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Główne wnioski
Kształcenie
matematyczne
jest
fundamentem
wykształcenia
współczesnego
człowieka.
Z międzynarodowych badao edukacyjnych wiemy, że umiejętności polskich uczniów są, w porównaniu z
uczniami z innych krajów, przeciętne. Piętą achillesową polskiej szkoły jest zdiagnozowany przez badanie
PISA problem „górnej dwiartki” – trudności polskiej szkoły w kształtowaniu umiejętności złożonych, w tym
umiejętności podejmowania przez uczniów samodzielnego rozumowania matematycznego. Jak pokazują
inne badania, w tym przede wszystkim kolejne edycje organizowanego przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną badania trzecioklasistów w szkole podstawowej, problemem obecnym już we wczesnej
edukacji, jest rutynizacja nauczania matematyki. Słabo obecna jest w nim filozofia mówiąca, że należy
„pozwolid dzieciom myśled”. Wieloletnia nieobecnośd obowiązkowego egzaminu z matematyki na
egzaminie maturalnym każe z kolei przypuszczad, że poziom umiejętności matematycznych młodych ludzi w
Polsce nie jest wysoki – na problem ten od lat zwracają uwagę środowiska akademickie z zakresu nauk
ścisłych i technicznych.
Przedstawione w raporcie wyniki międzynarodowego Badania Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli Matematyki, przeprowadzonego w 2008r. pokazują, ze słabością polskiego systemu kształcenia
matematycznego jest edukacja wczesnoszkolna. Poziom umiejętności matematycznych przyszłych
nauczycieli klas 1-3 w zakresie matematyki i dydaktyki matematyki jest jednym z najniższych spośród
wszystkich badanych krajów. Słabe wyniki polskich studentów zdają się wynikad z relatywnie niskiego progu
selekcji na studia. Mniej więcej połowa studentów pedagogiki w Polsce to osoby, które w szkole średniej
osiągały niskie lub przeciętne wyniki w nauce. Po drugie, system kształcenia nauczycieli nauczania
zintegrowanego w Polsce zdaje się opierad na założeniu, że absolwenci szkół średnich posiadają
wystarczającą wiedzę matematyczną do nauczania małych dzieci. Założenie to jest fałszywe. Brak
przygotowania do kształcenia matematycznego, słabo obecnego w standardach kształcenia studentów
nauczania zintegrowanego, znajduje także odbicie w niskich wynikach osiąganych przez studentów w teście
kompetencyjnym mierzącym umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki.
Dobrą wiadomością są bardzo dobre wyniki polskich studentów matematyki, którzy wyraźnie wyróżniają się
spośród przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z innych krajów. W porównaniu z przyszłymi
nauczycielami szkół średnich ich umiejętności są wprawdzie wyższe niż średnia międzynarodowa, ale są na
niższym poziomie niż umiejętności studentów wiodących krajów. Są one też bardzo zróżnicowane: wśród
polskich studentów matematyki są osoby o najwyższych kompetencjach, ale ok. jedna czwarta posiada
umiejętności poniżej średniej międzynarodowej. Świadczy to o zróżnicowanej jakości kształcenia.
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Opinie studentów dotyczące ich możliwości uczenia się w trakcie studiów pokazują, że polscy studenci mają
gorsze możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w nauczaniu w porównaniu ze
studentami wielu innych krajów. Dotyczy to wielu ważnych aspektów przygotowywania do wykonywania
zawodu, takich jak umiejętnośd oceniania, indywidualizacji nauczania i pracy ze zróżnicowanymi grupami
uczniów, czy planowania pracy dydaktycznej.
Spora częśd studentów, zwłaszcza na kierunku matematyka, wykazuje brak zainteresowania podjęcia pracy
w szkole, co może negatywnie wpływad na ich motywację do uczenia się w trakcie studiów i stawia pod
znakiem zapytania celowośd wysiłków wkładanych w ich kształcenie, także ze strony szkół, w których
odbywają oni swoje praktyki zawodowe.
Wyniki badania TEDS-M 2008 wpisują się w toczącą się w Polsce debatę nad kierunkami zmian w
szkolnictwie wyższym, potwierdzając diagnozy podstawowych słabości tego systemu, do których należy
brak przejrzystości istniejącego systemu kwalifikacji i ogromne zróżnicowanie jakości kształcenia. Badanie
pokazało nieprzejrzystośd dwustopniowego modelu studiów w Polsce. Wielu absolwentów studiów
uzyskujących tytuł magistra reprezentuje niższy poziom wiedzy i umiejętności niż absolwenci studiów I
stopnia. Istnieją też znaczne różnice między poziomem umiejętności studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, które formalnie nie różnią się poziomem kwalifikacji. Świadczy to o tym, że wobec
studentów stacjonarnych i niestacjonarnych stosuje się w praktyce podwójne standardy i że od studentów
nie egzekwuje się osiągania odpowiedniego poziomu efektów uczenia się. Wszystko to sprawia, że
rzeczywista wartośd dyplomów jest bardzo różna.
Wyniki badania TEDS-M 2008 pokazały, że kraje, w których uczniowie osiągają najlepsze wyniki to kraje, w
których inwestuje się w wysoką jakośd systemu kształcenia nauczycieli. Sytuacja Polski jest tu szczególna.
Podczas gdy wiele krajów boryka się z problemem starzenia się kadr nauczycielskich, w Polsce struktura
wieku nauczycieli jest korzystna. Także zmiany demograficzne powodują, że, przynajmniej w krótkim
okresie, zapotrzebowanie na nowo wykształconych nauczycieli będzie stosunkowo niewielkie. Stwarza to
okazję do przemyślenia na nowo modelu kształcenia nauczycieli. Powinien on byd nastawiony na jakośd i
wysoki poziom efektów kształcenia, a nie na ilośd osób zdobywających uprawnienia do wykonywania
zawodu nauczyciela. Ważną przyczyną słabości kształcenia nauczycieli w Polsce jest też brak przejrzystych i
możliwych do egzekwowania standardów dotyczących wymagao, które powinien spełnid przyszły nauczyciel
uzyskujący uprawnienia do nauczania w szkołach. Znaczenie szkolnictwa wyższego dla poprawy jakości w
edukacji należy docenid z jeszcze jednego powodu. Jego rola nie ogranicza się jedynie do kształcenia
nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w zawodzie: stanowią oni zaledwie kilka procent ogółu nauczycieli. Pełni
ono też ważną rolę w uzupełnianiu kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o czym świadczy m.in.
wysoki odsetek nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Oznacza to, że
wpływ szkolnictwa wyższego na jakośd kształcenia matematycznego jest szerszy. Szkolnictwo wyższe może i
powinno odgrywad większą rolę w prowadzeniu badao edukacyjnych i rozwijaniu dydaktyk przedmiotowych
wspierających praktykę nauczania.
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Wprowadzenie
Badanie Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – Matematyka 2008 (Teacher Education and
Development Survey – Mathematics 2008, w skrócie TEDS-M 2008) to pierwsze badanie umożliwiające
porównanie umiejętności studentów różnych uczelni w Polsce i pozwalające wnioskowad o poziomie
umiejętności matematycznych studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest
to też jedno z pierwszych porównawczych badao osiągnięd edukacyjnych w ramach szkolnictwa wyższego.
W ostatnich latach jakośd kształcenia nauczycieli staje się przedmiotem szczególnej uwagi. Przeprowadzone
w ostatniej dekadzie międzynarodowe badania osiągnięd uczniów pokazały, że poziom umiejętności
matematycznych uczniów jest bardzo zróżnicowany. Jednym z podstawowych sposobów poprawy jakości
edukacji jest poprawa jakości nauczania. Stąd w wielu krajach podejmowane są działania zmierzające do
zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela, większej selektywności w zatrudnianiu nauczycieli, poprzez
podwyższanie wymogów kwalifikacyjnych i wprowadzanie egzaminów warunkujących możliwośd
wykonywania zawodu oraz wsparcia nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego. Także i w Polsce doszło
do znaczących zmian w kwalifikacjach nauczycieli. Pod koniec lat 80. wykształceniem wyższym legitymowała
się nieco ponad połowa nauczycieli – pozostałą częśd stanowili absolwenci studium nauczycielskiego i szkół
średnich. W 1998 r. nauczyciele z wykształceniem wyższym stanowili już 78 proc. ogółu nauczycieli, a w
2008 r. ok. 97 proc. Czy wraz z tak znaczącym wzrostem poziomu kwalifikacji formalnych poprawiła się
jakośd nauczania? Odpowiedzi na to pytanie nie sposób udzielid bez pogłębionych badao nad procesem
kształcenia nauczycieli, możliwościami i uczestnictwem nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i jakością
wsparcia uzyskiwanego od środowisk zajmujących się doradztwem metodycznym i środowisk zajmujących
się badaniami edukacyjnymi. Badanie TEDS-M 2008 pozwala na przynajmniej częściowy wgląd w
uwarunkowania jakości nauczania matematyki.
Pod względem wykształcenia szkolni matematycy stanowią w
Polsce grupę bardzo homogeniczną. Zdecydowana większośd (80
proc.) nauczycieli w swojej karierze zawodowej nie pracowała w
żadnym innym zawodzie. Prawie wszyscy nauczyciele w Polsce ma
wyższe wykształcenie, z czego zdecydowana większośd
wykształcenie wyższe magisterskie. Za informacją o poziomie
osiągniętego wykształcenia kryje się jednak duże zróżnicowanie
ścieżek kształcenia. Wyniki przeprowadzonego w ramach projektu
TEDS-M 2008 badania nauczycieli matematyki uczących w
szkołach podstawowych i gimnazjach pokazują, że jedynie 62
proc. nauczycieli matematyki trafiło do zawodu ukooczywszy
wyższe studia matematyczne specjalności nauczycielskiej.

