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U progu zmiany paradygmatu myślenia o edukacji
matematycznej – casus wdrażania modelowania
matematycznego na poziomie gimnazjum

Streszczenie Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie doświadczeń
edukacyjnych przy wprowadzaniu modelowania matematycznego w programie gimna-
zjum. Wieloetapowy projekt rozpoczęło kształcenie nauczycieli pod okiem specjali-
stów do edukacji matematycznej dla potrzeb przemysłu. Na etapie wdrażania kształce-
nia uczniowie maja pełne kursy ukierunkowane na rozwiązywanie problemów codzien-
nych przez ich precyzyjny opis z wykorzystaniem znanego aparatu matematycznego.
Podane są przykłady takich zagadnień oraz analiza efektów tej formy kształcenia ma-
tematycznego.
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1. Szkoła w obliczu permanentnej zmiany: chaos, chybotliwość, pozor-
ność... Konieczność i misja przeobrażeń społecznych zapoczątkowanych w ostatniej
dekadzie minionego wieku w Polsce nie pozostawiły żadnych złudzeń, iż funkcjonu-
jący dotychczas system oświatowy w jaskrawy sposób przestał przystawać do otacza-
jącej rzeczywistości, przejawiającej galopujące tendencje do zdominowania powszech-
nym konsumpcjonizmem, ekonomizacją wszystkich sfer życia, jak również kompu-
teryzacją, przydatną chociażby w konstruowaniu zastępczych przestrzeni życia (np.
egzystencjalnych cyberprzestrzeni). W kontekście postępowania tych tendencji nie-
zbywalna okazała się reforma systemu oświaty, zorientowanej dotychczas na petryfi-
kację otaczającego porządku świata oraz adaptację do jego warunków1.

Rewitalizacja jej funkcji (poprzez zmianę paradygmatu funkcjonowania instytu-
cji edukację reprezentujących) owocuje od kilkunastu już lat wdrażaną strukturalno-
programową reformą szkolnictwa polskiego, której podwaliny w roku 1998 oriento-
wały się wokół:

1. podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa oraz upowszechniania wykształ-
cenia średniego i wyższego,

1 [6] op. cit., s. 151 – 152
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2. wyrównania szans edukacyjnych,

3. sprzyjania poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wy-
chowania i kształcenia2.

Rozmaitość zaproponowanych, a często niespójnych rozwiązań, jak również nad-
mierna mnogość wprowadzania zmian o mniejszym wymiarze oraz brak jakiejkol-
wiek stabilności prawa oświatowego, spowodowały ambiwalentne opinie w zakresie
oceny samej reformy, jej celów i konsekwencji, które po kilkunastu latach wydają się
nierzadko rozmijać z wcześniej przewidywanymi. Szeroko dyskutowanych i publiko-
wanych niezależnych raportów monitorujących uobecnianą transformację oświatową
początkowo nie było zbyt wiele. W 2001 roku opublikowany został pierwszy z dwóch
pod redakcją Krzysztofa Konarzewskiego, noszący tytuł: Szkolnictwo w pierwszym
roku reformy systemu oświaty ; w kolejnym roku ukazał się nakładem Instytutu Spraw
Publicznych drugi z nich, sygnowany tytułem: Zmiany w systemie oświaty. Wyniki
badań empirycznych (ISP, Warszawa 2002). Prezentuje on (podobnie, jak nowo ge-
nerowane raporty, publikowane systematycznie w kilkuletnich cyklach) interesujące
wyniki badań postaw dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców wobec gimnazjum,
dane dotyczące infrastruktury oświatowej oraz ocenę jakości programów i podręczni-
ków gimnazjalnych. Ich krytyczny wydźwięk inspirował oraz w dalszym ciągu inspi-
ruje ustawodawców do wdrażania kolejnych reform (w szczególności na poziomie po-
nadgimnazjalnym i wyższym), zmian i udoskonaleń dotychczasowych regulacji. Sta-
nowią one również dla środowisk naukowych istotne źródło inspiracji dla kreowania
i realizacji kolejnych projektów badawczych zorientowanych na różnorodne problemy
funkcjonowania rodzimego systemu oświaty (np. problematyka: uspołecznienia prze-
strzeni edukacyjnej, przygotowania zawodowego nauczycieli, środowiskowych oraz
infrastrukturalno–organizacyjnych warunków pracy szkoły i in.). Ponadto, w reakcji
na taki stan rzeczy pojawiają się liczne propozycje z zakresu edukacji alternatywnej.
Dotyczą one nowych teorii, modeli badań, proponowanych modyfikacji. Dostrzegają
konieczność wprowadzania na każdym etapie kształcenia rozmaitych zajęć, które
w opinii A. Radziewicza–Winnickiego zmierzać powinny do „wyzwalania kreatyw-
ności i zmiany mentalności ucznia z biernej na aktywną”3. Dwutorowe obecnie po-
strzeganie zatem szkoły, z jednej strony – jako instytucji wymagającej ustawicznej
zmiany, z drugiej zaś – jako środowiska pomocniczego we wdrażaniu właściwego
dla społeczeństwa informatycznego cyklu modernizacyjnego [10], wymaga przewar-
tościowania jej dotychczasowych funkcji, nie zaś konstruowania zmian pozornych,
często społecznie nieuzasadnionych...

