie jak „Bingo" i „Zjeżdżalnie i D r a b i n k i d a j ą  okazję 
nie tylko użytecznych ćwiczeń w wykonywaniu działań arytmetycznych, 
lecz również pomagają rozwijać strategie rozwiązywania problemów. 
Zamiast po prostu losować liczbę w „Bingo" lub rzucać dwie kostki i 
dodawać wyniki w „Zjeżdżalniach i Drabinkach", możemy rzucać trzy 
kostki i łączyć wskazywane przez nie liczby dowolnymi znakami dzia
łań i nawiasami, a wynik będzie użytą w grze liczbą. Załóżmy np., 
że wynik rzutu Jest 4, 3 i 5. Możemy połączyć te liczby tak:

(4 + 3) * 5 * 35 ,

lub t a k :
4 x 5 + 3 - 23 ,

itp. Grający wybiera najbardziej dla niego korzystną liczbę. To wy
maga wyższego poziomu analizy sytuacji, co właśnie jest potrzebne 
do tworzenia strategii rozwiązywania zadania. Tworząc różne kombi-

^ ^ M o w a  o grach planszowych (pr*yp. R e d a k c j i ).
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nacje, grający w naturalny sposób nabiera wprawy w wykonywaniu dzia
łań. Gry takie jak te mogą być bardzo kształcące, lecz trudność le
ży w nakłonieniu dzieci do przestrzegania reguł, gdy nauczyciel jest 
nieobecny, Ponadto, również przeciwnicy nie zawsze są dostatecznie 
uważni w sprawdzaniu obliczeń. Jeśli dopuści się, by niepoprawny wy
nik obowiązywał, gra może utwierdzać błędne rozumienie. Natomiast je
żeli w gry te gra się na komputerze, to reguł nie można ignorować, 
ponieważ są one ograniczeniami wbudowanymi w program. Ponadto kompu
ter może sprawdzać obliczenia i karać za błąd np. stratą ruchu. Zes
taw firmy SRA zawiera grę zwaną „Beano", która jest grą „Bingo" w 
takiej komputerowej wersji. Uczeń, lub zespół uczniów, może grać prze
ciw komputerowi lub przeciw innej grupie.

Inną interesującą grą jest „Taxman". Grającemu przedstawia się 
szereg liczb, np. od 1 do 21, spośród których może on wybrać dowolną 
wartość. Taxman bierze wszystkie czynniki tej liczby, które są eli
minowane z szeregu. Taxman musi zawsze coś wziąć (jak w życiu...), 
tj. wybrana liczba musi mieć czynnik dla Taxmana. Gdy grający nie 
może już wykonać ruchu, Taxman bierze pozostałe liczby. Suma liczb 
wybranych przez grającego jest jego wynikiem, suma liczb wziętych 
przez Taxmana jest wynikiem Taxmana. Celem gry jest, oczywiście, zwy
ciężyć Taxmana, lecz, naturalnie, musi to być zrobione uczciwie.
Grać można w pojedynkę, kiedy grający decyduje, jakie liczby wybiera, 
i następnie przypisuje czynniki tej liczby Taxmanowi. Tutaj znów jest 
możliwość błędów rachunkowych lub wynikających z błędnego rozumienia 
reguł, a gra może utrwalić te błędy. Grając z komputerem jako Taxma- 
nem, gdy reguły gry są wbudowane w program, grający nie potrzebuje 
martwić się o reguły, lecz może skupić całą uwagę na grze i strategii 
dla osiągnięcia lepszego wyniku gry. Uczeń dowiaduje się więcej o 
czynnikach grając w tę grę, aniżeli na jakiejkolwiek innej drodze.

Grając w pewne gry, jak w tę, która będzie opisana poniżej, 
uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje strate
gia zwycięska, i zwykle robią ruchy zupełnie przypadkowe. Gdy jednak 
raz uświadomią sobie, że jest pewien „trik" - strategia dająca wy
graną - zaczynają analizować i studiować ruchy, w różny sposób usi- 
łując odkryć tę strategię. Jest to ważny etap w uczeniu się, gdyż do
piero wtedy zaczynają oni myśleć w kategoriach strategii i próbują 
ją wynaleźć. Gra „Brain Strain" mojego pomysłu składa się z kratki 
złożonej z 3 x 3 kwadracików, w których umieszczone są żetony - je-
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Rys. 2