W ramach projektu TEDS-M 2008 w
Polsce przeprowadzono dodatkowe
badanie, które objęło 1076 nauczycieli
matematyki uczących w wylosowanych
szkołach podstawowych i gimnazjach.
Jego celem było poznanie ścieżek
edukacyjnych nauczycieli, ich przygotowania do nauczania w szkole oraz
warunków pracy.
Raport z badania jest dostępny na
stronie www.ifispan.waw.pl w zakładce
badania.

Spora częśd nauczycieli (27 proc.) nabyła uprawnienia do
nauczania matematyki na studiach podyplomowych. Spośród wszystkich badanych nauczycieli około jedna
trzecia deklarowała, że przed nabyciem uprawnieo do nauczania matematyki nauczyciel uczył innego
przedmiotu: fizyki (13 proc.), chemii (8 proc.), informatyki (6 proc.), biologii (3 proc.) lub innego przedmiotu.
Różnego rodzaju studia podyplomowe ukooczyło aż 66 proc. nauczycieli matematyki.
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Informacje o badaniu
Badanie TEDS-M 2008 jest inicjatywą Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Badao Osiągnięd
Edukacyjnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), niezależnego,
międzynarodowego konsorcjum instytutów badao edukacyjnych, odpowiedzialnego m.in. za takie badania
edukacyjne jak PIRLS, który jest poświęcony umiejętnościom czytania wśród 4-klasistów, czy TIMSS,
mierzący umiejętności matematyczne oraz z nauk ścisłych wśród 4- i 8-klasistów. W badaniu TEDS-M 2008
wzięły udział uczelnie i inne instytucje kształcące przyszłych nauczycieli matematyki w szkołach
podstawowych i średnich (odpowiadających poziomowi polskiemu gimnazjum) z 16 krajów. Poza Polską, w
badaniu reprezentowane były: Botswana, Chile, Filipiny, Gruzja, Hiszpania, Malezja, Niemcy, Norwegia,
Oman, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia i Tajwan. W badaniu wzięła udział także
Kanada, jednak nie udało się osiągnąd w tym kraju zadowalającego odsetka studentów uczestniczących w
badaniu i jej wyników nie uwzględniono w porównaniach międzynarodowych.
Kraje te różnią się pod względem poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego i reprezentują systemy
edukacyjne o różnej efektywności kształcenia.
Najlepsze wyniki na świecie osiągają uczniowie z
Singapuru i Tajwanu (ten ostatni reprezentowany
w badaniu TEDS-M przez stolicę Republiki Chioskiej
- Taipei). Kraje, gdzie średnie wyniki uczniów są
relatywnie niskie to Botswana, Chile, Tajlandia.
Średnie wyniki polskich uczniów w zakresie
matematyki w przeprowadzonym wśród 15-latków
badaniu PISA 2006 były zbliżone do średniej dla
krajów należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Spośród krajów
uczestniczących w badaniu TEDS-M podobny wynik
uzyskali uczniowie w Niemczech, nieznacznie
gorszy – uczniowie rosyjscy i hiszpaoscy, a
nieznacznie lepszy uczniowie ze Szwajcarii (w
badaniu TEDS-M reprezentowanej tylko przez
kantony niemieckojęzyczne).

Tabela 1.1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów z krajów
biorących udział w badaniu TEDS-M 2008
PISA 2006
15- latkowie
Botswana
Chile
Filipiny
Gruzja
Hiszpania
Malezja
Niemcy
Norwegia
Oman
Polska
Rosja
Singapur
Stany
Zjednoczone
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan (Taipei)

411
480
504
495
476
-

TIMSS 2007
uczniowie
klas 4
438
525
544
599

TIMSS 2007
uczniowie
klas 8
364
410
474
469
372
512
593

-

529

508

530
417
549*

576

441
598

Wyniki badao przedstawiono na skalach, w których 500 pkt. oznacza średnią
dla wszystkich krajów (w badaniu PISA dla krajow OECD), a odchylenie
standardowe wynosi 100 pkt. Wyższy wynik oznacza wyższy poziom
umiejętności uczniów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IEA i OECD.

