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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo sprawdzenie, w jakim stopniu wykorzystywane
s pomoce dydaktyczne na lekcjach matematyki. To one maj urozmaica° lekcje matematyki, zach¿ca° i zaciekawia° uczniów do pracy oraz pomaga° im w przekraczaniu
kolejnych stopni trudnoïci myïlenia matematycznego. Zastosowanie ïrodków dydaktycznych w procesie nauczania jest jednym z waČniejszych sposobów urozmaicenia i uatrakcyjnienia zaj¿° dla uczniów. Zadano uczniom pytania na temat sposobu
prowadzenia lekcji matematyki.
Metodologia. Przeprowadzono badania wïród uczniów gimnazjum. Populacja
badanych liczyÙa 200 osób. Pytano o stopieÚ atrakcyjnoïci lekcji matematyki, o wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz gier i zabaw na tym przedmiocie. Badania
przeprowadzono równieČ wïród nauczycieli matematyki szkóÙ podstawowych i gimnazjalnych. Grupa badanych liczyÙa 50 osób. Opowiedzieli oni o stosowanych pomocach dydaktycznych w procesie nauczania matematyki. Badania wykonano technik
ankiety oraz obserwacji i wywiadów.
Wyniki badaÚ. Uczniowie uwaČaj, Če niektóre lekcje matematyki s nudne. Zdarzaj si¿ jednak i ciekawe i stresujce. Jednoczeïnie wymieniaj przykÙady, które mogÙyby urozmaici° lekcje matematyki, domagajc si¿ gier, zabaw i nauczania praktycznego. Nauczyciele natomiast deklaruj wykorzystywanie pomocy dydaktycznych,
ale raczej preferuj uČytkowanie ïrodków audiowizualnych, a nie zwykÙych przedmiotów codziennego uČytku, które bezpoïrednio obrazuj zastosowanie matematyki.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badaÚ stwierdzono niski poziom wykorzystania pomocy dydaktycznych w nauczaniu matematyki. NaleČy zatem propagowa° kreatywne nauczanie matematyki, które zadziwia, bawi i motywuje, a jednoczeïnie obliguje do myïlenia. Trzeba by poszerzy° szkolenia nauczycieli o poprawne
zastosowanie pomocy dydaktycznych oraz o perspektyw¿ i potrzeb¿ wprowadzania
innowacji pedagogicznych; wskazywa° sposoby zastosowania gier dydaktycznych
i logicznych w nauczaniu matematyki na róČnych poziomach ksztaÙcenia.
SÙowa kluczowe: nauczanie matematyki, kreatywnoï°, twórczoï°, innowacja, pomoce dydaktyczne
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The application of didatic help and the creative teaching of mathematics
Abstract
Purpose of research. The aim of the study has been to examine the extent to which
teaching aids are being used in the classroom during mathematics lessons. They are
supposed to diversify math lessons, encourage and arouse the curiosity of students, as
well as assist in crossing the degree of diĜculty of mathematical thinking. The usage
of teaching aids is one of the most important ways to diversify and spice up classes
for students. Furthermore students have been asked about their participation during
mathematics lessons.
Methodology. The research has been conducted among secondary school students. They have been asked about the degree of aĴractiveness of math classes, the
usage of teaching aids and games during class. Research has also been conducted
among primary and secondary school math teachers. They spoke about the usage of
teaching aids during the process of teaching mathematics. The study has been performed using questionnaires, observation and interviews.
Test results. The students are reporting that math lessons are boring and stressful, but at the same time interesting. They give examples how to solve this particular
problem, demanding games and practical teaching. Teachers declare the usage of teaching aids, but they rather use devices instead of everyday objects.
Conclusions. Promotion of creative teaching methods during math lessons, which
surprise, entertain, explain and at the same time demand. Extend the knowledge of
teachers about the correct usage of teaching aids as well as oěer the opportunity and
need to introduce pedagogical innovations. Indicate the possibility of using teaching
and logical games in the teaching of mathematics at diěerent educational levels.
Key words: teaching mathematics, creativity, innovation, teaching aids