den w każdym kwadracie. Żetony te są z jednej strony białe, z dru
giej niebieskie. Celem gry jest następujący układ: osiem zewnętrznych 
żetonów niebieskich, i środkowy żeton biały. Odwracać dowolnie moż
na tylko żetony niebieskie; przy tym odwrócenie narożnego żetonu wymu
sza równoczesne odwrócenie żetonów w trzech stykających się z nim 
kwadratach; odwrócenie żetonu w środku każdego boku wymusza odwróce
nie dwóch pozostałych żetonów tego b o k u ; w końcu odwrócenie żetonu 
środkowego pociąga za sobą odwrócenie czterech żetonów w kwadratach 
mających wspólny bok z kwadratem środkowym. Jeśli w jakimś momencie 
wszystkie pionki będą białe - przegrywasz. Gra w tę grę wymaga tak 
wytężonej kontroli poprawnego wykonania każdego ruchu, że nie można 
skupić całej uwagi na wyborze ruchu. Na komputerze ruchy są wbudowa
ne w program. Jeśli gracz odwróci biały „żeton", jest informowany, 
że ruch jest niedopuszczalny i musi wykonać inny ruch. Poprawne ru
chy są wykonywane automatycznie. W pierwszej rozgrywce podawane są 
instrukcje wyjaśniające zasady ruchów, lecz dla większości graczy 
nie jest to wystarczające. Dlatego jest możliwość powrotu w dowolnym 
momencie do zasad gry. W rzeczywistości zaś większość ludzi po pros
tu od razu zaczyna grę. Szybko opanowują oni reguły na podstawie 
doświadczenia, nawet gdy nie potrafią opisać ich słowami ! Gra jest' 
zrobiona tak, że trzeba najwyżej ośmiu ruchów do wygrania jej. Kompu
ter rejestruje, ile ruchów zostało zrobionych, i jeśli ich liczba 
przekracza 25, co jest wskazówką, że ruchy są przypadkowe, grający 
otrzymuje informację, że może zwyciężyć w znacznie mniejszej liczbie 
ruchów. To zwykle skupia uwagę grającego na poszukiwaniu strategii. 
Jeśli grający życzy sobie pomocy, to otrzymuje rysunek, który poma-
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ga przeanalizować grę. Na ogół prowadzi to do strategii zwycięskiej. 
Gra jest interesująca i wymagająca myślenia, lecz co ważniejsze, jest 
użytecznym narzędziem pozwalającym dzieciom uczyć się tworzenia stra
tegii. Gra może być rozgrywana przez jednego ucznia. Jednak zespoło
we podejście do gry ma pewne zalety. Dość często bowiem dyskusja mię
dzy uczniami w zespole skupia bardziej ich uwagę na tych konfigura
cjach, które prowadzą do strategii zwycięskiej.

Jeśli komputery są dostępne, to nauka jakiegoś języka programo
wania jest prawie nieunikniona. Ponieważ prawie każdy mikrokomputer 
posiada BASIC, na ten język pada zwykle wybór. Dostarczyć to może 
cennych okazji do niewerbalnego komunikowania się dla zrozumienia 
wielu pożytecznych pojęć w matematyce.

Oto, dla przykładu, jedna z takich możliwości. Uczniom poleca 
się napisanie programu, który będzie dostarczał użytkownikowi okreś
lonej liczby zadań na dodawanie składników z przedziału 10 do 100 z 
dwiema cyframi dziesiętnymi. Odpowiedź ucznia wykonującego zadanie 
powinna być sprawdzana i jeśli jest niepoprawna, to poprawna odpo
wiedź powinna być wyświetlona na ekranie. Byłoby dobrze dobierać 
składniki w sposób losowy, ponieważ liczba zadań nie jest z góry ogra 
niczona. To stwarza interesujący problem, jako że w większości przy
padków generator liczb losowych generuje liczby o sześciu cyfrach 
dziesiętnych, większe lub równe zero i mniejsze od jedności. Jak 1 
więc otrzymać liczbę w żądanym przedziale? Mnożenie wygenerowanej 
liczby losowej przez 100 da liczbę w przedziale od 0 do 100, czyli 
nie w tym przedziale, w jakim chcieliśmy. Mnożenie przez 90 i dodanie 
10 da liczbę w dobrym przedziale. Jednak ta liczba będzie miała czte
ry cyfry, nie dwie. Przy rozwiązywaniu tego zadania uczniowie uczą 
się o efektach pewnych transformacji na przedziale (mnożąc przez pew
ną liczbę, dodając pewną liczbę) i poznają funkcję zwaną cechą liczby 
Gdy program został napisany i uczeń uruchamia go, powstają nowe inte
resujące problemy. W wielu wypadkach komputer uzna odpowiedź za nie
poprawną i wydrukuje ją, lub wyświetli dziwną odpowiedź - zależnie 
od typu komputera. To stwarza okazję do przedyskutowania wielu in
nych ważnych zagadnień, takich jak cyfry znaczące, zaokrąglanie i 
aproksymacje. Nauka programowania może dostarczać okazji do zetknię
cia uczniów z sytuacjami problemowymi. Przy rozwiązywaniu tych 
problemów można wprowadzić wiele nowych pojęć!
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LOGO jest językiem przeznaczonym do uproszczenia interakcji 
dziecka z komputerem. Jest to język, którego łatwo się nauczyć i któ
ry może być użyty do wykonywania na komputerze różnorodnych zadań.
W szczególności, „żółwie wykresy” pozwalają dzieciom rysować różne 
kształty na ekranie. Dzieci uczą się używania LOGO bez wielu instruk
cji właśnie dzięki temu, że język ten stwarza kontekst do niewerbal
nej komunikacji. Kontrolowanie ruchu „żółwia” na ekranie jest pros
te, tak że dzieci mogą łatwo rysować kwadraty i trójkąty. Wiele kwes
tii wyłania się w sposób zupełnie naturalny w toku posługiwania się 
LOGO; próbując na nie odpowiedzieć, dzieci mają możliwość uczenia się 
ważnych technik rozwiązywania problemów.