2. O synergiczny model edukacji. Matematyka w obliczu przewarto-
ściowań. Zdaniem czołowych badaczy – polska szkoła okresu poprzedzającego re-
formę 1999 roku nie była w stanie udźwignąć kluczowych wyzwań przyszłości z uwagi
na swe organizacyjno-programowe niedomagania. Ewaluowanie kształtu rodzimej
szkoły (nie tylko na skutek wdrażanych kolejnych reform) przyczyniło się do zmiany
paradygmatu myślenia o jej funkcjach. Trwały i trwają w dalszym ciągu poszukiwa-
nia cech określających dobrą szkołę, która kształci lepiej, kreatywniej i mądrzej, jest
bardziej skuteczna i efektywna, a zdobyta wiedza nosi znamiona dużej przydatności
w realiach XXI wieku. Poszukuje się szkoły, która w codziennym trudzie aktywności
dydaktyczno-wychowawczej konsekwentnie stara się być placówką - dynamiczną, no-

2 [5] s. 10
3 [9] op. cit., s. 38
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woczesną, szybko reagującą na zmieniającą się rzeczywistość, zwracającą uwagę na
wybitnych uczniów, wspierającą tych, którzy uczą się słabiej, odpowiedzialną za wie-
lostronny rozwój osobowości swych uczniów4. Istotnym elementem, dostrzeganym
przez wielu badaczy środowiska szkolnego, jest właściwe kreowanie w niej kultury
współpracy, potęgującej wzajemne wsparcie, wspólną pracę i synergiczny wymiar
interpersonalnej kooperacji5. Doświadczenie wskazuje, że trzeba promować działa-
nia wspólnotowe, aby ukształtować społeczeństwo bardziej humanistyczne, wykreować
silne poczucie odpowiedzialności za środowisko lokalne, narodowe i światowe, roznie-
cić entuzjazm, który ożywi wolę życia wspólnie6.

Towarzyszyć jednakże temu powinno rozwijanie myślenia dywergencyjnego, a za-
tem zdolności dostrzegania wielu możliwych odpowiedzi/rozwiązań na jeden posta-
wiony problem, a także wielu sposobów interpretacji stawianego pytania kluczowego.
Myślenie takowe stanowi kreatywną alternatywę dla, leżącego na przeciwległym bie-
gunie – myślenia konwergencyjnego (linearnego), zogniskowanego na pozbawionej
wielowymiarowości, jednoznacznej odpowiedzi, jak również na jednoznaczności sta-
wianego problemu [11].

Szansę dla takiej perspektywy postrzegania i dynamizacji procesu dydaktycznego
stanowić ma znowelizowana podstawa programowa, w szczególności na poziomie gim-
nazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, która w ostatecznym kształcie legislacyjnym
przyjęła nieoczekiwaną postać wspólnego dokumentu, dając tym samym możliwość
integracji procesu edukacyjnego na obu tych poziomach kształcenia. Drugą istotną
zmianą było wprowadzenie do przestrzeni szkolnej w 2010 roku konieczności realiza-
cji w gimnazjum projektu edukacyjnego, łączącego w sobie społeczno-dydaktyczne
walory wspólnotowego działania uczniowskiego w procesie badawczego poszukiwa-
nia rozwiązań na postawiony wcześniej problem. Aktywizacja i synergia, kreatyw-
ność oraz wola współdziałania stały się istotnymi wyznacznikami nowoczesnej szkoły
i odpowiadającego na wyzwania współczesności – procesu dydaktycznego.

Wyjątkowo przystającym do niniejszego paradygmatu edukacyjnego okazuje się
innowacyjny wzorzec synergicznego działania określany mianem „modelowania ma-
tematycznego”, który rewolucjonizuje od pewnego czasu perspektywę postrzegania
rozwoju nauk ścisłych. Pozbawione, jak na razie, jasno sprecyzowanych ram meto-
dologicznych oraz wyraźnej struktury przynależnej metodzie nauczania – staje się
modelowanie matematyczne fundamentalnym wyzwaniem współczesnej nauki oraz
szansą nadania nowej dynamiki rozwoju naukom formalnym (dedukcyjnym). Ba-
dacze działania/procesu o walorach modelowania wskazują na jego wielostopniowy,
poniższy cykl, którego zachowanie wszystkich etapów warunkuje prakseologiczną
sprawczość w zakresie rozwiązania stawianego problemu:

1. rozumienie rzeczywistego problemu,

2. uproszczenie/konstruowanie modelu opartego na sytuacji rzeczywistej (real-
nej),

3. przejście od modelu rzeczywistego do matematycznego (real model → mathe-
matical model) w procesie poszukiwania rozwiązania problemu,

4. podejmowanie działań matematycznych,

4 [2] op. cit., s. 67 - 68
5 [7] s. 116 i kolejne
6 [7] s. 116 i kolejne
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5. interpretacja dokonanych operacji matematycznych,

6. uzasadnienie i przedstawienie wyników pracy [15].