Wymogi wspóÙczesnej cywilizacji stwarzaj bardzo duČe zapotrzebowanie na jednostki obdarzone nie tylko duČ wiedz, ale równieČ wyobraĊni, intuicj, myïleniem
twórczym, zdolnoïci do wytwarzania oryginalnych pomysÙów. Zatem istotnym elementem postulowanych zmian w dydaktyce jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwħanie postaw i zdolnoïci twórczych jednostek (BereĊnicki, 2011, s. 449).
W kaČdej szkole i na kaČdym poziomie ksztaÙcenia dzieci i mÙodzieČy naleČaÙoby
kÙaï° nacisk na rozwój myïlenia twórczego. Podstaw edukacji powinno by° uczenie,
jak myïle°, a nie jak prawidÙowo rozwiza° test i automatycznie podawa° poprawny
wynik. Szkolne testy pokazuj, Če skoro odpowiedĊ juČ istnieje, to nie ma sensu szuka° lepszych rozwizaÚ. Czy zatem sukces polega na wyborze odpowiedniej liczby
poprawnych odpowiedzi na sprawdzianach? Zreformowana, wspóÙczesna szkoÙa ma
naucza° twórczego myïlenia, ma pokaza°, jak zastosowa° w praktyce poznane wiadomoïci i umiej¿tnoïci, co prowadziÙoby w konsekwencji do kreatywnego przeksztaÙcania rzeczywistoïci. Najlepszym sposobem twórczego ksztaÙcenia jest podejmowanie takich dziaÙaÚ przez nauczycieli i uczniów.
DeÞnicji kreatywnoïci jest wiele, zatem kaČdy z nas moČe wypracowa° wÙasne ich
rozumienie. Kreatywnoï° (Szmidt, 2013, s. 22-23) jest zdolnoïci czÙowieka do tworze-
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nia wytworów nowych i wartoïciowych, to znaczy cenniejszych pod jakimï wzgl¿dem od tego, co byÙo do tej pory. Cech deÞniujc kreatywnoï°, obok nowoïci, jest
wartoï°. CzÙowiek kreatywny to ktoï, kto jest zdolny, by generowa° pomysÙy, które
czyni nasz ïwiat lepszym, bardziej prawdziwym lub pi¿kniejszym.
Jako cecha charakteru kreatywnoï° odnosi si¿ do osobowoïci czÙowieka lub jego
dziaÙaÚ, a nie do wÙaïciwoïci wytworów czy instytucji. W tym znaczeniu kreatywnoï° mogÙaby by° synonimem postawy twórczej jako trwaÙej dyspozycji Čyciowej
przejawiajcej si¿ w róČnorodnych zachowaniach innowatora. Kreatywnoï° (Szmidt,
2013, s. 25) to swoista zdolnoï° czÙowieka do generowania nowatorskich pomysÙów,
rozwizania róČnorodnych problemów praktycznych i poznawczych, z jakimi mamy
do czynienia w domu, w szkole czy zakÙadzie pracy. Konieczny jest zatem swoisty
trening kreatywnoïci, czyli ïwiadome °wiczenie tej zdolnoïci.
Trening twórczoïci (N¿cka, 2013, s. 13) naleČy do dziedziny wiedzy zwanej heurystyk, która jest interdyscyplinarna, bazuje na ÞlozoÞi, metodologii i epistemologii, ponadto korzysta z psychologii poznawczej i spoÙecznej oraz z pedagogiki. Jej celem jest
rozwħanie skutecznych metod rozwizywania problemów. Jest ona stosowana w przekÙadzie wiedzy teoretycznej i empirycznej na praktyczne techniki twórczego myïlenia.
Techniki stymulacji myïlenia twórczego, (N¿cka, 2013, s. 13-14) podobnie jak
caÙy nurt „twórczoïci stosowanej”, czyli heurystyki, moČna podzieli° na dwie cz¿ïci. Pierwsza technika zajmuje si¿ rozwizaniem konkretnego zadania za pomoc
odpowiednich metod i reguÙ. W tej technice posÙugujemy si¿ narz¿dziami sÙuČcymi wymyïleniu rozwizania. Natomiast druga grupa technik, ma na celu rozwħanie twórczych zdolnoïci jednostek i zespoÙów ludzkich. T¿ drug odmian¿ poczynaÚ
heurystycznych nazwano treningiem kreatywnoïci.
WspóÙczeïnie uwaČa si¿, iČ zdolnoïci twórcze s nie tylko rezultatem naturalnego
rozwoju, ale równieČ wsparcia go róČnorodnymi °wiczeniami w toku nauki szkolnej.
Nauczyciel moČe stymulowa° rozwój zdolnoïci twórczych uczniów ( BereĊnicki, 2011,
s. 451) poprzez stosowanie w praktyce dydaktycznej metod aktywizujcych, dynamizowanie niekonwencjonalnych czynnoïci myïlenia, poprzez rozwħanie wyobraĊni
twórczej oraz stosowanie róČnorodnych technik ksztaÙcenia zdolnoïci, dostrzegania
i rozwizywania problemów.
Jeszcze do niedawna najszerszy podziaÙ metod nauczania (Rozmus, 2013, s. 147)
obejmowaÙ cztery rodzaje uczenia si¿:
• metody problemowe – uczenie si¿ przez odkrywanie,
• metody podajce – uczenie si¿ przez przyswajanie,
• metody praktyczne – uczenie si¿ przez dziaÙanie,
• metody waloryzacyjne – uczenie si¿ przez przeČywanie.
Zmiany ekonomiczne i rynkowe w ïwiecie spowodowaÙy zapotrzebowanie na
metody, które stymuluj aktywnoï° i samodzielnoï°, czyli na metody aktywizujce.
Szczególn zalet metod aktywizujcych lub aktywnych jest to, Če zaj¿cia s ciekawsze i w atrakcyjniejszy sposób przekazywane s treïci. Ucz wspóÙdziaÙania w zespole, wywoÙuj dyskusje, które pozwalaj na dokÙadniejsze poznanie uczestników, a co
najwaČniejsze angaČuj wszystkie zmysÙy w procesie uczenia si¿.
ródÙem inspiracji dla nauczyciela moČe by° wspomniana wczeïniej heurystyka.
Oznacza to w dydaktyce zasad¿ organizowania nauki szkolnej, tak metod, by na224
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prowadza° uczcych si¿ na drog¿ samodzielnych poszukiwaÚ. Kreuje si¿ t drog
aktywn postaw¿ twórcz i rozwħa myïlenie dywergencyjne. Jedn z wielu metod
