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GWO NA FESTIWALU
MATEMATYKI
Paweł Mazur
W Festiwalu Matematyki, który odbył się 29 listopada
w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, wzięło
udział ponad 20 wystawców, pasjonatów i popularyzatorów matematyki. Wśród nich nie mogło oczywiście
zabraknąć Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
W czasie festiwalu, który był zwieńczeniem akcji „Gazety Wyborczej” Matematyka się liczy, warsztaty i wykłady prowadzili m.in. eksperci z MathRiders, MegaMatmy, KhanAcademy i Fundacji Rozwoju Matematyki
Rekreacyjnej „Sﬁnks”. GWO zaproponowało uczestnikom dwa wykłady i dwa zajęcia warsztatowe.

Gazetowe kopuły
Na nasz pierwszy warsztat z budowania kopuły geodezyjnej zapisało się przez internet . . . ponad 100 osób.
Gdy więc zobaczyliśmy niewielką w sumie salkę, w której miały odbywać się zajęcia, nieco się przeraziliśmy.
Na nasze szczęście poranek w ostatnią sobotę listopada był mroźny i nie wszyscy chętni dotarli na miejsce.
Było trochę ciasno, ale jakoś się pomieściliśmy.
Co kopuła geodezyjna ma wspólnego z matematyką? Kopuła jest wielościanem, który odwzorowuje powierzchnię kuli. Buduje się ją z trójkątów równoramiennych zbliżonych do równobocznych, ponieważ są
one najsztywniejszymi wielokątami. Kopuła wykorzystywana jest w różnego rodzaju konstrukcjach architektonicznych jako wytrzymałe i samonośne (tj. niewymagające wewnętrznych podpór) przykrycie dużych
powierzchni. Przykładem takiej konstrukcji są Złote
Tarasy w Warszawie.
Początkowo mieliśmy plan, aby zbudować wspólnie
jedną wielką kopułę. W tym celu poprosiliśmy nawet
organizatorów o drabinę (dostarczyli). Okazało się jednak, że uczestnicy woleli pracować w mniejszych grupkach: rodzinnych, szkolnych lub towarzyskich. W efekcie zamiast jednej olbrzymiej kopuły, powstało kilka
mniejszych.
Gotowe kopuły stały później w głównym holu, budząc
zaciekawienie przede wszystkim najmłodszych uczestników festiwalu. Dzieci wchodziły do środka i prosiły
rodziców o zrobienie zdjęcia.
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Matematyka bez paniki
O tym, że matematyka nie musi powodować
palpitacji serca, ale może być źródłem świetnej
zabawy i intelektualnej rozrywki próbował przekonywać (skutecznie) Marcin Karpiński, redaktor
naczelny „Matematyki w Szkole” i współautor
podręczników wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W czasie wykładu Bez paniki! To tylko matematyka prelegent wydzielił z 17 jajek połowę, jedną
trzecią i jedną dziewiątą (przy czym żadnego
jajka nie rozbił), obliczał objętość walców z kiełbasy, prezentował menuety Mozarta i fascynujące
parkietaże holenderskiego artysty M.C. Eschera.
Pokazywał też, w jaki sposób manipulują nami
twórcy reklam.
– Ważne jest, aby nie wyłączać myślenia, gdy pojawia się słowo „matematyka” – radził Marcin
Karpiński.
Z kolei Jan Mysior poprowadził wykład pt. Matematyka bez kompleksów, czyli jak uczymy i co
możemy jeszcze poprawić, którego słuchali głównie nauczyciele.
– W powszechnej opinii utrwaliło się przekonanie, że poziom edukacji z roku na rok się obniża,
że w dawnych czasach uczono lepiej, zwłaszcza
matematyki – zaczął swoje wystąpienie Jan Mysior. – Zastanówmy się jednak, czy rzeczywiście
z naszą edukacją jest coraz gorzej.

Okazuje się, że ta opinia nie znajduje odzwierciedlenia w wynikach badań PIAAC (Międzynarodowe Badania Kompetencji Osób Dorosłych)
i PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Nasi 15-latkowie należą do
europejskiej elity, jeśli chodzi o osiągnięcia matematyczne. Gorzej jest niestety z edukacją matematyczną w klasach 1–3, na co wskazują wyniki
badań TIMSS (Międzynarodowe Badania Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych).
Polscy 9-latkowie w zakresie umiejętności matematycznych zajmują – o zgrozo! – ostatnie
miejsce w Europie.
– Do klasy czwartej traﬁają dzieci kompletnie
„wysuszone” matematycznie – mówił Jan Mysior.
– Jeśli więc kilka lat później są w stanie dołączyć do europejskiej czołówki, to stawiam tezę,
że polscy nauczyciele matematyki są najlepsi na
świecie.

PESEL i szyfr Cezara
W czasie festiwalu poprowadziliśmy również
warsztat kryptologiczny, w którym mogli wziąć
udział zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe.
Bożena Kukier, konsultantka edukacyjna GWO,
jak również autorka artykułów do „Matematyki
w Szkole”, zapoznała uczestników z różnymi metodami szyfrowania informacji.

Omówione zostały proste szyfry anagramowe,
które były stosowane przez stulecia, ale dziś już
nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, a także szyfry podstawieniowe (m.in. szyfr Cezara,
którym ten rzymski władca kodował swoją korespondencję w Cyceronem) oraz szyfry asymetryczne, które niezwykle trudno złamać. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również, jakie
informacje można wyczytać z kodów, z którymi mamy do czynienia na co dzień (PESEL, ISBN,
NIP).
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