Cykl ów przeprowadzany jest na pograniczu dwóch ciągle przeplatających się ze
sobą przestrzeni: rzeczywistego oraz matematycznego wyobrażenia problemu (kre-
owania sytuacji, modelu, zakresu działań oraz ich rezultatów). Skuteczność wdraża-
nia wszystkich etapów cyklu nierozerwalnie związana jest ze swoistymi zdolnościami
o charakterze operacyjno-czynnościowym, które posiadać winna osoba kreująca ni-
niejszy proces. Badacze określają je mianem „kompetencji w zakresie modelowa-
nia” i definiują jako „zdolność do samodzielnego wykonywania procesu modelowa-
nia”7. Poziom posiadanych kompetencji w zakresie modelowania determinowany jest
trzema aspektami: 1) zakresem działania – określającym zasięg, w ramach którego
osoba jest zdolna aktywować kompetencje pośrednie i samodzielnie je koordynować,
2) obszarem działania – opisującym zakres sytuacji, w których osoba uruchamia
posiadane kompetencje, 3) poziomem merytorycznego oraz technicznego zaawanso-
wania – warunkującym stosowanie przez podmiot działania określonych, mniej lub
bardziej zaawansowanych narzędzi pracy i analizy własnych działań w oparciu o wła-
sne przygotowanie teoretyczne [15].

Praktyka wprowadzania modelowania matematycznego do przestrzeni szkolnej
(niestety nieobecna na razie w polskim systemie edukacyjnym) wiąże się również
z pewnymi trudnościami i przeszkodami, które B. Schmidt, w oparciu o dostępną
w tym zakresie literaturę, opisała w czterech kategoriach:

1. organizacyjne (krótki czas zajęć ograniczony głównie do 45 minut w klasycz-
nym systemie klasowo-lekcyjnym),

2. związane z uczniami (zajęcia są często dla uczniów zbyt trudne z perspek-
tywy metodyki modelowania oraz nieprzewidywalne; uczniowie wolą rozwiązy-
wać problemy tradycyjnymi metodami, które da się jednoznacznie przewidzieć
i scjentystycznie zdefiniować),

3. związane z nauczycielami (potrzebują oni poświęcenia wiele czasu na przygo-
towanie się do odmiennych skądinąd zajęć; praca poprzez modelowanie mate-
matyczne wymaga ponadto innych kompetencji merytorycznych, których na-
uczyciele nie są w stanie nabyć w trakcie uniwersyteckiego przygotowania za-
wodowego – muszą zatem poświęcić dodatkowy czas na nabycie, wcześniej
w niniejszym artykule zdefiniowanych, kompetencji do modelowania matema-
tycznego; skumulowanie wymienionych przeszkód generuje w efekcie ukształ-
towanie niekorzystnej postawy oporu wobec innowacyjności; wielu nauczycieli
nie postrzega również samego modelowania jako procesu o ścisłym podłożu
matematycznym, dezawuując tym samym jego naukowe podstawy i związki
z naukami ścisłymi),

4. związane z materiałem nauczania (nauczyciele dokonują błędnej selekcji przy-
kładów problemowych do zajęć, co często wynika z niedostatecznej wiedzy
i przygotowania merytorycznego).

Autorka, w efekcie przeprowadzonych badań wśród wybranej grupy nauczycieli zak-
tualizowała kategorie przeszkód, ograniczając je do następujących: a) braku dostęp-
ności do materiałów ćwiczeniowych; b) zbyt kompleksowej konieczności oceniania

7patrz [4] op. cit., s. 630
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uczniowskiej aktywności; c) generowania przez modelowanie matematyczne potrzeby
przeznaczenia dużej ilości czasu zarówno na lekcji, jak również na samo przygotowa-
nie się do zajęć oraz zbyt małego dostępu do komputerów i internetu w czasie zajęć,
co przez respondowanych nauczycieli traktowane było jako marnotrawienie czasu8.

Modelowanie matematyczne jest zatem algorytmem zachodzenia swoistego pro-
cesu społeczno-poznawczego, którego znaczenie dla rozwoju nauk ścisłych (i nie
tylko) jest coraz wyraźniej dostrzegane. Wymaga ono dodatkowo jednak pewnej kon-
stytucjonalizacji na poziomie przygotowania zawodowego nauczycieli oraz zmiany
paradygmatu myślenia o kształcie dydaktyki nauczania matematyki. Jak jedno-
znacznie dowodzą badacze problemu – przyczyną ograniczonego wykorzystania mo-
delowania matematycznego w szkołach poziomu podstawowego i średniego jest brak
wiedzy, która wydaje się być konieczna dla uczenia matematyki poprzez praktyczne
zastosowanie oraz modelowanie (. . . ). Kształcenie nauczycieli w niniejszym wzglę-
dzie stało się nagłą potrzebą w wielu krajach9. Gdy w tradycyjnych programach
nauczania matematyki modelowanie stanowi w najlepszym wypadku ich marginalny
fragment, tak w programach nowoczesnych wysuwa się na pierwszy plan, jako cen-
tralny punkt odniesienia oraz podstawa w nauczaniu matematyki, jako jej główna
siła napędowa (modelling as a vehicle for mathematics)10.