heurystycznych s gry dydaktyczne (BereĊnicki, 2011, s. 452).
Niestety, we wspóÙczesnej dydaktyce nie okreïlono jeszcze czynników, od których zaleČy moČliwoï° ksztaÙtowania w nauczaniu matematyki twórczej postawy
uczniów. Jednak do podstawowych warunków wyzwalania postawy kreatywnej
naleČy wÙaïciwa atmosfera pracy, niedopuszczajca przymusu i normowania tempa
pracy. Zwraca si¿ natomiast szczególn uwag¿ na rol¿ nauczyciela w procesie wyzwalania aktywnoïci twórczych (Nowak, 1989, s. 352).
Twórczy nauczyciel (Nowak, 1989, s. 353) to taki, który inspiruje ucznia do samodzielnego uczenia si¿. Swoj aktywnoïci twórcz stanowi bodziec dla ucznia do wÙasnego eksperymentowania i do stawiania hipotez. Twórczy nauczyciel nie przerywa
twórczych poszukiwaÚ ucznia, liczy si¿ z moČliwoïci wystpienia bÙ¿dów i uwaČa je
za konieczne. Dodatkowo pobudza gi¿tkoï° intelektualn mÙodego czÙowieka, oïmielajc go do zmiany strategii rozwizania zadania. Nauczyciel przyzwyczaja ucznia
do systematycznego °wiczenia w samoocenie osiganych wyników i pomaga mu
w przezwyci¿Čaniu frustracji podczas niepowodzeÚ.
Istnieje obawa, Če niewielu jednak nauczycieli potraÞ stworzy° atmosfer¿ sprzyjajc stawianiu pytaÚ i samodzielnemu poszukiwaniu odpowiedzi. Cz¿sto podj¿cie
przez sÙabego ucznia próby sformuÙowania przez siebie problemu i wykorzystywanie
doïwiadczeÚ do jego rozwizania stanowi swoistego rodzaju próg w jego ksztaÙceniu
matematycznym.
Aktywnoï° matematyczna (Nowak, 1989, s. 203) jest to dziaÙalnoï° umysÙu, typowa dla pracy matematyka, który stosuje wypracowane przez siebie strategie poznawcze i techniki intelektualne. Natomiast aktywnoï° matematyczna ucznia to wyzwolone u niego postawy na miar¿ jego moČliwoïci. Taka aktywnoï° matematyczna
ucznia, to praca umysÙu ukierunkowana na ksztaÙtowanie poj¿° i rozumowania typu
matematycznego, stymulowana przez sytuacje prowadzce do formuÙowania i rozwizywania problemów teoretycznych i praktycznych. Inicjatywa ta (Nowak, 1989,
s. 110) przejawia si¿ w róČnych operatywnoïciach umysÙowych, charakterystycznych
dla poszczególnych sytuacji uczenia si¿ matematyki.
Wracajc jednak do poj¿cia kreatywnoïci, przytoczy° tu naleČy deÞnicj¿ opracowan przez liderów mÙodzieČowych, uczestniczcych w szkoleniu Pozaformalnej
Akademii Jakoïci Projektu w 2013 roku. DeÞnicja ta jest owocem przeprowadzonych
warsztatów i odzwierciedla stanowisko ich uczestników. Kreatywnoï° – to otwartoï°
na wszelkie dziaÙania, zdolnoï° do generowania pomysÙów, niemyïlenie schematami;
dynamiczna inicjatywa, zmiana; stymulowanie myïlenia. To dČenie do odpowiedzi
na tkwice w nas pytania. To postawa wobec ïwiata. To odpowiedni styl zarzdzania
(Gmitrowicz, J¿drzejczak, 2013).
Natomiast innowacyjnoï°, która zostaÙa okreïlona „jako poprzedzona procesem kreatywnym”, jest oparta na zmianie. Innowacyjnoï° to wdraČana nowoï°, niekonwencjonalne rozwizanie. Jest zaleČna od otoczenia, nacechowana nieprzewidywalnoïci, ryzykiem, determinacj z zaÙoČeniem pozytywnego rezultatu. MoČe by° udoskonaleniem.
WedÙug Michaela Westa (Fiebich, 2014) kreatywnoï° to tworzenie nowych rozwizaÚ w procesie nauki i pracy – staÙa tendencja do generowania wartoïciowej nowoïci.
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Innowacyjnoï° to wprowadzanie nowych pomysÙów do praktyki. Ludzie kreatywni
generuj pomysÙy. Innowatorzy wdraČaj je do praktyki. Profesor Krzysztof Szmidt
twierdzi, Če czÙowiek o rozwini¿tej postawie twórczej generuje pomysÙy i wdraČa je
do praktyki (Szmidt, 2013).
WedÙug teorii twórczoïci przez maÙe „t” Anny CraĞ, twórczoï° jest zdolnoïci
przenikajc caÙe Čycie, tym samym wszyscy jesteïmy zdolni do zachowaÚ twórczych. Jest to przejaw postawy kreatywnej na co dzieÚ.
Warto doda°, Če czÙowiek twórczy to czÙowiek z poczuciem humoru.1 Ten zaï pobudza oryginalnoï° myïlenia. Ciekawym potwierdzeniem zwizku twórczego myïlenia i humoru jest przytoczony fragment ksiČki Iana Stewarta (2008) Listy do mÙodego matematyka: „MiaÙem kiedyï wykÙadowc¿, który – byÙem o tym przeïwiadczony
– odkryÙ metod¿ zatrzymywania czasu w miejscu. Moi koledzy nie zgadzali si¿ z t
tez, ale uwaČali za to, Če jego talent do usypiania otoczenia musi mie° zastosowanie militarne” (Steward, 2008, s. 69). Natomiast Kazimierz SkurzyÚski (2010) w swojej
ksiČce O matematyce nie tylko powaČnie, tak mówi o dydaktyku matematyki: „Dydaktyk matematyki – to taki specjalista, który dobrze nauczyÙby matematyki, gdyby j
znaÙ. Matematyk – to taki specjalista, który dobrze nauczyÙby matematyki, gdyby znaÙ
dydaktyk¿ matematyki” (SkurzyÚski, 2010, s. 63-64).
Nie moČna równieČ odmówi° postawy twórczej uczniom klasy pierwszej o proÞlu
matematyczno-Þzycznym pewnego liceum, gdy nauczyciel biologii poprosiÙ, by numery uczniów nieprzygotowanych do lekcji wypisa° na tablicy. Ogromnie si¿ zdziwiÙ,
gdy ujrzaÙ nast¿pujcy zapis:

