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Prezentacja wniosków z pracy grup warsztatowych:
„Wypracowanie koncepcji projektu edukacyjnego dotycz¹cego
podniesienia poziomu kultury matematycznej w województwie pomorskim”

P

odczas pierwszego dnia seminarium odby³y siê zajêcia
w grupach warsztatowych, których celem by³o wypracowanie koncepcji projektu edukacyjnego dotycz¹cego podniesienia poziomu kultury matematycznej w województwie pomorskim.
Uczestnicy seminarium podzieleni zostali na trzy grupy warsztatowe. W sk³ad ka¿dej z grup weszli: nauczyciele matematyki oraz
dyrektorzy szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele akademiccy uczelni wy¿szych, przedstawiciele organów prowadz¹cych, przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku, przedstawiciele Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej, a tak¿e przedstawiciele Samorz¹du Studentów Politechniki Gdañskiej. Moderatorami
byli konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku.
Uczestnicy seminarium, bior¹cy udzia³ w warsztatach, pracowali
na bazie materia³ów prezentowanych podczas wyst¹pieñ plenarnych
w trakcie Sesji I.
Warsztaty trwa³y ok. 2 godzin.
Uczestnicy zajêæ warsztatowych pracowali wed³ug schematu
opisuj¹cego strukturê projektu zaczerpniêtego z „Przewodnika po
funduszach strukturalnych”, dostêpnego na stronach Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ .
Przed uczestnikami warsztatów zosta³o postawione zadanie:




sformu³owania problemu,
sformu³owania celów,
okreœlenia dzia³añ,

w ramach projektu edukacyjnego dotycz¹cego podniesienia poziomu kultury matematycznej w województwie pomorskim.
Po zakoñczeniu Sesji II organizatorzy zebrali wypracowany przez
wszystkie grupy warsztatowe materia³ w celu dokonania podsumowania zg³oszonych propozycji.
Uczestnicy dostrzegli nastêpuj¹ce problemy w kszta³ceniu matematycznym:





Dostrzegaj¹c znaczenie konkretnych przedsiêwziêæ prowadz¹cych
do realizacji sformu³owanych wczeœniej celów projektu, uczestnicy
warsztatów zaproponowali szereg istotnych dzia³añ. Wœród dzia³añ
mog¹cych spowodowaæ zmianê postrzegania matematyki w kontekœcie jej u¿ytecznoœci w ¿yciu codziennym i w karierze zawodowej wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce propozycje:













niew³aœciwy wp³yw œrodowiska na stosunek uczniów do zdobywania wykszta³cenia;
negatywne nastawienie do uczenia siê matematyki;
brak zainteresowania matematyk¹;
niewystarczaj¹ce przygotowanie nauczycieli do nauczania matematycznego na pocz¹tku procesu edukacji (klasy 0-3);
brak korelacji miêdzy przedmiotami nauczania i kolejnymi etapami kszta³cenia;
„równanie poziomu w dó³”;
brak korelacji miêdzy oczekiwaniami i wymaganiami na pierwszym roku studiów a mo¿liwym przygotowaniem absolwentów
szkó³ ponadgimnazjalnych;
niedostosowanie kierunków kszta³cenia w szko³ach do potrzeb rynku
pracy;
rozmijanie siê wyboru kierunków studiów dokonywanych przez
absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych z zapotrzebowaniem na
rynku pracy.



Jako cele potencjalnego projektu edukacyjnego w zakresie podniesienia poziomu kultury matematycznej uczestnicy warsztatów
wskazali:


















zwiêkszenie zainteresowania kszta³ceniem matematycznym na
wszystkich etapach rozwoju cz³owieka;
wykszta³cenie nawyku kreatywnego i skutecznego wykorzystywania myœlenia matematycznego w ¿yciu codziennym;
spopularyzowanie matematyki na wszystkich poziomach edukacji;

zmianê postrzegania matematyki i nauk œcis³ych w spo³eczeñstwie;
zwiêkszenie zainteresowania podejmowaniem studiów w dziedzinach nauk technicznych i œcis³ych;
podniesienie œwiadomoœci uczniów i rodziców w zakresie kierunków rozwoju rynku pracy i szans na pracê poprzez zdobycie dobrego wykszta³cenia.