Przy posługiwaniu się językami BASIC lub LOGO, jak opisano po
wyżej, współdziałanie nauczyciela z uczniami jest bardzo istotne. 
Nauczyciel musi bowiem postawić problemy, które stwarzają pożądane 
sytuacje, i stawiać odpowiednie pytania we właściwym momencie; stąd 
praca w grupach jest tu najefektywniejsza.

KOMPUTER JAKO PARTNER W DIALOGU

„Super Sokrates”
Jest to jak dotąd najmniej używany tryb działania komputera, 

lecz potencjalnie najdonioślejszy. Uczenie się wielu pojęć i idei 
może być ułatwione najskuteczniej przez zaangażowanie się nauczycie
la w dialog z uczniami. Liczebność klasy na ogół ogranicza liczbę 
uczestników tego dialogu. Komputer może być użyty do rozszerzenia 
pracy z uczniami w taki sposób. W pewnym sensie komputer może słu
żyć jako zastępca nauczyciela. Choć niewątpliwie dobry nauczyciel 
może osiągnąć więcej z pojedynczym uczniem aniżeli komputer, dla ca
łej klasy dobry nauczyciel z pomocą właściwie użytego komputera może 
osiągnąć znacznie więcej.

Do takiego trybu działania jest znacznie trudniej pisać pro
gramy. Programowanie samo w sobie jest tu bardziej złożone, lecz 
jest to tylko część problemu. Rzeczywista trudność polega na skoncen
trowaniu się na tym, czego chcemy uczyć dzieci, oraz jak ułatwić im 
uczenie się. Nauczyciele instynktownie robią wiele rzeczy nie będąc
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tego świadomi. Program dla dialogu, aby był udany, musi właśnie te 
r z e c z y  zawierać. Istnieją już programy tego typu.

Rozpoznawanie reguł, lub dokładniej - obserwacja regularności 
lub różnic, jest ważną sprawnością poznawczą. Stąd w podręcznikach 
matematyki są ćwiczenia nastawione na rozwijanie lub doskonalenie 
tej sprawności. Jedno z takich ćwiczeń polega na przedstawieniu nas
tępującego szeregu liczb:

1,  2 ,  4,  8 , . . .

i pytaniu: „Jaka jest następna liczba?". Chociaż idea jest dobra, 
uczeń uczący się z książki nie może efektywnie rozwiązać takiego za
dania. W rzeczywistości pytanie trzeba rozumieć inaczej: „Jakiego 
prawa użyto do generowania tych liczb i jeśli to prawo zastosujemy 
ponownie, to jaki będzie rezultat?". Zadanie polega na wywnioskowa
niu zasady z ograniczonej liczby faktów. Jest wiele reguł, przy uży
ciu których można uzyskać te cztery liczby. Nauczyciel prowadzący 
dialog z uczniami powinien postawić problem nieco inaczej. Może on 
prosić uczniów, by podali następną liczbę, i jeśli odpowiada ona je
go regule, dopisać ją. Jeśli zaś nie jest ona poprawna, może popro
sić uczniów, by wyjaśnili, jakiego prawa użyli. Powinien on następ
nie poprosić klasę, by sprawdziła, czy to prawo utworzy liczby zapi
sane na tablicy, i jeśli tak, potwierdzić, że prawo jest dobre, lecz 
nie jest ono tym prawem, o którym on myślał. Jeśli prawo nie spraw
dza się, inni uczniowie w klasie powinni wskazać, gdzie ono zawodzi.
W ten sposób uczniowie są aktywnie włączani w sprawdzanie hipotez i 
każda sugestia dostarcza więcej materiału dowodowego. Albo prawo jest 
eliminowane, albo jest prezentowany dodatkowy przykład jego zastoso
wania. W praktyce jednak nie wszyscy uczniowie są włączani w tę pra
cę. Tym niemniej bilans jest korzystniejszy niż wtedy, gdy uczeń od
powiada na zadania z książki i odpowiedź ta jest porównywana z odpo
wiedzią klucza. Cały proces jest bowiem pasywny i często powoduje 
frustrację ucznia, który znajduje zupełnie dobre prawo, i nie rozu
mie, w czym tkwi błąd. Jeszcze gorsze jest to, że powstaje u ucznia 
błędne mniemanie, jakoby istniała tylko jedna poprawna odpowiedź na 
dane pytanie, podczas gdy w rzeczywistości istnieje nieograniczenie 
wiele odpowiedzi. Czego uczniowie mają się nauczyć? Chcielibyśmy, by 
rozpoznawali regularność częściowych ciągów i umieli przedłużać te 
ciągi zgodnie z tą samą regułą. Ponieważ jednak rozważamy pewną
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szczególną regułę i żądamy od uczniów, by ją właśnie znaleźli, jest 
nawet ważniejsze, by nauczyli się, jak wykorzystać dostępny materiał 
do weryfikacji lub eliminacji reguły. Czy dziecko ma umieć artykuło
wać prawo czy też wystarczy, jeśli umie je prawidłowo stosować? Sto
sowanie prawa jest czynnością poznawczą, a artykułowanie prawa wyma
ga użycia języka, a więc są to oddzielne problemy. Kwestię języka - 
notacji i terminologii - lepiej zostawić do dyskusji w klasie.