Badanie TEDS-M objęło studentów ostatniego roku studiów przygotowujących do pracy w zawodzie
nauczyciela matematyki w szkole podstawowej lub średniej1. Zasadniczym narzędziem były dwa testy
1

M.T. Tatto, J. Schwille, S. Senk, S. L. Ingvarson, , R. Peck, G, Rowley. Teacher Education and Development Study in
Mathematics (TEDS-M): Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics. Conceptual
Framework. East Lansing, MI: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education,
Michigan State University 2008 (https://teds.educ.msu.edu/20080206_TEDS-M_conceptual_framework.pdf).
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kompetencyjne mierzące umiejętności z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki, opracowane z myślą o
przyszłych nauczycielach szkół podstawowych i średnich (tzw. szkół średnich niższych, odpowiadających
poziomem polskiemu gimnazjum). Studenci wypełniali także kwestionariusz, zawierający głównie pytania
dotyczące możliwości uczenia się w trakcie studiów. Podobny kwestionariusz przewidziano dla osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne. Wykorzystano także ankietę dotyczącą programu studiów.
Ze względu na różnice w wielkości krajów i specyfikę systemu kształcenia nauczycieli stosowano różne
sposoby doboru próby. W Norwegii, Singapurze i Tajlandii do udziału w badaniu zaproszono wszystkich
studentów. W Polsce, a także w Szwajcarii i Tajwanie badanie objęło wszystkie instytucje kształcące
nauczycieli, w ramach których losowano studentów2. W pozostałych krajach zastosowano losowanie
dwustopniowe: po wylosowaniu instytucji, losowano w ramach każdej z nich studentów. W każdej instytucji
przeprowadzono także badanie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Obejmowało ono, zależnie od
liczby takich osób, wszystkie lub wylosowane osoby. W każdej instytucji wyróżniano mniejsze jednostki
organizacyjne. W Polsce były to programy studiów (np. stacjonarne studia I stopnia, stacjonarne studia
jednolite magisterskie, itd.). W polskiej edycji badania przyjęto, że z każdego programu wylosowanych
zostanie 30 studentów. Jeśli liczba studentów w programie była mniejsza, badani byli wszyscy studenci.
Przyszłych nauczycieli szkół podstawowych i przyszłych nauczycieli szkół średnich traktowano jako dwie
osobne populacje. Dla obu grup przygotowano dwa, różniące się poziomem trudności testy kompetencyjne.
W Polsce, podobnie jak w kilku innych krajach, gdzie istnieją programy studiów przygotowujące do
nauczania zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach, studentów losowo przyporządkowano do
jednej z dwóch grup. W Polsce, mniej więcej połowa studentów kierunku matematyka rozwiązywała
prostszy test z matematyki i dydaktyki matematyki, skonstruowany z myślą o przyszłych nauczycielach szkół
podstawowych, a druga połowa rozwiązywała trudniejszy test, adresowany do przyszłych nauczycieli szkół
średnich. Studenci kierunku pedagogika rozwiązywali tylko pierwszy, prostszy test.
W międzynarodowej bazie danych uwzględniono polskie dane pochodzące z 78 instytucji, 138 programów
studiów i 2410 studentów. Polscy studenci stanowili, po Rosji, najliczniejszą grupę. Jest to wynik
popularności kierunku pedagogika wśród polskich studentów, która, jak widad, stanowi ewenement w skali
międzynarodowej. Studia specjalności nauczycielskiej na kierunku pedagogika stanowiły większośd
badanych programów. Studia matematyczne były reprezentowane przez 23 instytucje, 39 programów
studiów oraz 598 studentów, z których 300 rozwiązywało prostszy test dla przyszłych nauczycieli szkół
podstawowych, a 298 test trudniejszy, skonstruowany z myślą o przyszłych nauczycielach szkół średnich. W
Polsce przebadano dodatkowo 547 studentów studiów II stopnia (37 programów), w większości studiów na
kierunku pedagogika (22 programy i 365 studentów). Także i tu częśd studentów matematyki rozwiązywała
prostszy test, a druga częśd test trudniejszy.

2

Ponieważ w Polsce kształcenie na kierunkach pedagogika i matematyka odbywa się zazwyczaj na odrębnych
wydziałach, wydziały te traktowano jako osobne instytucję. Analogiczną zasadę przyjęto w stosunku do filii i oddziałów
zamiejscowych uczelni.
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Tabela 1.2. Liczba instytucji i studentów uczestniczących w badaniu

Botswana
Chile
Filipiny
Gruzja
Hiszpania
Malezja
Niemcy
Norwegia
Oman
Polska
Rosja
Singapur
Stany
Zjednoczone
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan (Taipei)
Razem

Przyszli nauczyciele szkół podstawowych
Instytucje
Studenci
4
86
31
36
33
592
9
923
45
1093
23
1032
14
506
14
576
78
2112
49
2266
1
380
51
1501
14
45
11
422

936
660
657
13356

Przyszli nauczyciele szkół średnich
Instytucje
Studenci
3
53
33
746
48
733
6
78
6
389
13
771
18
194
7
268
23
298
48
2141
1
393
46
607
6
45
19
322

141
652
365
7829

Studenci razem
139
782
1325
1001
1093
1421
1277
770
268
2410
4407
773
2108
1077
1312
1022
21185

Źródło: Opracowanie własne na podstawie międzynarodowej bazy danych z badania TEDS-M 2008

Struktura badanej populacji studentów ostatniego roku studiów w Polsce odzwierciedla proces zmian
zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym, w tym przede wszystkim wdrażanie dwustopniowego
modelu studiów wyższych. Celem badania TEDS-M 2008 było uzyskanie reprezentatywnych wyników
dotyczących przyszłych nauczycieli kooczących ostatni rok studiów w roku akademickim 2007/2008. Z tego
względu, w badaniu nie wzięły udziału np. instytucje prowadzące studia I stopnia specjalności
nauczycielskiej, które w czasie badania nie miały jeszcze studentów ostatniego roku. Badanie objęło
natomiast także i te programy studiów, na które nabór nie był już prowadzony. Dotyczy to zwłaszcza
„wygasających”, w związku z procesem przechodzenia na dwustopniowy model szkolnictwa wyższego,
jednolitych studiów magisterskich. Ma to tę zaletę, że wyniki badania można traktowad także jako portret
odchodzącego w przeszłośd modelu jednolitych studiów magisterskich.
Polskę reprezentowały przede wszystkim
publiczne uczelnie akademickie. Drugie pod
względem liczby, były uczelnie niepubliczne, z
których niemal wszystkie prowadziły studia na
kierunku pedagogika. W badaniu uczestniczyły
także paostwowe wyższe szkoły zawodowe oraz,
będące formalnie poza systemem szkolnictwa
wyższego, kolegia nauczycielskie, które, dla
uproszczenia, sklasyfikowano w badaniu w tej
samej kategorii co studia I stopnia.

