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Ach, te idee…

„Wyobrażam sobie, że ilekroć umysł postrzega matematyczne pojęcie, 

styka się z platońskim światem idei. (...) 

Gdy ktoś „widzi” prawdę matematyczną, jego świadomość dociera do świata idei  

i  nawiązuje  z  nim  bezpośredni  kontakt  –

świat  ten  staje  się  dlań  dostępny  za pośrednictwem intelektu.”

Sir Roger Penrose (brytyjski fizyk i matematyk)

Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Milwaukee

Changsha (Chiny) 

projekt w realizacji



Wiemy co, ale czy wiemy jak…

Nauczania matematyki nie można rozpatrywać tylko na poziomie 

abstrakcji.

Do prawidłowego stosowania matematyki na poziomie wyższym 

potrzebne jest zaawansowane przygotowanie merytoryczne

oraz wnikliwe rozumienie pojęć i przekształceń oraz 

Ich interpretacji. 

Trzeba znać teorie, różnorodne sposoby rozumowania, 

ale i przykłady ich wykorzystania. Niezbędna jest 

również zdolność czynienia refleksji nad istotą pojęć 

i konsekwencji rozumowań i działań matematycznych.



Wiemy dlaczego, ale czy wiemy jak…

Przykładowe zalety w kontekście kształcenia z zakresu 

przedmiotów ścisłych:

 otwarcie na poszukiwanie alternatywnych metod 

prowadzących do rozwiązania,

 budowanie połączeń pomiędzy pojęciami abstrakcyjnymi, 

a konkretem – odniesienia do rzeczywistości,

 pokazywanie różnorodnych interpretacji, wizualizacji czy 

aplikacji,

 indywidualna praca zarówno ze studentem wybitnie 

uzdolnionym jak i wykazującym trudności 

z przyswajaniem wiedzy,

 pobudzanie aktywności w wykorzystywaniu zdobytych 

umiejętności,

 możliwość pracy na dużych i różnorodnych danych.

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/


Czy wiemy kogo uczymy…

Przykładowe zmiany - kolejne pokolenia:

 technologia cyfrowa wpływa na odczuwanie, zachowanie i funkcje mózgu, 

 codzienny kontakt z zaawansowaną technologią pobudza przemiany 

komórek mózgowych i uwalnianie się neuroprzekaźników, wzmacniając 

stopniowo nowe szlaki neuronowe i osłabiając stare,

 umiejętności manualne oraz komunikacyjne,

 zacieranie się granicy między pracą a odpoczynkiem,

 komunikacja jest rodzajem interesującej informacji, która 

jest zauważona jako ważna i na którą warto zareagować.
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Trochę statystyk…

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/
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Trochę statystyk…

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/


Podsumowanie

Memy (!)

Krótkie (!) filmy 

Identyfikatory kompetencji („Open Badges”)

Interaktywne aplikacje

Animacje

CoderDojo

https://coderdojo.com/news/2015/12/16/check-out-our-new-badges/


eNauczanie matematyki – projekty, symulacje, modele… 



Jak dobrze łączyć wiedzę 

z dydaktyką akademicką?

e-Zajęcia z matematyki – modułowe

Rok ak. 2014/15, sem. 1, 2 - 1518

Rok ak. 2015/16, sem. 1, 2 - 1835

e-Testy z matematyki I, sem. 1 – rok ak. 2015/16 - 1212
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/