wychowanie przez matematykê: „matematyka=uczciwoœæ”;
popularyzowanie gier logicznych od najm³odszych lat;
wykorzystywanie programów wychowawczych w uœwiadamianiu
roli i znaczenia dobrego wykszta³cenia;
propagowanie i wprowadzenie warsztatów turystyczno-sportowomatematycznych dla dzieci i rodziców;
stworzenie grup wspó³pracy nauczycieli ró¿nych szczebli nauczania;
zaanga¿owanie mediów w promowanie kultury matematycznej –
tzw. „skuteczny public relations dla matematyki”;
rozwijanie doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego w
zakresie propagowania kultury matematycznej;
propagowanie „zdrowej rywalizacji” miêdzy szko³ami – „mecze
matematyczne”;
organizowanie i upowszechnianie nieodp³atnych konkursów promuj¹cych matematykê;
uatrakcyjnienie metod nauczania rozwijaj¹cych w uczniach matematyczne myœlenie;
upowszechnienie wykorzystania aktywizuj¹cych metod nauczania
na lekcjach przedmiotów œcis³ych;
wykorzystywanie technologii informacyjnej na lekcjach z przedmiotów
œcis³ych – doposa¿enie pracowni matematycznych w komputery;
wykorzystywanie technologii informacyjnej w samodzielnym
kszta³ceniu siê uczniów poza szko³¹ oraz tworzenie szkolnych i
miêdzyszkolnych portali edukacyjnych;
organizowanie przez szko³y wy¿szego szczebla zajêæ otwartych
(wyk³ady, warsztaty, lekcje) dla uczniów szkó³ ni¿szego etapu edukacyjnego;
tworzenie warunków do wspó³pracy miêdzy uczelniami wy¿szymi
a szko³ami na ró¿nych etapach edukacyjnych;
wspieranie metodyczne i merytoryczne nauczycieli przez pracowników wy¿szych uczelni;
otaczanie opiek¹ uczniów i studentów o szczególnych potrzebach
edukacyjnych;
uatrakcyjnienie oferty uczelni wy¿szych dla laureatów olimpiad i
innych konkursów;
zaanga¿owanie organów prowadz¹cych w organizacjê przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowañ
naukami œcis³ymi;
opracowanie cyklu prezentacji dla rodziców z zakresu perspektyw
rozwoju rynku pracy.

W wyniku dyskusji panelowych w trakcie zajêæ warsztatowych
zaproponowano powo³anie zespo³u roboczego reprezentuj¹cego ró¿ne œrodowiska bior¹ce udzia³ w obradach seminarium, który mia³by
siê zaj¹æ przygotowaniem projektu edukacyjnego dotycz¹cego podniesienia poziomu kultury matematycznej w województwie pomorskim.
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matematyki szkó³ ponadgimnazjalnych i nauczycieli akademickich
w celu wyeliminowania ró¿nic miêdzy wymaganiami na pierwszym roku studiów a mo¿liwym przygotowaniem absolwentów
szkó³ ponadgimnazjalnych do podjêcia studiów.

Wnioski z seminarium
W podsumowaniu organizatorzy wskazali najbardziej istotne,
zdaniem uczestników seminarium, wnioski wynikaj¹ce z dwóch dni
obrad i dyskusji.
Zasadniczym wnioskiem z seminarium jest jednoznaczne stwierdzenie, ¿e nale¿y podj¹æ wszechstronne dzia³ania maj¹ce na celu
uœwiadomienie spo³eczeñstwu znaczenia kultury matematycznej
zarówno w rozwoju osobistym, jak i w karierze zawodowej ka¿dego
cz³owieka.
W ramach realizacji tego wniosku pojawi³a siê potrzeba utworzenia stowarzyszenia, które maj¹c na celu podniesienie poziomu
kultury matematycznej w województwie pomorskim:

Uczestnicy seminarium wypracowali równie¿ stanowisko na temat bie¿¹cych problemów zwi¹zanych z nauczaniem matematyki
na wszystkich poziomach edukacyjnych i skierowali je za poœrednictwem JM Rektora PG prof. Janusza Rachonia na rêce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Olafa Gajla.
Uczestnicy seminarium, dostrzegaj¹c wagê kszta³cenia matematycznego, wyrazili wolê kontynuowania tego typu spotkañ w ramach
stowarzyszenia, którego utworzenie postulowano.

inicjowa³oby projektowanie ró¿norodnych dzia³añ w tym zakresie
(w szczególnoœci tworzenie projektów edukacyjnych),
stanowi³oby platformê wspó³pracy nauczycieli matematyki na
wszystkich poziomach edukacyjnych, w szczególnoœci nauczycieli
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