W dalszej zaś konsekwencji – modelowanie matematyczne winno stać się inte-
gralną częścią procesu lekcyjnego w ciągu całego roku szkolnego. Nie powinno być
li tylko pojawiającym się sporadycznie elementem w edukacyjnej przestrzeni szkol-
nych wydarzeń (dzień modelowania, warsztaty praktycznych zastosowań matematyki
i wiele innych), nieśmiałym incydentem, czy też dydaktyczną hybrydą uznawaną
przez niektórych za pozbawiony naukowych podstaw nonszalancki eksperyment. Za-
daniem szkoły jest oferowanie czegoś więcej – długoterminowego doświadczania pro-
cesu modelowania, który służyć winien rozwojowi szeroko pojętej edukacji matema-
tycznej11.

3. Modelowanie matematyczne w rodzimej przestrzeni edukacyjnej.
Podstawy organizacyjne dla realizacji projektu „Modelowanie matema-
tyczne kluczem do przyszłości – projekt wsparcia edukacji matematycz-
nej” na poziomie gimnazjalnym. Przed szansą upowszechniania dywergencyj-
nego podejścia do edukacji stanęło od września 2009 roku Gimnazjum im. Adama
Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie, które rozpoczęło wówczas wdraża-
nie innowacyjnego projektu pod nazwą: „Modelowanie matematyczne kluczem do
przyszłości – projekt wsparcia edukacji matematycznej” [8], którego koordynatorem
i pomysłodawcą jest prof. Wojciech Okrasiński, reprezentujący Instytut Matematyki
i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Celem przedsięwzięcia o silnych znamionach
eksperymentu pedagogicznego jest: upowszechnianie nauk ścisłych, w tym edukacji
matematycznej wśród młodzieży gimnazjalnej oraz nauk technicznych stanowiących
podbudowę dla nowoczesnych technologii, optymalizowanie w tym zakresie jakości
pracy szkoły, rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych uczniów zorientowa-
nych na umiejętności pracy w grupie i kolektywnym dążeniu do sukcesu, czy wreszcie
– stworzenie uczniom uzdolnionym możliwości rozwoju własnych zainteresowań po-
przez systemowo płynną/drożną ścieżkę kariery szkolnej.

8 [13] s. 641 i kolejne
9 [3] s. 569 – 570
10 [14] s. 665
11 [1] s. 548
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Należy zaznaczyć, iż po blisko roku realizacji niniejszego projektu (a dwóch la-
tach kadrowych i organizacyjnych przygotowań) Gimnazjum w Sierakowie objęte zo-
stało Patronatem Naukowym Politechniki Wrocławskiej w zakresie upowszechniania
edukacji matematycznej. W wymiarze formalno-organizacyjnym uzyskany Patronat
Naukowy umożliwia w szczególności:

1. uczestnictwo uczniów w wykładach popularno-naukowych organizowanych przez
Politechnikę Wrocławską zarówno na terenie uczelni, jak i na terenie gimna-
zjum,

2. udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych warsztatach modelowania
matematycznego,

3. dostęp młodzieży gimnazjalnej do obiektów i laboratoriów w trakcie organizo-
wanych wizyt i warsztatów naukowych na terenie uczelni,

4. bezpłatne przekazywanie szkole publikacji uczelnianych.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest także nieustanne dążenie twórców ekspery-
mentu do zapewnienia absolwentom szkoły biorącym udział w projekcie możliwości
nauki w oddziale licealnym kontynuującym wdrażanie modelowania na terenie sa-
mego Gimnazjum w Sierakowie lub w szkole ponadgimnazjalnej, z którą podpisane
zostanie ewentualne porozumienie, na poziomie zaś akademickim – umożliwienie
nauki na Politechnice Wrocławskiej. Zakładana ciągłość – stanowiąca strukturalne
i organizacyjne wyzwanie w obecnym systemie oświatowym, odgrywa niestety rolę
istotnej przeszkody w pełnej realizacji założonych celów programowych innowacyj-
nego projektu.

W chwili obecnej w szkole liczącej około 600 uczniów funkcjonują trzy oddziały
klasowe (w każdym roczniku po jednym oddziale) realizujące w trakcie całego roku
szkolnego założenia projektu, do których rekrutacja przebiegała według ściśle wyzna-
czonych reguł określonych w okresie naboru do gimnazjum. Każda z klas podzielona
jest na cztery grupy, którymi opiekują się nauczyciele realizujący po jednym projek-
cie dotyczącym modelowania matematycznego w każdym semestrze nauki. Ponadto,
w każdej z klas prowadzone są cotygodniowo przez psychologa systematyczne zajęcia
z komunikacji interpersonalnej. Ich zadaniem jest rozwijanie wśród uczniów społecz-
nych kompetencji w wielopłaszczyznowym zakresie organizacji pracy zespołowej, czy
też efektywnego współdziałania w grupie.