Tabela 1. 3. Typy instytucji uczestniczące w badaniu w Polsce
(w tym instytucje prowadzące studia II stopnia)
Publiczne uczelnie
akademickie
Paostwowe wyższe
szkoły zawodowe
Kolegia
nauczycielskie
Uczelnie
niepubliczne
Razem

matematyka
17

pedagogika
19

Razem
36

4

5

9

3

4

7

1

26

27

25

54

79
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Podstawową trudnością realizacji badania w Polsce była duża liczba instytucji kształcących przyszłych
nauczycieli. Z listy zidentyfikowanych uczelni, na których studiowali studenci ostatniego roku specjalności
nauczycielskich na kierunku matematyka i pedagogika wykluczono 4 instytucje, w których łączna liczba
studentów na wszystkich programach spełniających definicję badania TEDS-M była mniejsza niż 16
studentów. Z listy pozostałych 91 instytucji w badaniu uczestniczyło 78 (86 proc.), co było bliskie
minimalnemu progowi zdefiniowanemu w standardach technicznych badania (85 proc.). Główną przyczyną
niskiego poziomu realizacji były odmowy instytucji, które dotyczyły wyłącznie instytucji prowadzących
studia pedagogiczne. Odsetek realizacji badania na poziomie studentów wyniósł ok. 76 proc. Główną
przeszkodą osiągnięcia wyższego poziomu realizacji był fakt, że większośd studentów ostatniego roku w
Polsce ma niewiele zajęd, co dotyczyło zwłaszcza jednolitych studiów magisterskich. Nie były rzadkością
sytuacje, w których studenci studiów stacjonarnych pracowali już zawodowo i pojawiali się na uczelni tylko
okazjonalnie. Realizacja badania wymagała także przeprowadzenia osobnych sesji testowych dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Łączny poziom realizacji, uwzględniający poziom realizacji
badania wśród instytucji i studentów wyniósł w Polsce 68-69 proc. i był poniżej oczekiwanego progu
zdefiniowanego w standardach technicznych (75 proc.). Zdaniem zespołu ekspertów odpowiedzialnego za
nadzór nad jakością doboru próby w badaniu, jest on jednak wystarczająco wysoki, by polskie dane mogły
byd, z zastrzeżeniem dotyczącym niższego od oczekiwanego poziomu realizacji badania, publikowane w
raportach międzynarodowych.
Raport przedstawia wyniki obliczone przez polski zespół na podstawie ostatniej dostępnej wersji
międzynarodowej bazy danych przekazanej do zespołów badawczych z poszczególnych krajów w grudniu
2009r. Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badao Osiągnięd Edukacyjnych wyraziło zgodę na
ujawnienie międzynarodowych wyników przed ogłoszeniem międzynarodowego raportu z badania. Jego
ogłoszenie planowane jest na jesieo 2010r.
Różnice w programach kształcenia
Badanie objęło bardzo zróżnicowane systemy edukacyjne i zróżnicowane programy kształcenia
nauczycieli. Wyciąganie wniosków na podstawie przeciętnych wyników ogółu studentów z
poszczególnych krajów może byd mylące. W badaniu reprezentowane są zarówno programy studiów
przygotowujące wyłącznie do nauczania matematyki, jak i programy kształcące nauczycieli kilku
przedmiotów. Niektóre programy przygotowują do nauczania wczesnoszkolnego, inne obejmują kilka
etapów edukacyjnych. Z tego powodu, zrozumienie uzyskanych wyników wymaga głębszego wglądu w
strukturę programów kształcenia nauczycieli w każdym z krajów. Aby ułatwid porównania
międzynarodowe, poszczególne programy występujące w krajach objętych badaniem
przyporządkowywano do sześciu kategorii, które uwzględniały informację o etapie kształcenia, do
którego są przygotowywani przyszli nauczyciele oraz to, czy celem jest kształcenie specjalistów z
matematyki, czy też nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie kilku przedmiotów szkolnych. Na
poziomie szkoły podstawowej rozróżniono programy, które przygotowują do kształcenia wielu
przedmiotów (lub kształcenia zintegrowanego) od programów przygotowujących specjalistów z zakresu
nauczania matematyki. Na poziomie szkoły średniej uwzględniono fakt, że w badaniu uczestniczyli także
przyszli nauczyciele wyższych od gimnazjów etapów kształcenia.
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Tabela 1.4 Podział na typy programów studiów uczestniczących w badaniu TEDS-M
Rodzaj testu

Grupa

Test podstawowy
(szkoła
podstawowa)

Grupa 1. Przyszli nauczyciele
początkowych klas szkoły podstawowej
przygotowywani do nauczania
zintegrowanego lub nauczania wielu
przedmiotów
Grupa 2. Przyszli nauczyciele szkół
podstawowych przygotowywani do
nauczania zintegrowanego lub
nauczania wielu przedmiotów
Grupa 3. Przyszli nauczyciele
początkowych klas szkół podstawowych
przygotowywani do nauczania
matematyki
Grupa 4. Przyszli nauczyciele szkół
podstawowych przygotowywani do
nauczania matematyki

Test rozszerzony
(gimnazjum)

Grupa 5. Przyszli nauczyciele szkół
średnich niższych (gimnazjum)

Grupa 6. Przyszli nauczyciele
zdobywający uprawnienia do nauczania
na wyższych etapach (szkoły
ponadgimnazjalne)

Kraje w których występują
programy danego typu
Gruzja, Niemcy, Polska,
Rosja, Szwajcaria

Programy w Polsce z danej
grupy
Studenci kierunku pedagogika

Tajwan, Filipiny, Singapur,
Hiszpania, Szwajcaria, Stany
Zjednoczone

-

Botswana, Chile, Norwegia

-

Niemcy, Malezja, Polska,
Singapur, Tajlandia, Stany
Zjednoczone

Studenci kierunku matematyka
(połowa studentów studiów I
stopnia i połowa studentów
studiów jednolitych
magisterskich)
Studenci kierunku matematyka
(połowa studentów studiów I
stopnia)

Botswana, Chile, Tajwan,
Niemcy, Norwegia, Filipiny,
Polska, Singapur, Szwajcaria,
Stany Zjednoczone
Botswana, Gruzja, Niemcy,
Malezja, Norwegia, Oman,
Polska, Rosja, Singapur,
Tajlandia, Stany
Zjednoczone

Studenci kierunku matematyka
(studia magisterskie) (połowa
studentów studiów jednolitych
magisterskich)