Komputer nadaje się zupełnie dobrze do dialogu jako przynaj
mniej dobre przybliżenie nauczyciela. W jednym z programów pokazuje 
się uczniowi pewną liczbę wyrazów ciągu, a uczeń ma podać następny 
wyraz. Jeśli odpowiedź jest dobra - liczbę dopisuje się do ciągu, 
jeśli jest błędna - uczeń jest informowany, że proponowany wyraz nie 
spełnia prawa stosowanego i pamiętanego przez komputer, a podana 
przez ucznia liczba jest rejestrowana u dołu ekranu. Uczeń zawsze 
ma do wyboru kilka możliwości : zgadywać liczbę, prosić o następny 
wyraz, który dostarcza dodatkowej informacji, lub wprowadzić dzie
sięć kolejnych liczb ciągu na dowód, że zna prawo. Jest bardzo wyso
kie prawdopodobieństwo, że jeśli wszystkie liczby są poprawne, uczeń 
zna właściwe prawo. Wtedy jest on informowany, że wydaje się, iż od
krył on prawo, lecz powinien je zweryfikować u nauczyciela.

Dobry nauczyciel może zrobić więcej aniżeli ten program,ale 
wtedy uczeń musi być aktywny.

„Teasers by Tobbs" z Sunburst Communications jest innym przy
kładem programu tego typu. Uczeń ma do wyboru działanie (dodawanie 
i mnożenie) oraz stopień trudności, po czym przedstawiony mu jest 
fragment tabliczki dodawania lub mnożenia z większością kratek pus
tych (rys.3). Mr. Tobbs - mała figurka na ekranie - podchodzi do pus
tej kratki i pyta ucznia, jaka liczba powinna być umieszczona w tej 
kratce. Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna, i jest to bardzo waż
na i pozytywna cecha gry. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, uczeń jest
0 tym poinformowany, lecz jeśli istnieje więcej niż jedna odpowiedź, 
uczeń otrzymuje informację, że jego odpowiedź „nada się". Nie jest 
to tylko problem uzupełnienia brakujących liczb, lecz uwzględnienia 
tego, że pewne liczby w określonych pozycjach nakładają warunki na 
liczby w innych pozycjach. Tak np. w przykładzie pokazanym na rys.3 
liczba powyżej 15 musi być czynnikiem zarówno 15 jak i 24, czyli albo
1 albo 3. W pierwszym przypadku liczba, o którą pyta Mr. Tobbs, po-
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winna być 15, w drugim 5. Jak widać, zarówno 5, jak i 15 będą się 
„nadawać". Gdy ten wybór zostanie dokonany, wszystkie pozostałe licz
by są już określone.

8

15

2k

Rys. 3

Sunburst Communications produkuje wiele innych doskonałych 
programów. „Thinking Skills" oraz „The Factory" są dwoma takimi pro
gramami. W tym ostatnim są trzy maszyny, każda robiąca co innego, a 
uczniowi daje się do wyboru trzy możliwości: testowanie maszyny; bu
dowa fabryki; wytworzenie produktu. Pierwsza opcja jest jeszcze jed
nym przykładem niewerbalnego komunikowania się, ponieważ uczniowie 
badają maszyny, by dowiedzieć się, co one robią. W opcji drugiej 
uczniowie mogą zestawić ciąg operacji używając maszyn i zobaczyć pro
dukt. W opcji trzeciej uczniowie widzą wynik pracy fabryki i muszą 
zrekonstruować „linię produkcyjną", czyli zestaw maszyn, które pro
dukują ten produkt. Wymaga to analizy i testowania na wysokim pozio
mie poznawczym.