x  (1;7) ! {11,19}  27;36 ! , gdzie x Ԗ N .

Jedn z waČniejszych zasad treningu twórczoïci jest zasada ludycznoïci. Grupa
twórczego myïlenia, pracujc, zazwyczaj bardzo dobrze si¿ bawi. Zabawa sprzyja
produktywnoïci myïlenia. Pozwala na pozbycie si¿ emocjonalnych blokad uniemoČliwiajcych twórczoï°, dynamizuje nasz aktywnoï° i dostarcza silnej motywacji do
kontynuowania pracy. Nie bez znaczenia jest teČ fakt, Če pozytywny nastrój uÙatwia
czÙowiekowi dost¿p do zasobów pami¿ci, zwi¿kszajc tym samym jego produktywnoï° intelektualn (N¿cka, 2013, s.17).
Najlepsz z heurystycznego punktu widzenia form zabawy (Osowiecka, 2014,
s. 270) jest bawienie si¿ tworzywem, na przykÙad skojarzeniami, analogiami, metaforami lub elementami rozwizywanego problemu. Uczucia szcz¿ïcia, optymizmu
i dumy s zwizane ze zwi¿kszon kreatywnoïci, natomiast l¿k, niepokój, napi¿cie
i strach wiČ si¿ ze spadkiem kreatywnoïci. Pozytywne emocje sÙuČ eksplorowaniu
nowych rzeczy, uczeniu si¿ nowych informacji i budowaniu relacji z innymi ludĊmi.
Sygnalizuj one, Če nasza obecna sytuacja jest na tyle bezpieczna, Če moČemy angaČowa° si¿ w poznanie ïwiata. Kiedy ludzie doïwiadczaj pozytywnych emocji, maj
tendencj¿ do patrzenia na caÙy obraz sytuacji. Nastrój pozytywny ma moc wywoÙywania stanu szerokoïci skojarzeÚ obserwowanego wyjïciowo u osób twórczych. (Osowiecka, 2014, s. 270). Intuicja, emocje oraz pozytywny stosunek do sprawy, odgrywaj
gÙówn rol¿ w skutecznym myïleniu. GÙównym celem naszego myïlenia (de Bono,
1
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1998, s. 23-24) jest takie zorganizowanie obrazu otaczajcego ïwiata w naszym umyïle, aby nasze emocje mogÙy znaleĊ° w nim wÙaïciwe miejsce. To wÙaïnie nastawienie
emocjonalne jest odpowiedzialne za nasze wybory. A wi¿c zamiast eliminowa° emocje z procesu myïlenia, naleČy postara° si¿ znaleĊ° sposoby, które pozwol naszym
uczniom i ich nastawieniom odegra° wÙaïciw rol¿ w procesie myïlenia. Kluczow
rol¿ w myïleniu mog odgrywa° uczucia i nastawienia emocjonalne. Nie naleČy ich
eliminowa°, lecz we wÙaïciwym momencie wÙczy° w proces rozwizywania problemów (de Bono, 1998, s. 24).
Matematyka jest abstrakcyjna i wÙaïnie w tym tkwi jej siÙa (Spitzer, 2014, s. 197).
Dlatego waČne jest, by najróČniejsze problemy próbowa° rozwiza° matematycznie.
Szczególn rol¿ odgrywa tutaj, tak cz¿sto podnoszone przez dydaktyków, logiczne
i praktyczne Ùczenie nauczanych treïci. Dopiero, gdy zrozumiemy ogólnoï° matematyki, b¿dziemy w stanie zrozumie°, co matematyka potraÞ i czemu sÙuČy, Če nie
jest bezsensowna i wydumana, a przypomina raczej szwajcarski scyzoryk: do zastosowania zawsze, wsz¿dzie i do wszystkiego. W szkole waČne jest, by nie zgasi° naturalnej ciekawoïci dziecka, lecz aby z t ch¿ci poznania móc pracowa°. WÙaïnie na
lekcjach matematyki waČne jest, by nie odejï° od realizowanego materiaÙu, ale by pokaza° uczniom, na czym polega matematyczne podejïcie do problemu (Spitzer, 2014,
s. 193). W rzeczywistoïci o ch¿° do poznawania i rozumienia ïwiata ( yliÚska, 2013,
s. 56-59) zadbaÙa bowiem sama natura, która wyposaČyÙa wszystkich ludzi nie tylko
w ciekawoï° poznawcz, ale równieČ w potrzeb¿ aktywnoïci. Ratwo jest wyÙczy°
si¿ z lekcji, na której jest si¿ jedynie sÙuchaczem i odbiorc wiedzy; duČo trudniej, gdy
jest si¿ jej aktywnym uczestnikiem wykonujcym okreïlone zadanie. Motywacja do
uczenia si¿ jest pochodn ciekawoïci i zainteresowaÚ uczniów. Nauczyciele powinni
pami¿ta°, Če nie uwzgl¿dniajc ich, niejako automatycznie niszcz motywacj¿.
grodki dydaktyczne (BereĊnicki, 2011, s. 355) uČywane w nauczaniu matematyki
maj przede wszystkim peÙni° funkcj¿ motywacyjn. Polega ona na wywoÙywaniu
pozytywnego nastawienia do uczenia si¿ poprzez budzenie zaciekawienia i zainteresowania dla przedmiotu poznania. Poprawnie wykonane pod wzgl¿dem pedagogicznym, technicznym i artystycznym ïrodki dydaktyczne wywoÙuj nie tylko okreïlone
przeČycia intelektualne, ale równieČ wzruszenia, przeČycia emocjonalno-ekspresyjne,
przez co z kolei rozbudzaj zaangaČowanie, zaciekawienie i zainteresowanie materiaÙem nauczania. Tak wi¿c, ïrodki dydaktyczne oddziaÙuj na sfer¿ emocjonaln
i wzmacniaj motywy uczenia si¿. Pomoce dydaktyczne (Rozmus, 2013, s. 63) uÙatwiaj przekazywanie skomplikowanych treïci. UmoČliwiaj uatrakcyjnienie przekazu, a umiej¿tnie wykorzystane odpowiednio wzmacniaj przekaz. Mog pobudzi°
zainteresowanie sÙuchaczy dan tematyk oraz przyczyni° si¿ do lepszego zapami¿tywania. W nauczaniu matematyki (Spitzer, 2014, s. 192) chodzi o to, by wybiera°
przykÙady z dziedzin Čycia adekwatnych do nauczanych treïci. Jeïli uczymy uÙamków, to najlepiej zajmħmy si¿ ciastem lub pizz, lecz przy liczbach ujemnych odwoÙujemy si¿ do zimowych temperatur za oknem i ewentualnej zmiany pogody.
Jan Filip i Tadeusz Rams (2000) w czasie prowadzonych eksperymentów, wykazali,
Če gry i zabawy matematyczne mog by° równieČ uČyte jako ïrodek dydaktyczny, nawet w procesie deÞniowania trudnych poj¿° matematycznych. A zatem systematyczne realizowanie planu post¿powania w trakcie gry oraz jego zapis w postaci algoryt-
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mu s waČnymi elementami aktywnoïci matematycznej. Gry i zabawy mog równieČ
rozwħa° istotne w matematyce i jej nauczaniu rodzaje rozumowaÚ, na przykÙad rozumowanie indukcyjne oraz redukcyjne. Próby obrony obmyïlonej przez siebie strategii, czy teČ usiÙowanie obalenia strategii wymyïlonych przez kolegów, w naturalny
sposób wcigaj uczniów w takie elementy aktywnoïci, jak analiza przedstawionego,
cz¿sto jeszcze prymitywnego sposobu rozumowania. Dyskusje takie s doskonaÙym
°wiczeniem uczniów w komunikowaniu przekazu wÙasnych myïli.
Po wprowadzeniu w tematyk¿ kreatywnego oraz twórczego nauczania, po weryÞkacji znaczenia emocji w nauczaniu matematyki, moČna uzasadni° cel przeprowadzonych badaÚ. GÙównym przyczynkiem do badaÚ byÙo zadane przez profesora
Krzysztofa Szmidta pytanie: Czy moČna by° twórczym nauczycielem i jednoczeïnie
nie naucza° twórczo?
Aby mie° przynajmniej cz¿ïciowy ogld sprawy, przeprowadzono ankiet¿ poïród 200 opolskich gimnazjalistów. Zapytano równieČ nauczycieli matematyki szkóÙ
podstawowych i gimnazjalnych Opolszczyzny o postaw¿ twórcz, ale z naciskiem na
stosowanie ïrodków dydaktycznych na lekcjach matematyki. Badani nauczyciele to
osoby, które braÙy udziaÙ w lekcji otwartej przeprowadzonej w pracowni Mathemetrum w Opolu. Oni równieČ uczestniczyli w swego rodzaju wywiadzie.
W ankiecie dla nauczycieli znalazÙy si¿ nast¿pujce pytania: Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystujesz na lekcjach matematyki? Z których pomocy dydaktycznych uczniowie korzystaj najch¿tniej? Czy stosujesz pomoce dydaktyczne samodzielnie wykonane? Jakie? Jakie
gry i zabawy stosujesz w procesie nauczania matematyki? Czy przypominasz sobie z dzieciÚstwa, jakie pomoce dydaktyczne stosowane byÙy na lekcjach matematyki?
Z kolei arkusz ankiety skierowany do uczniów zawieraÙ taki oto zestaw pytaÚ:
Kiedy lekcja matematyki jest ciekawa? Jakie pomoce dydaktyczne pami¿tasz z lekcji matematyki? Jakie gry i zabawy byÙy na lekcjach matematyki? Czy jesteï aktywny na lekcjach matematyki? Co zmieniÙbyï w sposobie prowadzenia lekcji matematyki? Na wst¿pie poproszono
uczniów o okreïlenie, jakie s w ich mniemaniu lekcje matematyki. Tu mogli wskaza°
wi¿cej niČ jedn odpowiedĊ, bdĊ dopisa° wÙasn.
Ankiet¿ wypeÙniaÙo 80 gimnazjalistów z klas pierwszych, 60 - z klas drugich i 60
– z klas trzecich. Razem 200 uczniów, w tym 99 dziewczt i 101 chÙopców. Pierwsze
pytanie dotyczyÙo okreïlenia, jakie s lekcje matematyki. Uczniowie mogli wskaza°
wi¿cej niČ jedn odpowiedĊ. Tabela 1. wskazuje najcz¿ïciej wybierane odpowiedzi.
Tabela 1
Najcz¿stsze odpowiedzi uczniów na pytanie o okreïlenie: Jakie s lekcje matematyki?(N = 200)
UwaČasz, Če lekcje matematyki s… Liczba osób odpowiadajcych