Polscy studenci znaleźli się w czterech grupach. Do pierwszej zaliczono studentów kierunku pedagogika
przygotowywanych do nauczania matematyki w systemie kształcenia zintegrowanego. W grupie 4.
znalazła się połowa biorących udział w badaniu studentów studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
kierunku matematyka. Druga połowa studentów studiów I stopnia kierunku matematyka znalazła się w
grupie piątej. (przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyd najwyżej do 10 klasy; w Polsce, najwyżej do
poziomu gimnazjum), zaś druga połowa studentów studiów jednolitych magisterskich kierunku
matematyka w grupie szóstej. (przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyd także powyżej 10 klasy; w
Polsce powyżej poziomu gimnazjum).
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Charakterystyka studentów i programów studiów
Struktura studentów według płci i wieku
Studenci studiów pedagogicznych specjalności nauczycielskiej to niemal wyłącznie kobiety. W Polsce,
wśród studentów matematyki kobiety stanowiły ok. trzech czwartych studentów studiów I stopnia i
studiów jednolitych magisterskich i ok. 83 proc. studentów studiów II stopnia. Odsetek kobiet wśród
przyszłych nauczycieli szkół podstawowych jest wyższy niż w innych krajach. Spośród krajów
europejskich wyróżnia się pod tym względem Norwegia - odsetek mężczyzn wśród przyszłych nauczycieli
szkół podstawowych wyniósł w niej ok. 32 proc. Odsetek mężczyzn jest wyższy wśród przyszłych
nauczycieli szkół średnich. W Polsce stanowią oni 25 proc. studentów matematyki. W innych krajach
europejskich uczestniczących w badaniu odsetek ten jest zwykle wyższy: wynosi on 29 proc. w Rosji, 34
proc. w Niemczech, 40 proc. w Norwegii i 58 proc. w Szwajcarii.
Przeciętny wiek studentów kooczących studia I i II stopnia na
studiach stacjonarnych na kierunku pedagogika i
matematyka jest zbliżony. Studenci I stopnia mają zazwyczaj
22 lata, studenci studiów II stopnia są o dwa lata starsi.
Studenci jednolitych magisterskich prowadzonych w trybie
stacjonarnym na kierunku pedagogika są starsi od studentów
analogicznych studiów na kierunku matematyka: przeciętny
wiek studentów rożni się aż o 3 lata. Studenci studiów
niestacjonarnych są zwykle starsi od studentów studiów
stacjonarnych. Zróżnicowani pod względem wieku są
zwłaszcza studenci pedagogiki, co ilustrują różnice w
wielkości odchylenia standardowego. Różnica jest największa
na studiach II stopnia, gdzie odchylenie standardowe wynosi
aż 8 lat.

Dane przedstawione w tabelach raportu
zawierają informację o wartości błędu
standardowego,
obliczonego
z
wykorzystaniem
wag
replikacyjnych
(Balanced Repeated Replication, metoda
Fay’a). Na wykresach zaznaczono
przedziały ufności, które wskazują
przedział, w którym, przy założeniu, że
rozkład danej cechy w populacji ma
postad rozkładu normalnego, z 95 proc.
prawdopodobieostwem znajduje się
prawdziwa wartośd parametru w
populacji.

Wykres 2.1 Średnia i odchylenie standardowe wieku studentów ostatniego roku specjalności nauczycielskiej na
kierunkach matematyka i pedagogika
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Status społeczno-ekonomiczny
Wyniki badao edukacyjnych pokazują, że istnieje silny związek między statusem społecznoekonomicznym (którego wskaźnikiem jest zazwyczaj zamożnośd, poziom wykształcenia, wykonywany
zawód itp.) rodziny studenta a osiągnięciami edukacyjnymi. Badanie TEDS-M pokazało, że studenci
poszczególnych kierunków studiów i typów programów różnią się pod względem pochodzenia
społecznego. Ilustrują to wykresy 2.2. i 2.3, na których pokazano odsetki studentów z najniższym i
najwyższym poziomem wykształcenia matki i ojca (przyjęto, że niskie wykształcenie oznacza ukooczenie
szkoły podstawowej lub zasadniczej zawodowej, średnie – ukooczenie szkoły średniej lub policealnej, zaś
wyższe – posiadanie co najmniej tytułu inżyniera lub magistra). Rodzice studentów studiów I stopnia na
kierunku matematyka osiągnęli wyższy poziom wykształcenia niż rodzice ich rówieśników na kierunku
pedagogika, gdzie relatywnie wysoki jest jedynie poziom wykształcenia studentów studiów jednolitych.
Wykres. 2.2. Studenci poszczególnych programów studiów ze względu na poziom wykształcenia matki
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Wykres 2.3.Studenci poszczególnych programów studiów ze względu na poziom wykształcenia ojca

Badanie potwierdziło też powszechną opinię o tym, że studenci studiów niestacjonarnych pochodzą z
rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Różnice są znaczne zwłaszcza w przypadku studiów I
stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Osoby, których matki mają wyższe
wykształcenie częściej studiują na studiach stacjonarnych: wyższe wykształcenie ma matka co piątego
studenta studiów stacjonarnych i zaledwie co dziesiątego studenta studiów niestacjonarnych. Odsetek
studentów studiów niestacjonarnych, których matki osiągnęły najwyżej wykształcenie podstawowe lub
zasadnicze zawodowe wynosi ponad 40 proc.
Wykres 2.4. Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych programów studiów na kierunku pedagogika ze względu
na poziom wykształcenia matki
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Doświadczenia edukacyjne i wcześniejsze wyniki w nauce
W większości krajów programy kształcenia w szkołach średnich są bardzo zróżnicowane, co przekłada się
na różnice w możliwości uczenia się matematyki przed rozpoczęciem studiów. Polskich studentów
pytano czy uczyli się matematyki według rozszerzonego programu (np. w klasie o profilu matematycznofizycznym, informatycznym, itp.). Wśród studentów pedagogiki takich osób było, zależenie od rodzaju
programu studiów, 7-9 proc. Więcej było takich osób wśród studentów matematyki: wśród studentów
studiów I stopnia ok. 56 procent (s.e.=3,1 proc.), studentów studiów jednolitych magisterskich - 41 proc.
(s.e.=3,8 proc.) i ok. 25 proc. (s.e.=2,2 proc.) wśród studentów II stopnia. Polskich studentów pytano
także o rodzaj ukooczonej szkoły średniej. Zdecydowana większośd studentów jest absolwentami liceów
ogólnokształcących, chod widoczna jest pod tym względem różnica między studentami pedagogiki i
studentami matematyki. Wśród studentów pedagogiki więcej jest absolwentów liceów profilowanych
(stanowią oni ok. jedną czwartą studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia).

Wykres 2.5. Rodzaj ukooczonej szkoły średniej w podziale na kierunek i rodzaje programów studiów

Wyraźne różnice są także widoczne w deklarowanych przez studentów wynikach osiąganych w szkole
średniej. W każdym z krajów studentów pytano o to, jakie stopnie uzyskiwali w szkole średniej: czy były
to stopnie poniżej średniej, w okolicach średniej, powyżej średniej czy też były to najwyższe stopnie w
klasie. Uzyskane wyniki pokazują duże zróżnicowanie selektywności programów kształcenia nauczycieli,
chod na wyniki mogły wpłynąd także różnice we współczynnikach skolaryzacji na poziomie szkolnictwa
wyższego. W niektórych krajach zdecydowana większośd studentów twierdziła, że ich stopnie były
powyżej średniej lub były jednymi z najwyższych w klasie. W Polsce, ale też np. w Niemczech
deklarowane przez studentów stopnie były najczęściej w okolicach średniej. Widoczna jest pod tym
względem różnica między studentami pedagogiki i matematyki – ci drudzy znacznie częściej należeli do
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najlepszych uczniów w klasie. Aż połowa studentów pedagogiki deklaruje, że ich stopnie były przeciętne
lub należały do niższych w klasie.
Warto zwrócid uwagę na różnice w osiągnięciach edukacyjnych przyszłych nauczycieli szkół
podstawowych i średnich. W tej drugiej grupie jest znacznie więcej studentów deklarujących wysoki
wyniki w nauce.
Wykres 2.6. Jakie na ogół stopnie dostawała Pani/dostawał Pan w szkole średniej (w Polsce pytano szkołę
ponadgimnazjalną)?
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Wykres 2.7. Oceny uzyskiwane przez studentów w podziale na kierunek i program studiów