Learning Company również produkuje doskonałe programy, wśród 
nich „Rocky5s Boots" oraz „Gertrudes Puzzles".

Innym programem, napisanym przez autora, jest wyciąganie sznu
ra koralików z rurki. Na początkowym etapie koraliki są takie same 
z wyjątkiem koloru. Dziecko musi próbować z tego, co jest już widocz
ne, określić wzór użyty do ułożenia koralików w sznur i zgadnąć ko
lor następnego koralika, który wyłoni się z rurki. Po zgadnięciu, 
sznur koralików przesuwa się i pokazuje się koralik następny, więc 
dziecko może sprawdzić, czy zgadło. Istnieje wiele takich aktywnoś
ci, przez które powinno przejść indywidualnie każde dziecko, a które
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przy użyciu komputera organizuje się w warunkach klasy łatwiej i 
efektywniej.

Ogólnie uważa się, że zadania tekstowe są ważną częścią progra
mu matematyki, gdyż dają uczniowi sposobność stosowania matematyki, 
której się nauczył. Jednak traktowane są one jako oddzielny temat, 
który nauczyciele uważają za trudny do uczenia. Zawsze uderza mnie 
niekonsekwencja w traktowaniu zadań tekstowych w taki sposób, gdyż 
zaprzecza to prawdziwemu celowi, dla którego przede wszystkim zosta
ły one wprowadzone. Ponadto zadania tekstowe w podręcznikach nie do
tyczą realnych sytuacji, lecz częściej są „spreparowane" tak, by zga
dzały się z jakimś szczególnym równaniem. Tak więc jeśli chcemy, by 
uczeń ćwiczył równanie w postaci:

34 + ? = 67 ,

tworzymy zadanie postaci :
John potrzebuje 67 centów, aby kupić model auta czerwonego 

koloru. Ma 34 centy. Ile jeszcze pieniędzy potrzebuje?
Zadanie to jest tak pomyślane, że możemy łatwo zmieniać ilość, 

imię osoby, kolor anta i otrzymać nowe zadanie. Możemy przecież użyć 
komputera do generowania zadań z imieniem ucznia, jego ulubionym ko
lorem i losowo wybranymi liczbami mieszczącymi się w danym przedzia
le. (Byłby to przykład gromadzenia i udostępniania informacji). Nies
tety, zadania tego typu rzadko dają pożądany skutek. Uczniowie szyb
ko odkrywają, że istotne są tu tylko liczby i że mogą zlekceważyć 
słowa. Pozostaje więc tylko zdecydować, jakie wykonać działania na 
danych liczbach. Uczniowie często wynajdują bardzo sprytne sposoby 
radzenia sobie z zadaniami tego rodzaju. Jedno dziecko wyjaśniło 
swoją bardzo skuteczną strategię następująco:

„Jeżeli liczby są duże, dodaj je; jeśli jedna jest duża a dru
ga mniejsza, odejmij mniejszą od większej; jeśli obie są małe, pomnóż 
je; jeżeli jedna jest mała, a druga jest duża, podziel dużą liczbę 
przez małą".

Inne dziecko, opisując, jak rozwiązuje zadania tekstowe tak 
szybko, wyjaśniło:

„Najpierw rozwiązujemy jedno, a potem wszystkie inne w ten sam 
sposób".

Dziecko chciało wyrazić to, że jeśli raz opanowało się sposób
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działania na liczbach, to stosuje się ten sam sposób do liczb w każ
dym z następnych zadań.

Te strategie są nie tylko bardzo pomysłowe, ale okazują się 
również zupełnie skuteczne, co jest bardziej niepokojące. Ujawnia 
to nieefektywność zadań tekstowych do nauki stosowania matematyki.
Ich wartość do tego celu jest dodatkowo obniżona przez praktykę nie
których nauczycieli, którzy „uczą" rozwiązywania zadań tekstowych, 
mówiąc uczniom, by szukali pewnych słów-kluczy wskazujących, jakie 
działanie ma być wykonane, jak np. „of" (po polsku „z") znaczy zwy
kle „pomnóż". To odziera zadania tekstowe ze wszystkiego, z wyjątkiem 
liczb i pewnych słów-kluczy. Zadanie pokazane powyżej może być dane 
jako:

............. potrzebuje 67 ............
• .............  ma 3 4 ............. Ile jeszcze .......  ?

i większość uczniów tak samo skutecznie je rozwiąże. Przyczyna leży 
w tym, że nie istnieje prawie żaden związek pomiędzy zadaniami tego 
rodzaju i zastosowaniem matematyki do sytuacji problemowych. Napraw
dę bowiem jest bardzo mała różnica pomiędzy równaniem, powyższym za
daniem tekstowym i zadaniem w formie pokazanej przed chwilą.

