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O nauczaniu matematyki stymulowanym
modelowaniem

Streszczenie Niniejsza notatka zawiera uwagi na temat artykułu Maciejak i inni [1]
i projektu wdrażania modelowania matematycznego na poziomie gimnazjum, który
ten artykuł opisuje. Swoje refleksje Autor spisał na prośbę Redakcji Mathematica
Applicanda.
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Sympatyczny artykuł autorstwa nauczycieli gimnazjum w Sierakowie koło
Rawicza opisuje ich działania mające na celu ulepszenie sposobu nauczania
matematyki w szkole. Grupę wspomnianych nauczycieli wspiera matematyk
z Politechniki Wrocławskiej prof. W. Okrasiński. Zaproponowana metoda
nauczania polega na wprowadzeniu tzw. modelowania matematycznego. W
metodzie tej stawiane są praktyczne problemy, dla których uczniowie muszą
podać ich opis matematyczny (czyli zbudować „model”), a następnie znaleźć
odpowiedź na różne i na ogół niebanalne pytania dotyczące analizowanego
problemu (znaleźć „rozwiązanie”).

Wielce interesująca jest ta część artykułu, w której nauczyciele opisują
swoje doświadczenia. Część tę poprzedza jednak wprowadzenie teoretyczne
rażące powierzchownością sądów i pełnym afektacji stylem. Opisuje ono szkołę
jako „chaos, chybotliwość, pozorność”, a w otaczającej nas rzeczywistości
widzą „galopujące tendencje do zdominowania powszechnym konsumpcjo-
nizmem, ekonomizacją wszystkich sfer życia, jak również komputeryzacją”.
Cytują też Autorzy autorytety [2], [3], według których dotychczasowy sys-
tem oświaty „petryfikuje otaczający porządek świata”. Po czym nawołują do
„rewitalizacji jej [szkoły] funkcji”.
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Po lekturze takiego wstępu trudno oprzeć się przekornej refleksji, iż pro-
blem sposobu nauczania jest stary jak świat, a zmiany, jakie tu następowały,
miały i dobre strony. Nasi poprzednicy miewali osiągnięcia, które mogą i
powinny stanowić punkt wyjścia dla kolejnych reform zmierzających do udo-
skonalenia sposobów nauczania. Nie należy też sądzić, że kiedykolwiek uda się
znaleźć uniwersalne rozwiązanie użyteczne dla każdej szkoły i każdego ucznia.
Szkoła, ze względu na swoja naturę, nigdy w pełni nie nadążała za rozwojem
otaczającej rzeczywistości, co w obecnych czasach, przy bardzo dynamicz-
nych zmianach jest szczególnie widoczne. Dziś właśnie zmienność naszego
świata jest najbardziej charakterystyczną jego cechą i żaden system oświa-
towy, który ma przecież objąć jednocześnie miliony dzieci — nie tylko nie jest
w stanie za tymi zmianami nadążyć, ale także nie zbawi go jakieś jedno ha-
sło. Można natomiast postulować dwie rzeczy: nadążanie za zmianami przez
nauczycieli i ich indywidualną aktywność (czego dobrym przykładem grupa
autorów omawianego artykułu) oraz różnorodność propozycji dydaktycznych.

Parę słów o tytułowym modelowaniu matematycznym. W wydaniu siera-
kowskim opiera się ono na projekcie „Modelowanie matematyczne kluczem
do przyszłości — projekt wsparcia edukacji matematycznej”, którego pomy-
słodawcą i koordynatorem jest prof. W. Okrasiński. Projekt jest realizowany
w wybranych klasach i trwa przez cały okres nauczania. Każda klasa dzieli się
na 4 grupy, które są dobierane drogą losowania do każdego kolejnego zadania
i znajdują się pod opieką odpowiednio przygotowanych nauczycieli, a nadto
każda klasa spotyka się raz na tydzień z psychologiem, prowadzącym zajęcia z
komunikacji interpersonalnej, dodatkowe zaś bonusy daje patronat Politech-
niki Wrocławskiej (zauważmy w nawiasie, że o takich warunkach większość
polskich gimnazjalistów może tylko marzyć). Zadania mają wydźwięk prak-
tyczny, np. dobre ustawienie rzutnika w klasie, kiedy miasto Sieraków zasypie
góra śmieci, warunki lotu i bezpiecznego lądowania skoczka narciarskiego, na-
tężenie ruchu drogowego w Sierakowie, rodzinny budżet, system nawadniania
zieleni przed gimnazjum, zużycie papieru.

Autorzy przeprowadzili badania wśród uczniów objętych projektem, py-
tając o jego ocenę. Oczywiste wydaje się uznanie (75,6% badanych), zwraca
jednak uwagę tylko 39,7% tych, który chcą kontynuować projekt na poziomie
ponadgimnazjalnym. Zapewne ma w tym swój udział wysoka ocena nauczy-
cieli biorących udział w projekcie i niepewność, czy na wyższym poziomie
będzie równie dobrze.

Reasumując: chwalę projekt i życzę powodzenia w jego rozwijaniu, zale-
cam natomiast więcej umiaru w teoretyzowaniu.
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Learning mathematics by mathematical models

Abstract. This note contains comments on the article by Maciejak et al. [1]
and their implementation of of a project to teach mathematical modeling
at middle school level, which this article describes. The author wrote his
reflection at the request of the Editor of Mathematica Applicanda.
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