Czy studenci są zainteresowani pracą w szkole?
Przyszli nauczyciele mają różne wyobrażenia o swojej przyszłości zawodowej. Wprawdzie większośd z
nich wiąże ją z uczeniem w szkole, to taka postawa nie jest powszechna. W Polsce odsetek osób, którzy
spodziewają się, że będą uczyd w szkole przez całe życie jest jednym z najniższych spośród wszystkich
krajów uczestniczących w badaniu. Co czwarty student matematyki w Polsce uważa, że byd może
podejmie pracę w szkole do czasu znalezienia lepszej pracy. 12 proc. studentów I stopnia twierdzi, że
prawdopodobnie nie będzie szukad pracy w szkole – wśród studentów studiów jednolitych magisterskich
jest to aż 23 proc. studentów. Biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzono tuż przed zakooczeniem
studiów dziwid może także wysoki odsetek studentów wybierających odpowiedź „nie wiem”. Najbardziej
skłonni pracowad w szkole są studenci studiów II stopnia, co można wiązad z tym, że w tej grupie mogły
się znaleźd osoby już uczące w szkole. Wśród studentów pedagogiki odsetek osób wiążących swoją
przyszłośd ze szkolnictwem jest wyższy. Ale także i tu jest znalazła się spora liczba studentów (8-9 proc.),
która twierdzi, że prawdopodobnie nie będzie szukad pracy w szkolnictwie. Wysoki odsetek studentów
(23 proc. studentów I stopnia i 16 proc. studentów jednolitych studiów magisterskich) jest skłonnych
pracowad w szkole do czasu znalezienia lepszej pracy. Wysoki jest też odsetek studentów pedagogiki nie
mających w tej sprawie zdania (9-11 proc.).
Podsumowując tą częśd raportu można stwierdzid, że między studentami pedagogiki i studentami
matematyki istnieją duże różnice. Studenci pedagogiki częściej pochodzą z rodzin o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym, mają bardziej skomplikowane ścieżki edukacyjne oraz osiągali słabe lub
przeciętne wyniki w nauce w szkole średniej. Widoczne są także różnice między studentami
stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Motywacja studentów do wykonywania zawodu nauczyciela jest
relatywnie niska, zwłaszcza w przypadku studentów matematyki, co może negatywnie wpływad na
motywację studentów do nauki.
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Wykres 2.8. Odsetek przyszłych nauczycieli, którzy spodziewają się, że będą uczyd w szkole przez całe życie

Wykres 2.9. Czy wiążą swoją przyszłośd ze szkolnictwem? Odpowiedzi polskich studentów w podziale na kierunek
studiów i rodzaj programu studiów
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Założenia teoretyczne pomiaru umiejętności z zakresu matematyki i
dydaktyki matematyki
Charakterystyka zadań mierzących umiejętności matematyczne studentów
Umiejętności matematyczne i dydaktyczne studentów były badane za pomocą dwóch testów. Przyszli
nauczyciele szkół podstawowych rozwiązywali test z poziomu podstawowego, a przyszli nauczyciele szkół
średnich – test z poziomu rozszerzonego. Oba testy mierzyły wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów:
wiedzy i umiejętności matematycznych (Mathematical Content Knowledge, MCK) oraz wiedzy i
umiejętności dydaktycznych (Mathematical Pedagogical Content Knowledge, MPCK).
Założenia teoretyczne pomiaru treści matematycznych, które powinien obejmowad test w dużej mierze
opierały się na założeniach zdefiniowanych na potrzeby badania TIMSS (Third International Mathematics
and Science Study), obejmującego uczniów 4 i 8 klasy. Przyjęto także, że mierzona będzie wiedza i
umiejętności matematyczne przyszłych nauczycieli wykraczające poza poziom, na którym będą oni
nauczad. Dlatego zadania testu poziomu podstawowego dotyczyły treści z zakresu szkoły podstawowej i
gimnazjum, a rozszerzonego – również treści z zakresu szkoły średniej i pierwszych lat studiów na
kierunku matematyka. W polskim kontekście, mogło to istotnie wpłynąd na uzyskane wyniki, gdyż w
przypadku przyszłych nauczycieli kształcenia zintegrowanego (studenci kierunku pedagogika), niektóre z
zadao testu podstawowego znacząco wykraczały poza treści matematyczne nauczane w klasach I – III
szkoły podstawowej. Jednak taka sytuacja wystąpiła też w paru innych krajach. Trzeba też podkreślid, że
treści matematyczne w teście podstawowym, nie wykraczały poza poziom wiedzy matematycznej
wymaganej od absolwenta szkoły średniej.
W przypadku studentów kierunku matematyka, przygotowywanych do nauczania w klasach IV-VI szkoły
podstawowej i gimnazjum, treści matematyczne w teście poziomu podstawowego nie wykraczały lub
wykraczały w nieznacznym stopniu poza poziom, na którym będą oni mogli w przyszłości nauczad.
Tabela 3.1. Zakres treści matematycznych występujących w teście podstawowym i rozszerzonym
Algebra
wzory
wyrażenia algebraiczne
równania
funkcje
rachunek różniczkowy i całkowy*
algebra liniowa i algebra abstrakcyjna*

Nauka o liczbie
liczby naturalne
liczby całkowite
ułamki zwykłe i ułamki w zapisie dziesiętnym
ciągi liczbowe
relacje
stosunek dwóch wielkości i procenty
liczby niewymierne
teoria liczb

Geometria
figury geometryczne
długośd odcinka, obwód i pole figury na płaszczyźnie,
pole powierzchni i objętośd figury w przestrzeni;
pomiar geometryczny
przekształcenia geometryczne

Podstawy rachunku prawdopodobieostwa i statystyki
opracowanie i przedstawianie danych statystycznych
odczytywanie danych z wykresów i interpretowanie
danych
ocena szans, prawdopodobieostwo

* treści występujące tylko w teście z poziomu rozszerzonego

Założenia teoretyczne pomiaru umiejętności z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki| 20