Procent odpowiadajcych

Nudne

96

48%

Ciekawe
Stresujce
WesoÙe
Inspirujce

75
49
39
16

38%
25%
20%
8%

Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.
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Uczniowie mogli równieČ dopisa° wÙasne okreïlenia obrazujce lekcje matematyki.
Niestety, najcz¿ïciej podawan odpowiedzi byÙo to, Če lekcje matematyki s nudne. Tak
odpowiedziaÙo aČ 48% uczniów. Jednoczeïnie zadziwia fakt, Če cech¿ „ciekawe” przypisywano tym lekcjom, bo aČ w 38%. Lekcje matematyki s stresujce, odpowiedziaÙo 25%
uczniów i aČ 20% stwierdziÙo, Če s teČ lekcje wesoÙe. Tabela 2. obrazuje inne wypowiedzi
uczniów odnoïnie lekcji matematyki, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Tabela 2
Inne, udzielone odpowiedzi na pytanie: Jakie s lekcje matematyki?(N = 200)
Okreïlenia pozytywne

Okreïlenia negatywne

normalne
rozwħajce
w porzdku
rozwħajce logiczne myïlenie
spoko

niezrozumiaÙe
bezsensowne
trudne
zdecydowanie dÙuČsze niČ inne
doÙujce
najgorsze
usypiaj mnie
m¿czce
irytujce
gÙupkowate
jak szkoÙa przetrwania
czasem podobne do kodu, którego nie moČna rozszyfrowa°

Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

Pytaniem otwartym w ankiecie byÙo pytanie – Kiedy lekcja matematyki jest ciekawa?
Uzyskane odpowiedzi s sporym zasobem nowych informacji dla nauczycieli. Nie
jest moČliwe przytoczenie tu wszystkich wariantów odpowiedzi, ale tylko tych, które
byÙy najcz¿ïciej powtarzane, tych które maj podobny wydĊwi¿k. AČ 22 osoby na 200
ankietowanych odpowiedziaÙy, Če matematyka nigdy nie jest ciekawa, 14 osób nie
udzieliÙo Čadnych odpowiedzi, a tylko 12 osób lakonicznie stwierdziÙo, Če matematyka jest zawsze ciekawa. Najcz¿ïciej pojawiajce si¿ odpowiedzi na pytanie, kiedy
lekcje matematyki s ciekawe, to:
• Lekcje s ciekawe, kiedy w coï gramy.
• Kiedy nauczyciel ciekawie prowadzi lekcje.
• Jak s jakieï ÙamigÙówki.
• Kiedy s jakieï zabawy, kiedy gramy w gry.
• Gdy s prezentacje.
• Gdy jest Ùatwy temat.
• Jak jest coï nowego.
• Gdy pracujemy w grupach.
• Kiedy pani podaje ciekawostki.
• Gdy rozwizujemy zadania z rysunkami.
• Kiedy jest coï pokazywane i tÙumaczone.
• Jak rozumiem temat.
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• Kiedy jest troch¿ ïmiechu.
• Jak robimy coï innego, a nie tylko zadania z podr¿cznika.
• Kiedy lekcja jest prowadzona inaczej niČ zwykle.
• Gdy jest miÙa atmosfera.
• Kiedy nie ma osób, które przeszkadzaj.
• Rzadko kiedy jest ciekawa.
• Kiedy jej nie ma.
• Kiedy mamy zast¿pstwo.
• Gdy si¿ nie stresuj¿.
Wyliczono tu zarówno elementy, które uatrakcyjniaj lekcj¿ matematyki, ale
równieČ i takie, które deprecjonuj j jako interesujc. Jednak najciekawsze zdania
uczniów, które przepeÙnione s zniech¿ceniem brzmi:
• Kiedy pani mówi w inny sposób niČ tylko zwykÙe gadanie i gadanie.
• Lekcja matematyki ciekawa? Ha, ha! Fajny suchar!
• Matematyka to zÙo!
• Jak sama od siebie chc¿ si¿ czegoï dowiedzie°.
Kolejnym pytaniem zadanym uczniom w ankiecie byÙo – Jakie pomoce dydaktyczne
pami¿tasz z lekcji matematyki?
Najcz¿ïciej udzielan odpowiedzi (Tabela 3.) byÙy oczywiïcie bryÙy. Jednak niepokojce jest to, Če prawie jedna czwarta respondentów odpowiedziaÙa, Če Čadnych pomocy dydaktycznych nie byÙo stosowanych na lekcjach lub po prostu ich nie pami¿ta. Pojedyncze odpowiedzi uczniów wymieniaÙy jeszcze patyczki, zegar, Þlm, Internet
i monety. ByÙy równieČ takie dopowiedzi, jak: Pokazywano nam ostrosÙupy ale z daleka albo
BryÙy, bo stoj na szaÞe z tyÙu klasy. Doï° cz¿sto uczniowie wymieniali mechaniczne ïrodki dydaktyczne, takie jak: tablica interaktywna, projektor, kalkulator i zwykÙa tablica.
Tabela 3
Jakie pomoce dydaktyczne pami¿tasz z lekcji? (N = 200)
Rodzaj pomocy dydaktycznych
BryÙy
Tablica interaktywna
Karty pracy
Projektor
Plansze
LiczydÙo
Magnesy
Kalkulator
Przybory do rysowania
Klocki z uÙamkami
Tablica
E-podr¿cznik
ADNE