W naszym przekonaniu pojęcia matematyczne powinny być wydoby
wane z sytuacji problemowych jako środki radzenia sobie z taką sytu
acją. Komputer może być potężnym narzędziem do tworzenia takich sy
tuacji, stwarzającym uczniom okazję do interakcji z sytuacją.

Dwóch nauczycieli pracujących pod moim kierunkiem napisało pro
gram, który produkował taką sytuację problemową. Chcieliśmy uczyć 
dzieci procentów. Na ekranie, jak na filmie rysunkowym, dwu uczniów 
prowadziło następującą rozmowę:

U1 : Mieliśmy dzisiaj test.
U2: My również. Jak Ci poszło?
U1: Zarobiłem 13 punktów, a ty?
U2: Mnie poszło lepiej niż tobie, ja dostałem 16 punktów.
U1: 0! A ile punktów straciłeś?
U2: Straciłem 9 punktów.
U1: Aha; a ja straciłem tylko 7 punktów, czyli wypadłeś gorzej 

niż ja.
Program pyta następnie, który z dwóch uczniów lepiej zrobił test.
W ten sposób uczniom prezentuje się sytuację problemową. Poprzez se-
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rię pytań program prowadzi uczniów do zauważenia, że przyczyna trud
ności leży w różnych maksymalnych liczbach punktów w testach (25 i 
20). Usunęlibyśmy ją, gdybyśmy w obu testach dali tę samą liczbę 
punktów, np. sto. Rozważania prowadzą ostatecznie do pojęcia procen
tów jako sposobu wyrażenia tego, że gdyby maksymalna liczba punktów 
w teście była 100 i uczeń zrobiłby test tak samo, to jego wynik był
by ... Nie chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć uczniom, co to jest 
procent lub pokazać im, jak liczyć procenty, ale o włączenie uczniów 
poprzez dialog w proces tworzenia pojęcia procentu. Jako ćwiczenie 
w użyciu tego nowego pojęcia program następnie przedstawia sytuację, 
w której ktoś posadził gaj i niektóre drzewa nie przetrwały zimy. Za
daniem uczniów jest znaleźć, jaki procent ogółu stanowią wymarzłe 
drzewa. Zamiast liczb na ekranie pojawia się gaj, w którym są drzewa 
z pięknym zielonym listowiem, oraz drzewa zupełnie bez liści. Nie ma 
żadnych liczb, ani napisów. Uczeń musi zdecydować, jakich liczb bę
dzie potrzebował, i musi je znaleźć. Jest więc znacznie aktywniej 
zaangażowany w sytuację aniżeli przy tradycyjnym zadaniu tekstowym. 
Twórczy nauczyciel mógłby opisać sytuację dwóch uczniów omawiają
cych test, lub nawet przy pomocy dwóch uczniów odegrać tę scenę. 
Mógłby on także pokazać obrazek lub szkic gaju, jeśli ma uzdolnienia 
artystyczne. Taka sytuacja jednak może być znacznie łatwiej pokaza
na na komputerze, nawet bez talentu artystycznego. Ponadto w kompu
terowym gaju całkowita liczba drzew, jak również liczba i miejsce 
drzew obumarłych, są wybierane losowo, tak że przy każdym powtórze
niu tego programu sytuacja jest inna. Jest to trudne do naśladowania, 
nawet dla twórczego nauczyciela. Ponadto, niezależnie od tego, jak 
twórczy jest nauczyciel, trudno jest być twórczym cały czas w nawa
le różnorodnych problemów i obowiązków. Komputer może więc rozszerzyć 
twórcze możliwości nauczyciela!

Nie jest moim celem dokonanie przeglądu, ani też przedstawie
nie projektu oprogramowania minikomputera do użytku szkolnego, lecz 
raczej stworzenie pojęcia o możliwościach tej nowej technologii i 
różnych sposobach jej użycia. Mam nadzieję, że nauczyciele dzięki 
temu będą umieli lepiej ocenić przydatność komputera w szkole oraz 
dostępnego oprogramowania. Stając się bardziej wymagający i krytycz
ni mogą oni mieć wpływ na tworzenie oprogramowania. Przy ocenie opro
gramowania powinni szczególnie zwracać uwagę na to, czego uczeń się
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nauczy. Jeśli są to rzeczy mało wartościowe, wtedy niezależnie od 
tego, jak efektowny jest program, jest on bezużyteczny. Powinni oni 
również zwracać uwagę na to, jak program będzie używany i ocenić, 
czy instrukcje są jasne i wystarczające do przewidzianej formy or
ganizacji lekcji. Jak już wcześniej zauważyliśmy, jeśli nauczyciel 
aktywnie uczestniczy w pracy, instrukcje dla dzieci nie muszą być 
zbyt szczegółowe, ponieważ nauczyciel może je uzupełnić w każdym 
przypadku, gdy są one niedostateczne, i może to zrobić efektywniej. 
Natomiast jeśli program będzie używany indywidualnie, instrukcje mu
szą być bardzo jasne. W końcu, program musi dostosowywać komputer 
do użytkownika, a nie użytkownika do komputera. Rozumiem przez to, 
że nie należy zmuszać ucznia, aby zmieniał swój normalny sposób pi
sania tak, by był on dogodny dla komputera. Tak na przykład, jeśli 
uczeń przyzwyczaił się do używania symbolu ,,x" jako znaku mnożenia, 
to nie powinien być zmuszany do stosowania symbolu używanego w 
języku BASIC jako znak mnożenia. Dalej, w programie ćwiczeń rachun
kowych pojawia się na ekranie zadanie typu