Każdego roku uczniowie Gimnazjum w Sierakowie objęci matematycznym pro-
gramem mają okazję wraz z nauczycielami uczestniczyć w różnorodnych zajęciach,
wykładach, seminariach i dyskusjach panelowych. Dla przykładu, uczniowie wraz
z opiekunami brali między innymi udział: w corocznie organizowanym przez Politech-
nikę Wrocławską Dolnośląskim Festiwalu Nauki ; w zajęciach „Nauka przez ekspery-
ment”, zorganizowanych przez Centrum Nauki KOPERNIK z Warszawy; w takich
zajęciach prowadzonych przez pracowników PWr, jak wykład dr inż. A. Wyłomań-
skiej „Jak zainwestować pieniądze bogatej cioci?”; w dyskusjach i wykładach prof.
W. Okrasińskiego: „O naturze symulacji komputerowych” oraz „Dlaczego nie można
dokładnie przewidzieć prognozy pogody”; w dyskusji panelowej i wykładzie dokto-
ranta mgr Ł. Płociniczaka „Modelowanie komputerowe w codziennym życiu” oraz
wielu innych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach eksperymentalnych wzięli
udział w specjalnym wykładzie prof. H. Neunzerta „Models for industrials problems.
How to find and how to solve them in industry and in education”, który odbył się
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w Centrum Konferencyjnym IMPAN w Będlewie w 2010 roku. Warto również zazna-
czyć, iż w marcu 2010 roku powstała w gimnazjum GALERIA MATEMATYCZNA,
prezentująca opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne oraz tłu-
maczone z języka angielskiego plakaty popularyzujące wiedzę matematyczna w roz-
maitych dziedzinach życia, jak również codziennego funkcjonowania człowieka.

Realizowany projekt, odpowiadający skutecznie na priorytetowe wyzwania współ-
czesnej nauki, powoduje, iż podjęte dotychczas działania edukacyjne przez szkołę
będą mogły zyskać nowy wymiar, zarówno w płaszczyźnie merytorycznej, jak
i formalno-organizacyjnej. W dalszej zaś konsekwencji – wspólnie podejmowane
przedsięwzięcia staną się jedną z możliwych dróg dydaktycznej optymalizacji upo-
wszechniania wiedzy matematycznej, a także rozwoju kariery szkolnej młodzieży,
zainteresowanej pogłębianiem wiedzy politechnicznej na kolejnych szczeblach rodzi-
mego systemu edukacji.

4. W kręgu egzemplifikacji praktycznych: charakterystyka wybranych
projektów realizowanych w latach: 2009–2012. Jedną z najważniejszych umie-
jętności zdobywanych przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego jest myślenie
matematyczne. To umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie wy-
magają tego potrzeby życia codziennego oraz formułowanie wniosków opartych na
rozumowaniu matematycznym. W zdobyciu tych umiejętności mają pomóc różne na-
rzędzia metodologiczne, z których jednym jest modelowanie matematyczne. Uczeń
dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej
sytuacji [12]. Stosuje zatem poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na
działania arytmetyczne i proste równania. Umiejętność modelowania matematycz-
nego jest więc umiejętnością przetwarzania jednego typu rzeczywistości w drugą.
Zbudowania wyrażenia, wzoru czy równania opisującego realną rzeczywistość za po-
mocą symboli matematycznych. Zadaniem uczniów jest budowanie modelu i wery-
fikowanie go. Muszą oni zatem zaprojektować odpowiednie eksperymenty, tak aby
ich wyniki nie przeczyły wnioskom płynącym z modelu. Wyznaczyć parametry na
podstawie eksperymentów, pomiarów czy obserwacji w naturze oraz zmienne, sta-
nowiące niewiadome, które muszą obliczyć, analizując ich przebieg na podstawie
modelu. Zajęcia z modelowania matematycznego odbywają się jeden raz w tygodniu
w kilkuosobowych (4-6) grupach. Uczniowie zostają przydzieleni do grup drogą lo-
sowania. Nauczyciel (opiekun, instruktor) obserwuje pracę uczniów w grupie, pełnić
rolę facylitatora kumulującego uczniowską aktywność. Każda grupa wybiera temat,
pracuje nad modelem wykonując odpowiednie notatki i prezentuje wyniki na fo-
rum grup modelowych. Tematy zagadnień są różne, ale większość z nich wskazuje na
główne kierunki badań we współczesnym świecie. Uczniowie wybierają problemy bli-
skie ich otoczeniu, środowisku egzystencji i pracy. Poniżej scharakteryzowane zostały
niektóre z nich.

Ustawienie rzutnika w klasie tak, aby wyświetlany obraz był widoczny
dla każdego. Uczniowie badali parametry ustawienia wysokości i odległości rzut-
nika w stosunku do parametrów sali lekcyjnej i wyświetlanego obrazu. Musieli za-
obserwować kilka rozwiązań i wybrać najbardziej optymalne. Zaskoczył ich fakt,
konieczności obliczenia kąta między rzutnikiem, a płaszczyzną na której stał (w
tym wypadku ławki). Ważne też okazały się odległości od poszczególnych ścian,
a w szczególności od ściany frontowej, na której wyświetlany był obraz. Wnioski,
schematyczne rysunki i obliczenia uczniowie przedstawili w postaci prezentacji mul-
timedialnej.
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Co bardziej się opłaca: wyprodukować krzesło z drewna czy wykonać
je z makulatury? Pracę nad problemem uczniowie rozpoczęli od zaprojektowania
modelu krzesła. Następnie zgromadzili potrzebną makulaturę i przystąpili do bu-
dowy. W trakcie pracy projekt ulegał jednak transformacjom, ze względu na jego
początkową, zbyt dużą złożoność. Na bieżąco należało obliczać zużytą makulaturę
i obliczać koszty. Uczniowie byli przekonani, że papierowe krzesło będzie tańsze. Wy-
niki badań były jednak sprzeczne z ich hipotezą, co ogromnie zaskoczyło uczniów.
Czy są jakieś rady na odpady i kiedy nasze miasto zasypie góra śmieci?