Liczba osób odpowiadajcych
95
54
44
37
33
13
13
10
10
10
10
6
51

Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

230

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

Kolejnym pytaniem skierowanym do uczniów byÙo – Jakie gry i zabawy byÙy na lekcjach matematyki? AČ 110 osób odpowiedziaÙo, Če nie pami¿ta, 31 osób wymieniÙo gry
komputerowe, 14 osób krzyČówki, a 12 uczniów wymieniÙo domino. Pojedyncze osoby wymieniÙy jeszcze karty, klocki, gry logiczne, puzzle, tabliczk¿ mnoČenia, memory
i sudoku.
Prawdopodobnie jednak niewielu nauczycieli uČywa gier i zabaw na lekcjach matematyki, albo robi to wyjtkowo rzadko, o czym ïwiadczy fakt, Če nie pozostaÙy one
w pami¿ci uczniów. Zapytano równieČ uczniów, czy s aktywni na lekcjach matematyki. RozkÙad otrzymanych odpowiedzi ukazuje Tabela 4.
Tabela 4
Czy jesteï aktywny na lekcjach matematyki? (N = 200)
Czy jesteï aktywny na lekcjach matematyki?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIE)
51
34
110
Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

Spoïród dwustu uczniów ponad poÙowa nie potraÞÙa okreïli° swojej aktywnoïci
na lekcjach matematyki lub nie potraÞÙa jednoznacznie odpowiedzie° na to pytanie.
By° moČe byÙo ono równieČ form ucieczki od oczywistej deklaracji swojej aktywnoïci. Dodatkowo pojawiÙy si¿ w odpowiedziach dopiski okreïlajce stan ich aktywnoïci, typu:
• Staram si¿ by° jak najbardziej aktywny.
• grednio.
• Po co? Nauczyciel tego i tak nie zauwaČy.
• Aktywny inaczej.
• Troch¿.
• SÙabo.
• Niekiedy.
W ostatnim pytaniu poproszono uczniów o opisanie, co zmieniliby w prowadzeniu lekcji matematyki? Najcz¿ïciej udzielane odpowiedzi zawieraÙy si¿ w pojedynczych sÙowach. Wyniki ilustruje Tabela 5.
Tabela 5
Co zmieniÙ(a)byï w prowadzeniu lekcji matematyki? (N = 200)
Co zmieniÙ(a)byï w sposobie prowadzenia lekcji matematyki?
NIC
BRAK ODPOWIEDZI
NIE WIEM
28
29
15

WSZYSTKO
10

Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

Najcz¿stsz odpowiedzi byÙo zwyczajnie „nic” – 28 osób, „wszystko” – 10 osób.
Odpowiedzi, które nic nie wnosiÙy brzmiaÙy: „nie wiem” – 15 osób. Natomiast Čadnej
odpowiedzi nie udzieliÙo aČ 29 uczniów. Jednak nie wszyscy uczniowie odpowiadali

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

231

jednym sÙowem. Wielu wskazaÙo drog¿ uatrakcyjnienia zaj¿°. Cz¿sto powtarzajce si¿
wypowiedzi, proponujce kierunek zmian umieszczono w Tabeli 6. PojawiÙy si¿ tam
mi¿dzy innymi takie postulaty zmiany:
Tabela 6
Co zmieniÙ(a)byï w prowadzeniu lekcji matematyki? – dodatkowe odpowiedzi(N = 200)
Co zmieniÙ(a)byï w prowadzeniu lekcji matematyki?
Najcz¿ïciej podawane odpowiedzi
Wi¿cej zabaw i gier
Nauczyciela prowadzcego
eby pani lepiej tÙumaczyÙa trudne zadania
Wi¿cej czasu wolnego
Zrobi° lekcje bardziej ciekawe
Mniej zadania domowego
Mniej odpowiedzi przy tablicy
Wi¿cej zdaÚ praktycznych
Wi¿cej zadaÚ dodatkowych
Weselsze lekcje
Na jednej lekcji jeden temat, a nie trzy tematy na jednej lekcji
By nie ba° si¿ nauczyciela o coï zapyta°
eby pani mówiÙa gÙoïniej

