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NAUCZANIE MATEMATYKI

Jak uczyć rozumowania?
Dan Mayer to amerykański nauczyciel, który prowadzi ciekawy blog o nauczaniu matematyki.
W jednym ze swoich ostatnich wpisów1 zachwycał się wystąpieniem Shiry Helft i Ricka Barlowa na kongresie stowarzyszenia nauczycieli
matematyki w Kalifornii. Państwo również mogą się z nim zapoznać, ponieważ dostępne jest
w internecie2 (po angielsku). Całość trwa ponad
godzinę, ale warto choćby wyrywkowo przejrzeć
to nagranie.
Helft i Barlow podzielili się w nim swoimi dwoma
pomysłami na rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania i argumentacji. Jeden z tych
pomysłów nazwali Math Figts (matematyczne potyczki), a drugi – Middle Bits (środkowe kawałki).

lepszą od pozostałych, ale jeszcze nie całkiem dobrą. Oto przykład:
Czesiek, Ania i Piotr pracowali nad rozwiązaniem następującego zadania:
W dwie minuty Małgorzata może zapisać
swoje imię 17 razy. Ile czasu potrzeba jej na
zapisanie swojego imienia 85 razy?
Wszyscy troje postanowili ułożyć równanie.
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su zajmuje Małgorzacie zapisanie swojego
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cza, ile czasu Małgorzata zapisuje swoje
imię.
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Piotr: 17 = 85 Nie potraﬁmy rozwiązywać
równań z iksem w mianowniku!
Wynikiem pracy klasy ma być zarówno rozwiązanie zadania, jak i wspólnie uzgodniony zapis.
Przy czym ustalenie wyniku konkretnego zadania
nie jest najważniejsze; głównym celem lekcji jest
nabycie umiejętności argumentowania i czytelnego formułowania zapisu pomysłu na rozwiązanie.

Middle Bits

Math Figts
Matematyczne potyczki polegają na tym, że
przedstawia się uczniom zadanie oraz kilka różnych propozycji rozwiązania – wśród nich zarówno prawidłowe, jak i zupełnie chybione. Każdy
uczeń ma wybrać jedną z podanych metod – jego zdaniem najlepszą – i przygotować się do
dyskusji, w której będzie pozostałe osoby do
niej przekonywał. Ponadto powinien opracować
argumenty na rzecz odrzucenia pozostałych propozycji oraz ewentualnie poprawki do wybranej
przez siebie wersji rozwiązania, jeśli uważa ją za

W tej propozycji chodzi głównie o naukę zapisu
rozwiązania. Uczniowie mogą to oczywiście robić na swój własny sposób. Mogą używać słów,
symboli, wykresów, strzałek i różnych innych
rysunków. Najważniejsze, by argumentacja była
jasna i zrozumiała dla czytelnika. Nauczyciel nie
narzuca ani sformułowań, ani metody opisu.
Uczniowie otrzymują zadanie umieszczone na
dużej kartce podzielonej na kilka części. W jednej części znajduje się treść, w drugiej – odpowiedź. Pozostałe miejsce (ów środkowy kawałek)
przeznaczone jest na propozycje uzasadnienia
rozwiązania i odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Przykłady takich zadań wraz z zapiskami amerykańskich uczniów szkół średnich pokazano na
następnej stronie.
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Co powinno niepokoić?
Rozumowanie i argumentacja to jeden z głównych celów nauczania matematyki – tak zapisano w podstawie programowej. Wiadomo, że
satysfakcjonująca realizacja tego celu to bardzo
trudne zadanie. Nie wystarczy przecież poświęcić
kilku lekcji temu tematowi, przeprowadzić klasówkę i już gotowe. Niestety, jest to umiejętność,
której trzeba uczyć niemal na każdej lekcji matematyki. Po czym można poznać, że źle uczymy
rozumowania?
Dan Mayer podał pięć symptomów, które mogą na to wskazywać. Jeśli przy rozwiazywaniu
problemów matematycznych obserwujesz u swoich uczniów wszystkie pięć – powinieneś szybko
zmienić swoje podejście do nauczania rozumowania. No dobrze, ale jak? Dan Mayer ma odpowiedź i na to pytanie. Dobrych rad jest także pięć
– widocznie w Ameryce to jakaś ważna liczba. . .

Symptomy złego nauczania rozumowania według
Dana Mayera:
1. Uczniowie nie wykazują inicjatywy.
2. Brak im wytrwałości.
3. Szybko wszystko zapominają.
4. Mają awersję do zadań tekstowych.
5. W pierwszej kolejności szukają wzoru.
Pięć rad Dana Mayera, jak nauczać rozumowania:
1. Zachęcaj uczniów do posługiwania się intuicją.
2. Zadawaj pytania najkrótsze, jak potraﬁsz.
3. Problem pozwól zbudować uczniom.
4. Bądź mniej pomocny.
5. Używaj wizualizacji i technologii.
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Autorem tekstu jest Marcin Karpiński.
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