Uczniowie badali, ile śmieci produkuje ich rodzina i czy nasze miasto (przyjmując
tu rodzinę statystyczną) jest w stanie poradzić sobie z ich wywozem. Zastanawiali
się po jak długim czasie śmieci zasypią ich kuchnię i ile śmieci potrzeba na usypanie
góry wielkości Ślęży. Zaskakujące wyniki pokazały uczniom, jak ważna jest segregacja
odpadów.
Jakie czynniki mają wpływ na długość lotu i dobre lądowanie skoczka

narciarskiego? Badanie tego problemu pokazało, że odpowiedź na pytanie zależy
od wielu czynników. Siła, ciśnienie, prędkość, rozłożenie nart, moment zginania czy
prostowania nóg. Wszystkich czynników uczniowie nie mogli zasymulować, ale pró-
bowali wykorzystując animację komputerową, przedstawić lot przy różnych długo-
ściach rozbiegu. Nawet jeśli animacje przez nich wykonane nie były profesjonalne
uczniowie z satysfakcją zapisali je w postaci prezentacji.
Jaka jest częstotliwość zmiany świateł na skrzyżowaniu w naszym

mieście? Czy zmienia się wraz z natężeniem ruchu? Od czego to za-
leży? Uczniowie badali częstotliwość zmiany świateł na jednym z głównych skrzy-
żowań w naszym mieście. Dokonali dwóch pomiarów: w godzinach przedpołudnio-
wych w środku tygodnia oraz w szczytowej godzinie w piątek. Liczba pojazdów,
które przejechały przez skrzyżowanie podczas badań okazała się proporcjonalna do
częstotliwości zmiany świateł. Nasilenie w piątek było znacznie większe, dlatego zie-
lone światło trwało krócej i szybciej dokonywała się zmiana. „Lamenty” kierowców
okazały się więc nieuzasadnione. Uczniowie wyniki badań przedstawili w postaci
wykresów w prezentacji multimedialnej.

Podczas pracy nad Projektem drogi ewakuacyjnej w szkole , ze względu na
trudności w odczytaniu planów szkoły, rozrysowanych na kilku arkuszach papieru
w formacie A1 z dużą ilością danych, uczniowie sami zmierzyli szkołę, sale i kory-
tarze, a następnie w odpowiedniej skali za pomocą gratisowego programu graficz-
nego GIMP narysowali plan szkoły na papierze w formacie A4. Wyznaczenie czasu
ewakuacji polegało na obliczeniu kilku pomiarów z najdalszych punktów w danym
sektorze ewakuacyjnym, na które podzielili cały budynek, zestawieniu wszystkiego
i obliczeniu optymalnego czasu ewakuacji z uwzględnieniem przepustowości wyjść
ewakuacyjnych (zmierzono przy tym najszczuplejszą i najtęższą osobę w szkole)
i przypuszczalnej ilości osób przebywających w poszczególnych częściach budynku.
Projektowanie organizacji i kosztorysu wycieczki klasowej , na którą

w rzeczywistości uczniowie pojechali, pozwoliło im skonfrontować plany z praktyką.
W tworzeniu modelu matematycznego tego wydarzenia, uczniowie uwzględnili ocze-
kiwania swoich kolegów i koleżanek z klasy, ustalając miejsce, czas i cel, zadając
pytanie: Jak najmniejszym kosztem zwiedzić jak najwięcej? Podczas rozwiązywania
problemu uczniowie opierali się głównie na założeniach i informacjach z Internetu.
Samodzielnie wybrali najkorzystniejszy wariant, samodzielnie dzielnie dokonali re-
zerwacji ustalając cennik. Po powrocie ze zdumieniem stwierdzili, że niestety nie
wszystko uwzględnili w swoich obliczeniach, brakowało w nich wydatków na opłaty
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parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, a tego nie uzgodnili w umowie z prze-
woźnikiem.

Matematyka to codzienna rachunkowość i ekonomia, na której niemal wszyscy
„musimy się znać”, żeby poradzić sobie choćby z rozliczeniami domowych wydatków
czy ustaleniem opłacalności naszego zatrudnienia. o takiej konieczności uświadomił
uczniom projekt pt.: Wydatki i sposoby oszczędzania przeciętnej rodziny .
Problem matematyczny polegał na zestawieniu miesięcznych dochodów i wszystkich
wydatków w przeciągu roku. Dla celów modelu uczniowie przyjęli, że przeciętna
rodzina to cztery osoby: dwie dorosłe (policjant z wykształceniem średnim, nauczy-
cielka z wykształceniem wyższym (mianowana) – dane o dochodach z Internetu,
dwoje dzieci (jedno w wieku szkolnym, drugie w wieku przedszkolnym) i że jest to
rodzina mieszkająca na osiedlu w mieszkaniu około 60m2 kupionym na kredyt. Mie-
siąc po miesiącu, obliczali koszty jej utrzymania, uwzględniając wszystkie opłaty
stałe oraz zmienne, takie jak ok. wyjazd na wakacje, początek roku szkolnego ok.
Po dokonaniu wszystkich obliczeń – z rozczarowaniem stwierdzili, że jeśli taka ro-
dzina zaciągnie, z jakiejś życiowej konieczność kredyt, to przy ustawicznie rosnących
cenach, nie ma szans na jakiekolwiek oszczędności.