Liczba gÙosów
36
10
10
7
6
6
5
4
3
2
1
1
1

Ankieta dla uczniów. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

Jedna ze skrajnych odpowiedzi na powyČsze pytanie brzmi: ZmieniÙbym tablic¿ na
biaÙ, bo przy tej kredowej to mnie nerwica bierze. Jednak jako doï° smutne podsumowanie moich rozwaČaÚ uČyj¿ odpowiedzi ucznia, który napisaÙ Matematyka jest nudna,
trudna i zawsze taka b¿dzie. Amen! A przecieČ wcale tak nie musi by°!
Podsumowujc wypowiedzi uczniów, warto zauwaČy°, Če bardzo niska jest ich
aktywnoï° na zaj¿ciach matematyki. Cz¿sto wyraČaj si¿ o nich nieprzychylnie. Niewiele gier i zabaw stosuje si¿ w procesie nauczania i uczenia si¿ matematyki. Pomoce
dydaktyczne równieČ nie s mocn stron tego typu zaj¿°. Trudno byÙoby sdzi° tu
o zastosowaniu twórczego czy kreatywnego nauczania.
Przeprowadzona analiza uzyskanych wypowiedzi nauczycieli dotyczy zarówno
tych z wywiadów z nauczycielami, jak i odpowiedzi udzielonych w ankiecie. Wywiad byÙ przeprowadzony po zakoÚczonych zaj¿ciach w pracowni Zaczarowanego
gwiata, w Mathemetrum, w Opolu. Pracownia wyposaČona jest przeróČne, zachwycajce pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, poczwszy od nauczania zintegrowanego, po nauczanie matematyki w gimnazjum. Wieloï° i róČnorodnoï° zgromadzonych gier, przyrzdów i ïrodków naukowych jest imponujca.
Pi¿°dziesi¿ciu nauczycieli zapytano: Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystujesz na lekcjach matematyki?
KaČdy z nich wymieniÙ kilka sztandarowych pozycji. Wïród nich najcz¿ïciej pojawiÙy si¿ bryÙy. Równie cz¿sto wymieniano komputer, Internet i tablic¿ multimedialn.
Dopiero w nast¿pnej kolejnoïci pojawiÙy si¿ odpowiedzi typu: przybory do rysowania,
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domino, ukÙad wspóÙrz¿dnych, karty pracy, pienidze, kostki, zegar, tabliczka mnoČenia. Nie byÙo takiego nauczyciela, który nie udzieliÙ tu Čadnej odpowiedzi. Pojedynczo
wymienili jeszcze inne pomoce, ale byli to trzej wyjtkowo aktywni nauczyciele.
Bardzo powïcigliwe odpowiedzi otrzymano na pytanie: Z których pomocy dydaktycznych uczniowie najch¿tniej korzystaj? Najliczniej wymieniano tu komputer, tablic¿
interaktywn, karty pracy, domina i bryÙy. PowstaÙa tu interesujca zaleČnoï°, wiČca si¿ z poprzednim pytaniem. Prawie wszystkie wymienione pomoce stosowane na
lekcjach matematyki s jednoczeïnie tymi, z których uczniowie korzystaj najch¿tniej.
W nast¿pnym punkcie zapytano nauczycieli: Czy stosuj pomoce dydaktyczne samodzielnie wykonane i jakie? Tutaj podawano podobne odpowiedzi, jak w poprzednim
pytaniu. Dzieci reaguj entuzjastycznie na wszystko, co przygotuje nauczyciel na lekcj¿ matematyki, na to, co moČe j urozmaici°, co przykuje ich uwag¿, co spowoduje
wzmoČenie ich aktywnoï°.
Na pytanie: Jakie gry i zabawy stosujesz w procesie nauczania matematyki? nie uzyskano
zbyt wielu odpowiedzi. Wymieniano co prawda domino, sudoku i kilkakrotnie karty, jednak inne nazwy gier padaÙy incydentalnie. Istnieje zatem zgodnoï° pomi¿dzy
tym, co mówi uczniowie, a tym, co proponuj nauczyciele. Gry matematyczne nie
s cz¿stym ïrodkiem dydaktycznym stosowanym w procesie nauczania matematyki.
Ostatnie pytanie obligowaÙo nauczycieli do wspomnieÚ. Czy przypominasz sobie
z wÙasnego dzieciÚstwa, jakie pomoce dydaktyczne stosowane byÙy na lekcjach matematyki?
Odpowiedzi udzielone przez nauczycieli przedstawia Tabela 7.
Tabela 7
Jakie pomoce dydaktyczne pami¿taj nauczyciele z dzieciÚstwa? (N = 50)
Jakie pomoce dydaktyczne pami¿tasz z dzieciÚstwa?
Rodzaj pomocy dydaktycznych
Liczba gÙosów
BryÙy
27
Przybory do rysowania
12
Tablica i kreda
10
Podr¿cznik
4
UkÙad wspóÙrz¿dnych
2
Plansze
2
ADNE
14
Ankieta dla nauczycieli. ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

Najcz¿ïciej zapami¿tywane s bryÙy – 27 osób, póĊniej przybory do rysowania – 12
osób i tradycyjna tablica i kreda – 10 osób. AČ 14 osób, spoïród 50 ankietowanych nie
pami¿ta, by byÙy uČywane jakikolwiek pomoce dydaktyczne w czasie ich uczniowskiej kariery.
Niebanalne wydaje si¿ tu porównanie tych pomocy dydaktycznych, które wymienili uczniowie z tymi, jakie pami¿taj ze swego dzieciÚstwa nauczyciele. Porównanie
to ilustruje Tabela 8.
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Tabela 8
Porównanie stopnia wykorzystania pomocy dydaktycznych w kolejnych pokoleniach
Jakie pomoce dydaktyczne z matematyki s wymieniane przez uczniów obecnie,
a jakie pozostaÙy w pami¿ci z dzieciÚstwa u nauczycieli matematyki.
Rodzaj pomocy dydaktycznej
GÙosy uczniów
GÙosy nauczycieli
BryÙy
48%
54%
5%
24%
Przybory do rysowania
Tablica i kreda (tablica multimedialna)
27%
20%
Podr¿cznik (e-podr¿cznik)
3%
8%
Plansze
17%
4%
ADNE
25%
28%
ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora.