647 
+ 598

z kursorem poniżej cyfry 8, jak pokazano wyżej.*Gdy uczeń wprowadzi 
pięć, wtedy piątka zastępuje kursęr, który przesuwa się do następ
nej pozycji w lewo. Następnie przy wprowadzeniu cyfry cztery poja
wia się czwórka, a kursor znów przesuwa się o jedną pozycję w lewo. 
Postępując w ten sposób, w następnym kroku uczeń powinien wprowadzić 
dwa i na końcu jeden. Przy rozwiązywaniu tego zadania na papierze 
normalnie zaczyna się od strony prawej, dodaje się osiem i siedem, 
pisze pięć w kolumnie jedności, następnie dodaje się jeden, czwórkę 
i dziewiątkę, otrzymując czternaście. Wówczas zapisuje się czwórkę 
w kolumnie dziesiątek i sumuje się jeden plus pięć plus sześć, otrzy 
mując wynik dwanaście. Normalnym postępowaniem w tym momencie jest 
zapisanie od lewej do prawej, najpierw jeden, potem dwa. Proszę zwró 
cić uwagę, że program zmusza ucznia do pisania tego w odwrotnym po
rządku. To jest przykład dostosowywania ucznia do komputera.

Jedno z zadań w tym programie jest następujące:
274 

+ 199
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Uczeń jest zmuszony do wprowadzenia od strony prawej do lewej cyfr 
trzy, siedem i cztery. Czy to jest to, czego chcielibyśmy nauczyć 
ucznia - bezmyślnego mechanicznego wykonania algorytmu? Z pewnością 
nie! Jest znacznie ważniejsze dla ucznia nauczyć się spostrzegać, 
że 199 jest równe 200 - 1 i w pamięci dodać dwieście, a następnie 
odjąć jeden. To jest właśnie przykład tego, na co nauczyciel powi
nien zwracać uwagę oceniając program.

Producenci oprogramowania szukają stale nowych i dobrych pomy
słów. Czy jest lepsze ich źródło aniżeli nauczyciel, który będzie 
użytkował programy? Spodziewamy się, że ta dyskusja powinna pomóc 
nauczycielom w zastanowieniu się nad tym, co można zrobić i jak 
chcieliby, żeby to było zrobione. Wtedy albo zrobią program samo
dzielnie, albo - co jest bardziej prawdopodobne - zasugerują swój 
pomysł komuś, kto podejmie się tej pracy i udostępni program również 
innym nauczycielom. W ten sposób możemy zapewnić pozytywny wpływ kom 
puterów na funkcjonowanie szkoły.

W jakim kierunku będziemy szli dalej? Napisano, że po zniszczę 
niu świątyni Salomona proroctwami zajęli się głupcy i niepoczytalni. 
Niemniej jednak można bezpiecznie ekstrapolować teraźniejszość i 
czynić pewne bezpieczne prognozy co do tego, co niesie przyszłość.

Edukacja, choć często skłonna do gwałtownych ruchów wahadło
wych, jest jednak całkiem odporna na zmiany. Każdy system szkolny 
przejawia pewną inercję. Niemniej jednak zmiany występują. Co prawda 
w cztery stulecia po wynalezieniu druku, podręczniki dominują w nau
czaniu szkolnym. Aby wyprodukować serię podręczników, powiedzmy - 
do matematyki, trzeba dzisiaj zainwestować pięć do dziesięciu milio
nów dolarów. To wymaga uruchomienia poważnych środków nawet dla wiel 
kich wydawców. Aby odzyskać ulokowane pieniądze, muszą oni sprzedać 
wielką liczbę książek. Książki muszą być skierowane na możliwie naj
większy rynek. Nie mogą one w rezultacie być dostosowane do specjal
nych potrzeb indywidualnych szkół o rozmaitym położeniu geograficz
nym i różnym składzie społecznym lub narodowościowym populacji ucz
niów. Wprowadzanie zmian i modyfikacji po wydrukowaniu książek jest 
ogromnie drogie. Produkcja oprogramowania mikrokomputerów natomiast 
wymaga znacznie mniejszych nakładów. 0 wiele łatwiej jest tu dokony
wać zmian i modyfikacji i są one o wiele mniej kosztowne. To powin-
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no umożliwić tworzenie materiału dydaktycznego szczególnie dogodne
go do specjalnych potrzeb indywidualnych szkół, lub nawet różnych 
grup w tej samej szkole. Teksty w oprogramowaniu mogą być dostosowy
wane do lokalnych warunków, a więc np. dzieci w Chicago będą czyta
ły o wieży Searsa, podczas gdy dzieci w Nowym Jorku o Empire State 
Building. Materiał może być modyfikowany dla wolniej uczących się 
lub adaptowany dla uczących się szybciej. To otwiera szerokie, nowe 
możliwości.