Podczas wykonywania Optymalnego projektu systemu nawadniania te-
renu zieleni przed Gimnazjum w Sierakowie z uwzględnieniem oszczędnego
zużycia wody i minimalnych stratach – uczniowie zmierzyli się z problemami ekologii
i ochrony wód. Przed przystąpieniem do pracy mieli możliwość obejrzenia w rze-
czywistości systemu nawadniającego ogród, zapoznali się z budową i zasadą jego
działania przedstawioną przez właściciela ogrodu. W trakcie budowy modelu wy-
konywania prac związanych z rozwiązaniem danego problemu, najwięcej trudności
przysporzyło im dopasowanie odpowiednich zraszaczy i ustawienie ich zasięgu do
części zielonych terenu, tak by zraszanie wodą chodników było minimalne, ucznio-
wie zauważyli jednocześnie, że chodniki powinny być położone pod minimalnym ką-
tem, który pozwoliłby wodzie swobodnie spływać na rośliny, czego niestety, nie ma
w rzeczywistości. W projekcie oprócz planu zużycia wody uczniowie zaproponowali
jednocześnie najkorzystniejszą cenę.

W ramach działań ekologicznych i oszczędności biopaliw uczniowie rozwiązy-
wali również problem: Zużycie papieru w gimnazjum w ciągu jednego roku
szkolnego, sposoby jego zmniejszenia . W obliczeniach uwzględniono przeciętną
ilość kartek papieru na prace klasowe, kartkówki i zadania dodatkowe z poszcze-
gólnych przedmiotów, uwzględniono przesyłane rodzicom zawiadomienia, zaświad-
czenia, świadectwa, dyplomy ok. Po wykonaniu wszystkich obliczeń i podsumowa-
niu, gimnazjaliści obliczyli roczny koszt zużywanego papieru, przeliczając również
ilość kartek A4 na ilość drzew potrzebnych na wyprodukowanie tego papieru, liczby
okazały się druzgocące. (Uwzględniając dane z Internetu, gdzie 17 drzew potrzeba
na wyprodukowanie 1 tony papieru, na którą składa się 200 000 kartek A4. Jedno
drzewo daje ok. 60 kg papieru). Mając świadomość wszechobecności technologii in-
formacyjnych, uczniowie z ulgą stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem tego problemu
jest komputer oraz Internet, albowiem tylko dzięki nim zasadniczo zmniejszy się
zużycie papieru – nawet po uwzględnieniu ceny dostępu do Internetu i energii.

Po zakończeniu cyklu ćwiczeń, poświęconych rozpoznawaniu możliwości zasto-
sowania modelowania matematycznego do opisu różnych wydarzeń czy projektów,
uczniowie gimnazjum osiągają wysoki poziom satysfakcji intelektualnej. Rośnie ich
zainteresowanie zastosowaniem różnych rozwiązań matematycznych w praktyce. Po-
trafią w sytuacjach praktycznych określić ich istotę – podając wyrażenie algebra-
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iczne, równanie, nierówność czy funkcję i w efekcie matematycznie je zinterpretować.
Potrafią przetworzyć informacje wyrażone w jednej postaci – w postać ułatwiającą
rozwiązanie problemu, potrafią też, co szczególnie ważne, ocenić przydatność uzy-
skanych wyników z perspektywy sytuacji, dla której „skonstruowali” swój matema-
tyczny model.

Perspektywiczne myślenie o dalszym udoskonalaniu, tym samym więc – rozwoju
realizowanego w Gimnazjum w Sierakowie projektu implementującego modelowanie
matematyczne w edukacyjnej przestrzeni funkcjonowania szkoły, możliwe jest dzięki
dokonywaniu systematycznych ewaluacji warunków jego wdrażania. Temu celowi
służyły przeprowadzone w marcu 2012 roku badania ankietowe wśród wszystkich
uczniów biorących udział w przedsięwzięciu (78 osób, w tym – 26 dziewcząt oraz 52
chłopców). Ankieta składająca się z dwunastu pytań poruszała zagadnienia natury
organizacyjnej, próbowała ponadto określić oczekiwania oraz opinie respondowa-
nych w odniesieniu do rozmaitych obszarów realizacji projektu. Znakomita większość
uczniów (75,6% ankietowanych) lubi rozwiązywać problemy poprzez matematyczne
modelowanie, największą zaś satysfakcję sprawia im: praca w grupie oraz panująca
w niej miła atmosfera, swoboda w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów, jak
również nauka matematyki poprzez działanie. Wyłącznie 3 osoby (3,8% uczniów)
prezentowały antagonistyczną opinię, podkreślając: konieczność pozostawania na za-
jęciach po lekcjach, duży stopień trudności niektórych problemów, a także rzadkie
ich zdaniem korzystanie z komputera i Internetu w trakcie pracy.