W ankiecie wzi¿Ùo udziaÙ 200 uczniów i 50 nauczycieli matematyki. Ostatnie
porównanie wskazuje na ponadczasowoï° bryÙ w nauczaniu matematyki oraz koniecznoï° wykorzystania tablicy, pomimo zmiany jej charakteru z pasywnego na interaktywny, na przestrzeni lat. Zdecydowanie wzrosÙa uČytecznoï° plansz jako wizualnych ïrodków dydaktycznych, jednak podr¿cznik istotnie straciÙ swoj wiodc rol¿
poïród ïrodków dydaktycznych. Podobnie jak kiedyï, okoÙo jednej czwartej liczby
badanych osób nie pami¿ta lub nie wskazuje Čadnych ïrodków materialnych lub gier,
pomagajcych w nauczaniu matematyki.
Podsumowujc przeprowadzone badania, wÙaïciwym jest tu stwierdzenie, Če
uČycie ïrodków dydaktycznych na lekcjach matematyki nie jest zadawalajce, cho°
pewne zmiany na przestrzeni lat zaistniaÙy. Szersza jest dziï dost¿pnoï° wszelkich pomocy, ale to od kreatywnej i twórczej postawy nauczyciela zaleČy - jak, gdzie i w jaki
sposób uČyje godnego urozmaicenia, wspierajcego jakoï° rozumowania matematycznego. To nauczyciel powinien ksztaÙci° twórcze postawy uczniów.
Obecnie w obszarze dociekaÚ wspóÙczesnej nauki zainteresowanie twórczoïci
prowadzi do specjalizacji i dyscyplinarnoïci uj¿° problemów (Ewa Smak, 2014, s. 36).
PrzykÙadem moČe by° wyraĊny wzrost zainteresowaÚ poznawczych problematyk
twórczoïci pedagogicznej, przejawiajcy si¿ w powstawaniu nowego kierunku czy
teČ subdyscypliny, a mianowicie innowatyki pedagogicznej.
Ogólnie innowatyk¿ pedagogiczn interpretuje si¿ jako „nauk¿ tworzenia”, „nauk¿ o twórczoïci”, teori¿ dziaÙaÚ innowacyjnych, a ïciïlej – jako subdyscyplin¿ naukow, zajmujc si¿ poznawaniem dziaÙalnoïci innowacyjnej (Schulz, 1994, s. 34).
BogusÙaw gliwerski stwierdza, Če nauczycielskich odmieÚców pragncych rozwija° swoj i wychowanków kreatywnoï°, system moČe przyrówna° do obietnicy (byle)
jakoïci wysokich standardów i wskaĊników oczekiwanych zmian. Niestety, kaČdy
myïlcy i kreatywnie dziaÙajcy nauczyciel (Kabat, 2014, s. 115) w swojej codziennoïci
widzi ograniczone moČliwoïci twórczego dziaÙania i doskonalenia swojego warsztatu
zawodowego.
Wieloletnia moja wspóÙpraca jako doradcy metodycznego, z czynnymi nauczycielami matematyki daje podstaw¿ do stwierdzenia, Če istnieje poïród nauczycieli ch¿°
do zmiany i racjonalizowania swojej pracy dydaktycznej. Warto rozpocz° j od kre234
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owania postaw twórczych u uczniów lub poszerza° ich wyobraĊni¿ do tego stopnia,
by zastosowanie matematyki w kaČdej dziedzinie byÙo dla nich oczywiste. Ciekawym
przykÙadem innowacji pedagogicznej w nauczaniu matematyki jest innowacja wprowadzona w jednym z opolskich gimnazjów, pod nazw „Kreatywne nauczanie matematyki”. Ma ona na celu stymulowanie ciekawoïci poznawczej uczniów i ich zdolnoïci zadawania pytaÚ. Osob pytajc nie ma by° nauczyciel, to uczeÚ ma mie° ten
przywilej, a nie, jak do tej pory tylko peÙni° funkcj¿ osoby udzielajcej odpowiedzi.
Wprowadzenie do edukacji matematycznej uczniów gimnazjum elementów pedagogiki twórczoïci, pozwala na pobudzanie motywacji do podejmowania zadaÚ twórczych. Dodatkowo innowacyjnoï° ta, polega na wprowadzeniu metod i technik stymulujcych aktywnoï° twórcz uczniów. PoČdan umiej¿tnoïci ucznia jest dobre
formuÙowanie dociekliwych, a moČe nawet odkrywczych pytaÚ. Jakich uczniów jest
wi¿cej: tych, którzy znaj odpowiedzi czy tych, którzy maj pytania? Podstawowym
efektem tej innowacji b¿dzie wprowadzenie w tok lekcji matematyki takich metod
i form organizacji pracy, które b¿d¿ sprzyjaÙy rozwojowi postawy twórczej uczniów.
B¿d miaÙy równieČ wpÙyw na rozwój kreatywnoïci uczniów podczas nabywania
doïwiadczeÚ w rozwizywaniu problemów. Rozwħane w ten sposób myïlenie pytajne b¿dzie sprzyjaÙo: zdolnoïci dostrzegania problemów i sytuacji problemowych;
zdolnoïci formuÙowania pytaÚ problemowych; zdolnoïci redeÞniowania problemów.
Ponadto twórcze nauczanie spowoduje takie podejïcie dydaktyczne, które uczyni
z procesu uczenia si¿ dziaÙanie bardzo interesujce, zajmujce, a nawet ekscytujce
i efektywniejsze niČ tradycyjne. Spowoduje to równieČ rozwħanie oraz modyÞkowanie materiaÙów i sposobów nauczania, które rozbudz zainteresowania uczniów i ich
motywacj¿ do uczenia si¿.
W obecnym, zmieniajcym si¿ ïwiecie, w niedÙugim czasie walut stan si¿ twórcze pomysÙy, a do takiej sytuacji naleČy przygotowa° kolejne pokolenia.
Ewa Murawska w artykule z serii Codziennoï° SzkoÙy przytacza sÙowa BogusÙawa gliwerskiego, uČywajc ich jako myïli przewodniej: „ ycie nauczyciela jest pedagogicznym laboratorium. S to bowiem poszukiwania, próby i doïwiadczenia, które
trwaj przez caÙe Čycie. Nauczyciel nie jest jedynie wytworem szkoÙy wyČszej, nauczyciela-opiekuna, swego dyrektora, kolegów, i tak dalej, ale w znacznej mierze jest
kreatorem samego siebie.” Nie ulega bowiem wtpliwoïci, Če z twórczym nauczycielem caÙy czas coï si¿ dzieje2.
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