Na podstawie powyższego opisu jest jasne, że graficzne możli
wości komputera grają bardzo doniosłą rolę i do ich rozwinięcia przy
wiązuje się dużą wagę. Oczekujemy w tej dziedzinie wielkich osiąg
nięć. Grafika powinna mieć znacznie większą zdolność rozdzielczą (os
trość obrazu) i czystsze kolory, tak by mogła konkurować z obrazami 
wideo. Ekrany powinny być dużo większe, tak by nauczyciele mogli uży
wać komputerów znacznie efektywniej do dynamicznej ilustracji, zamiast 
tablic i aparatów projekcyjnych. Możliwość łączenia grafiki kompute
rowej z obrazami wideo dodatkowo wzmocni ten aspekt. Już dzisiaj moż
na włączyć dźwięk - ludzki głos, głos nauczyciela - i obrazy w pro
gram, a będzie to znacznie udoskonalone.

Zdolność komputera do pamiętania i manipulowania informacją 
bardzo wzrasta. Pozwoli to na bardziej interaktywne programy, w któ
rych następne zdarzenia będą zależały od tego, co uczeń już zrobił.

Postęp technologiczny umożliwi programowanie w bardziej „natu
ralnym języku”, tak że jeśli uczeń odpowie „Springfeild”, to kompu
ter powie mu, że odpowiedź jest poprawna, ale pisownia jest błędna. 
Wejście i wyjście nie będą wyłącznie poprzez klawiaturę i ekran lub 
drukarkę. „Mysia technologia" już spowodowała zmiany w tej sytuacji. 
Użycie myszki poruszającej kursor po ekranie jest jednak za mało bez
pośrednie dla małych dzieci. Ekrany dotykowe uczynią to bardziej bez
pośrednim. Komunikacja z komputerem za pomocą głosu jest już dostęp
na, lecz wciąż stosunkowo prymitywna i droga. To również ulegnie zmia
nie.

Komputery powinny móc komunikować się nie tylko z innymi kom
puterami w tej samej szkole lub mieście, lecz i z innymi miastami, 
a nawet państwami. Powinny one być powiązane w duże banki danych, 
tak by był łatwy dostęp do szerokiej informacji. Powinno to zastąpić 
encyklopedię i inne materiały informacyjne. Większość dokumentacji,
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pochłaniającej tyle czasu nauczyciela, będzie przejęta przez kompu
tery.

Komputer zmieni to, czego uczymy, jak również to, jak uczymy. 
Wiele czasu w szkole podstawowej poświęca się np. nauczaniu algoryt
mu dzielenia (który nieliczne dzieci opanowują). Nie jest to specjał 
nie użyteczne w dobie komputerów (czy kalkulatorów w tym przypadku).

Już wcześniej zauważyliśmy, że komputery stwarzają szkołom i 
nauczycielom szersze możliwości przystosowywania nauczania do posz
czególnych grup uczniów. Komputer nie będzie zastępował nauczyciela, 
lecz zwiększy jego możliwości oddziaływania odpowiednio do specyficz 
nych potrzeb uczniów w jego klasie. Komputer uwolni nauczycieli od 
wielu zadań porządkowych, niezbędnych przy prowadzeniu klasy. Da to 
nauczycielowi więcej czasu na jego pierwszoplanowe zadania - pomoc 
w nauce i zachęcanie dzieci do niej. Będziemy potrzebować lepszych, 
tj. na wyższym poziomie i efektywniej wykształconych nauczycieli, 
aby wykorzystać te nowe możliwości. Nauczyciele.nie tylko nie staną 
się przeżytkiem, lecz ich rola nawet wzrośnie. Tak właśnie być po
winno, ponieważ kontakty międzyludzkie, społeczne oddziaływanie w 
klasie będą zawsze doniosłym składnikiem dobrej edukacji.

(Z angielskiego tłumaczyli K. Wala i S. Tumau)

Using microcomputers in the classroom

Summary

The article is a panorama of present and future uses of micro
computers in the mathematics classroom.