Umiejętności matematyczne umownie podzielono na trzy rodzaje: zdobywanie wiedzy, stosowanie
wiedzy oraz rozumowanie.
Tabela 3.2. Kompetencje matematyczne i ich zakres treściowy
Zdobywanie wiedzy
zapamiętanie

znajomośd definicji, terminów matematycznych, własności liczb, własności figur,
powszechnie stosowanych symboli

rozpoznawanie

rozpoznawanie figur geometrycznych, liczb, relacji; rozpoznawanie definicji (twierdzeo,
równao). równoważnych danej definicji (danemu twierdzeniu, równaniu)

wykonywanie obliczeo

wykonywanie algorytmów działao (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia) w
zbiorze liczb całkowitych oraz w zbiorze liczb wymiernych, szacowanie

wyszukiwanie informacji

odczytywanie danych z wykresów, tabel, diagramów, posługiwanie się skalą

mierzenie

posługiwanie się przyrządami pomiarowymi, stosowanie jednostek miar, szacowanie
pomiarów

klasyfikowanie

klasyfikowanie obiektów matematycznych (figur geometrycznych, liczb, wyrażeo) na
podstawie przyjętego kryterium; badanie, czy dany obiekt spełnia ustalone kryterium,

Stosowanie wiedzy
dobieranie metody

dobieranie odpowiedniego działania, metody lub strategii rozwiązywania do sytuacji, gdy
algorytm lub metoda rozwiązania są znane

reprezentowanie

przedstawianie danych za pomocą rysunków, diagramów, tabel, wykresów, opisywanie w
języku matematyki relacji pomiędzy danymi

modelowanie

tworzenie modeli matematycznych w sytuacjach typowych

algorytmizowanie

tworzenie prostych algorytmów

rozwiązywanie typowych
zadao

rozwiązywanie typowych zadao (np. zadao geometrycznych dotyczących własności figur
geometrycznych), wykorzystywanie danych zamieszczonych w tabelach, na wykresach,
rysunkach, grafach, mapach do rozwiązania typowych zadao

Rozumowanie
analizowanie

określanie i opisywanie zależności między zmiennymi lub obiektami matematycznymi,
badanie czy podane wielkości są proporcjonalne, wizualizacja przekształceo
geometrycznych, porównywanie różnych reprezentacji tych samych danych, wyciąganie
wniosków z podanych informacji

uogólnianie

uogólnianie rezultatów uzyskanych w wyniku badania przypadków szczególnych,
przenoszenie metody postępowania na inne, bardziej ogólne przypadki

syntetyzowanie

łączenie procedur celem uzyskania ostatecznego rozwiązania, łączenie częściowych
wyników celem opracowania wyników całościowych, badanie powiązao pomiędzy
treściami matematycznymi, a zwłaszcza między pojęciami lub twierdzeniami
matematycznymi

uzasadnianie

dowodzenie twierdzeo, uzasadnianie, że dane stwierdzenie jest prawdziwe lub fałszywe

rozwiązywanie
nietypowych zadao

rozwiązywanie zadao praktycznych wymagających przed rozwiązaniem stworzenia
odpowiedniego modelu matematycznego, rozwiązywanie zadao złożonych,
wieloetapowych, wymagających łączenia różnych elementów wiedzy

Liczby zadao w podziale na zakres treści oraz rodzaj umiejętności w obu testach podano w poniższych
tabelach. Dobierając zadania starano się, by podobna liczba zadao reprezentowała algebrę, geometrię i
naukę o liczbie. W obu testach znalazły się pojedyncze zadania z podstaw rachunku
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prawdopodobieostwa i statystyki. W doborze zadao położono główny nacisk na umiejętnośd stosowania
wiedzy matematycznej i zdobywania wiedzy, mniejszy na umiejętnośd rozumowania.
Tabela 3.3. Liczba zadao w teście z poziomu podstawowego w podziale na zakres treści i rodzaj kompetencji
matematycznych
stosowanie
zdobywanie wiedzy rozumowanie
Razem
algebra
11
11
1
23
geometria
11
3
7
21
nauka o liczbie
7
16
2
25
podstawy rachunku
1
1
2
4
prawdopodobieostwa i
statystyki
Razem
30
31
12
73
Tabela 3.4. Liczba zadao w teście z poziomu rozszerzonego ze względu na zakres treści i rodzaj kompetencji
matematycznych
stosowanie
zdobywanie wiedzy rozumowanie
Razem
algebra
14
5
3
22
geometria
9
6
8
23
nauka o liczbie
9
12
4
25
podstawy rachunku
2
1
1
4
prawdopodobieostwa i
statystyki
Razem
34
24
16
74

Zadania podzielono również ze względu na stopieo trudności. Przyjęto, że poziom trudności zadania jest:
niski, jeśli treśd matematyczna zadania nie wykracza poza poziom, na którym będzie nauczał przyszły
nauczyciel,
średni, jeśli treśd matematyczna zadania wykracza o jeden poziom poza ten, na którym będzie
nauczał przyszły nauczyciel,
wysoki, jeśli treśd matematyczna zadania wykracza o więcej niż jeden poziom poza ten, na którym
będzie nauczał przyszły nauczyciel.
W teście wykorzystywano zróżnicowane zadania testowe: były to zadania wykorzystujące pytania
zamknięte typu prawda-fałsz, pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których student wskazywał
poprawną odpowiedź spośród kilku podanych odpowiedzi oraz pytania otwarte, wymagające
przedstawienia sposobu rozumowania, przytoczenia argumentów uzasadniających odpowiedź;
rozwiązanie oceniano w kategoriach: poprawne, częściowo poprawne, błędne, brak rozwiązania.
Przykłady zadao podano w aneksie raportu.
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Charakterystyka zadań mierzących umiejętności studentów z zakresu dydaktyki
matematyki
Zadania mierzące wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki (Mathematical Pedagogical
Content Knowledge) testu poziomu podstawowego dobierano ze względu na rodzaj kompetencji
dydaktycznych (znajomośd powiązao treści programowych i planowanie nauczania, przekazywanie
wiedzy i odbieranie jej od uczniów, zob. tabela 3.5) oraz poziom trudności (niski, średni, wysoki).
Natomiast dobierając zadania z testu poziomu rozszerzonego uwzględniano także dziedzinę matematyki
(algebra, geometria, nauka o liczbie, podstawy rachunku prawdopodobieostwa i statystyki).
Zadania mierzące wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki wymagały:
 oceniania, pod różnym kątem, podanych sposobów wprowadzania lub wyjaśniania pojęd
matematycznych,
 określania umiejętności uczniów koniecznych dla rozwiązania przedstawionego zadania,
 podawania przykładów służących kontroli wiedzy ucznia (w szczególności kontroli rozumienia pojęd
na różnych poziomach),
 wyjaśniania sposobu rozumowania ucznia na podstawie przedstawionego rozwiązania i oceniania
tego rozwiązania,
 wyjaśniania, na czym polega błąd uczniowski w przedstawionym rozwiązaniu,
 opisywania właściwej reakcji nauczyciela na błąd uczniowski, podawania sposobów przeciwdziałania
błędom uczniowskim w danej sytuacji.
Tabela 3.5. Kompetencje dydaktyczne i ich zakres treściowy
ocenianie sposobów wprowadzania różnych zagadnieo matematycznych (w tym pojęd
matematycznych)
znajomośd powiązao
treści programowych