Uczniowie w dużym odsetku (34,6% badanych) nie dostrzegają konieczności do-
kumentowania ich pracy; zakres wsparcia nauczyciela w rozwiązywaniu problemu
określają: na poziomie średnim – 47% (37 osób), niewielkim – 30,7% (24 osoby),
znaczącym – 14,1% (11 osób), bardzo wysokim – 1,2% (1 osoba). Żadnego wspar-
cia nauczyciela w tym względzie nie potrzebuje 6,4 % ankietowanej młodzieży (5
osób). Uczniowie dostrzegają prakseologiczne walory rozwiązywania problemów po-
przez modelowanie matematyczne. Znaczący i bardzo wysoki stopień skuteczności
wskazało odpowiednio: 35 uczniów (44,8%) i 10 uczniów (12,8%), średni natomiast 27
uczniów (34,6%). Aż 49 osób (62,8% ogółu badanych) podkreśliło wyższą sprawczość
pracy zespołowej, aniżeli działania indywidualnego – 14 uczniów (17,9% respondo-
wanych); zdania na ten temat nie miało 15 osób (19,2% ogółu badanych). Znakomita
większość ankietowanej młodzieży (68 osób, co stanowi 87,1% całej populacji bada-
nych uczniów), gdyby stanęła ponownie przez decyzją wyboru na początku nauki
w gimnazjum klasy realizującej niniejsze przedsięwzięcie, postąpiłaby identycznie.
Jedynie 4 osoby (5,1%) podjęłoby odmienną decyzję, zaś pozostałe 6 osób (7,6%) nie
potrafiło określić swoich preferencji decyzyjnych. Wolę kontynuacji projektu na po-
ziomie ponadgimnazjalnym zadeklarowało tymczasem 31 uczniów (39,7%), 13 osób
(16,6%) miało odmienne zdanie, natomiast 34 osoby (43,5%) wyartykułowało brak
preferencji w niniejszym względzie.

Przeprowadzone badania ankietowe pozwalają określić pewne wytyczne
organizacyjno-logistyczne na kolejne lata realizacji unikatowego w skali europej-
skiej projektu. Podkreślają ważność ostrożnego dysponowania uczniowskim budże-
tem czasu, jak również stanowią ważną wskazówkę dla nauczycielskiego modelowania
kierunków pracy grupowej. Wymuszają także na organizatorach przedsięwzięcia ko-
nieczność zapewnienia drożności edukacyjnej, w szczególności na poziomie dwóch
progów selekcyjnych, w odniesieniu do uczniów ogniskujących swoją dalszą karierę
szkolną w obszarze nauk ścisłych.

Wskazane kierunki przyszłej reorganizacji projektu wydają się pozostawać istotne
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także w obliczu osiągnięć edukacyjnych uczniów biorących w nim udział. Okazało się
bowiem, iż pierwszy rocznik, który w całości zrealizował programowe założenia pro-
jektu, osiągnął na egzaminie gimnazjalnym w kwietniu 2012 roku z zakresu matema-
tyki wynik 76,32% uzyskanych punktów (średnia: 22,88 punktów na 30 możliwych),
gdy tymczasem średnia krajowa wyniosła 47% możliwych do uzyskania punktów.
Wypracowany zatem kapitał intelektualny pozostaje trudny do przecenienia i wart
jest podejmowania dalszych działań innowacyjnych w sferze upowszechniania edu-
kacji matematycznej.

5. Refleksje końcowe. Biorąc pod uwagę znane materiały i opinie matematy-
ków z różnych krajów europejskich wydaje się, że projekt w Gimnazjum w Sierakowie
jest w pewnym sensie unikalny w Europie. Zwykle w innych krajach europejskich
uczniowie ponadpodstawowych uczestniczą w kilkudniowych warsztatach z modelo-
wania. Natomiast w sierakowskim gimnazjum zajęcia z modelowania odbywają się
regularnie poprzez całe półrocze po jednej godzinie tygodniowo. To rozciągniecie cza-
sowe na cały semestr powoduje, ze uczniowie z grupy mogą bardziej pogłębić studia
nad modelowanym zagadnieniem dyskutując nieformalnie między jednymi a drugimi
zajęciami. Innym bardzo ważnym aspektem jest to, że taki eksperyment udało się
przeprowadzić w miejscowości, która nie jest centrum akademickim. Wskazuje to
na możliwość upowszechnienia tej metodyki nie tylko w szkołach średnich, które
są położone w ośrodkach akademickich, ale także poza nimi. Jednakże najważniej-
szym efektem edukacyjnym tego projektu jest to, że uczniowie zaczynają doceniać
i dostrzegać głębiej rolę matematyki stosowanej w otaczającym nas świecie.
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On Mathematical Modelling in High School

Abstract. In the paper an experiment related with the introduction of mathematical
modelling to the students of a secondary school is described. Some study cases solved
by students are presented.
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