dostrzeganie powiązao treści w ramach jednego programu nauczania
określanie najważniejszych zagadnieo w danym programie nauczania
posiadanie ogólnej wiedzy na temat nauczania matematyki
stawianie właściwych celów operacyjnych
przewidywanie typowych odpowiedzi uczniów, w tym typowych odpowiedzi błędnych

planowanie nauczania

dobór odpowiednich metod nauczania
dobór odpowiednich wskazówek dydaktycznych
ocenianie różnych sposobów wprowadzania pojęd matematycznych
planowanie lekcji matematyki
analizowanie i ocenianie rozwiązao podanych przez uczniów i sposobów ich rozumowania
diagnozowanie typowych odpowiedzi uczniów, w tym typowych odpowiedzi błędnych

przekazywanie wiedzy
i odbieranie jej od
uczniów

znajomośd różnych sposobów wprowadzania pojęd matematycznych
formułowanie właściwych pytao
właściwe reagowanie na nieprzewidziane trudności uczniów
dostarczanie informacji zwrotnej uczniowi
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Liczby zadao w podziale na kompetencje dydaktyczne oraz na zakres treści matematycznych (dla testu
poziomu rozszerzonego) podano w poniższych tabelach. Należy zwrócid uwagę, że w teście z poziomu
podstawowego znajomośd powiązao treści programowych oraz planowanie nauczania zostały połączone
w jedną umiejętnośd.
Tabela 3.6. Liczba zadao w teście z poziomu podstawowego ze względu na zakres kompetencji dydaktycznych

Kompetencje dydaktyczne

Liczba zadao

Znajomośd powiązao treści programowych
i planowanie nauczania
Przekazywanie wiedzy i „odbieranie” jej od uczniów
Ogółem

15
16
31

Tabela 3.7. Liczba zadao w teście z poziomu rozszerzonego ze względu na zakres treści i rodzaj kompetencji
dydaktycznych

Znajomośd
powiązao treści
programowych
algebra
geometria
nauka o liczbie
podstawy rachunku
prawdopodobieostwa
i statystyki
Razem

Planowanie
nauczania

7
1
0
0

0
0
4
0

Przekazywanie
wiedzy i
odbieranie jej od
uczniów
4
6
3
2

8

4

15

Razem

11
7
7
2
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Poniżej przedstawiono przykłady czterech zadao, które były wykorzystane do mierzenia umiejętności
dydaktycznych. Pierwsze dwa pochodzą z testu poziomu podstawowego, dwa kolejne poziomu
rozszerzonego.
Celem zadania „Podobieostwa i różnice w prezentacji danych” było zbadanie, czy przyszły nauczyciel
potrafi porównad rozwiązania przedstawione przez uczniów. Rozwiązanie podane przez studenta zostało
ocenione jako poprawne jeśli wskazał on istotne podobieostwa w prezentacji danych (np. Oba pokazują
te same dane-liczbę zębów, które wypadły. Oba są przedstawieniami za pomocą ilustracji. Oba są
formami wykresu słupkowego) oraz różnice (np. Małgosia pogrupowała dane i obliczyła liczebnośd,
podczas gdy Sonia nie zrobiła tego. W diagramie Małgosi każdy słupek lub kolumna przedstawia liczbę
zębów, które wypadły, podczas gdy w wykresie Soni każda kolumna lub stos przedstawia ucznia. Diagram
Małgosi jest kategoryzowany za pomocą liczby zębów, które wypadły, podczas gdy wykres Soni
przedstawia osobę po osobie). Jako częściowo poprawne uznano rozwiązania, w których opis
podobieostw był poprawny, zaś opis różnic nie był właściwy lub był trywialny (np. Diagram Małgosi jest
łatwiejszy do zrozumienia niż Soni) albo go nie było, albo też opis różnic był poprawny, zaś opis
podobieostw nie był właściwy lub był trywialny (np. Obie wykonały diagram o zębach) lub go nie było.
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Podobieostwa i różnice w prezentacji danych
Umiejętności dydaktyczne: przekazywanie wiedzy i odbieranie jej od uczniów, poziom trudności: średni
Wyobraź sobie, że dwóch uczniów szkoły podstawowej stworzyło następujące ilustracje, aby pokazad
liczbę zębów, które wypadły dzieciom chodzącym do ich klasy.
Małgosia narysowała na kartkach portrety swoich koleżanek oraz kolegów z klasy i ułożyła taki diagram:

Sonia wycięła rysunki przedstawiające zęby i ułożyła taki diagram:

Przemek

Ania
Rafał

Michał

Marek

Romek

Sylwia

Tomek

Krzyś

Sonia
Małgosia

Kasia

Marysia

Gosia

Klaudia

Paweł

Piotrek

Kinga

Czarek

Porównaj te dwa sposoby przedstawiania danych. W czym są one do siebie podobne, a czym się różnią?

Kolejny przykład dotyczy miary i mierzenia, zagadnieo, które mogą stwarzad pewne trudności w procesie
nauczania-uczenia się. Właściwe nauczanie wymaga odpowiedniej koncepcji ich wprowadzania i
stosowania przemyślanego zestawu środków dydaktycznych i z tego względu zadanie to zostało
sklasyfikowane jako mierzące umiejętnośd planowania nauczania.
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Dwa powody
Umiejętności dydaktyczne: znajomośd treści programowych i planowanie nauczania, poziom trudności:
wysoki
Gdy pani Hoffman zaczyna uczyd dzieci, jak się mierzy długośd, prosi je, aby zmierzyły szerokośd książki za
pomocą spinaczy do papieru, a następnie za pomocą ołówków.
Jak myślisz, dlaczego nauczycielka woli rozpoczynad właśnie w ten sposób, zamiast od razu nauczyd
dzieci, jak się posługiwad linijką? Podaj DWA powody.

Zadanie miało na celu sprawdzenie, czy studenci potrafią wyjaśnid powody, którymi kierował się
nauczyciel, wprowadzając te pojęcia w opisany sposób. Odpowiedź uznano za poprawną, jeśli student
wymienił dwa spośród trzech powodów, i stwierdził, że przedstawiony w tekście zadania sposób uczenia
o mierzeniu: ułatwia zrozumienie czym jest mierzenie (używanie różnych jednostek umożliwia
zrozumienie czym jest mierzenie, wskazuje na fakt, że każdy przedmiot może byd użyty do mierzenia),
powoduje pojawienie się potrzeby wprowadzenia jednostki standardowej (użycie jednostek
niestandardowych może, poprzez pojawienie się niepewności, wywoład potrzebę wprowadzenia
standardowej jednostki oraz dad okazję do dyskusji na temat (historycznego) rozwoju mierzenia),
powoduje pojawienie się potrzeby wyboru najbardziej odpowiedniej jednostki (użycie przedmiotów
różnej długości pomaga dzieciom nauczyd się podejmowania decyzji, która jednostka (przedmiot) jest
najbardziej odpowiednia do mierzenia danej długości). Rozwiązanie zawierające tylko jeden z powodów
uznano za częściowo poprawne. Za błędne uznano odpowiedzi, w których skupiono się na rozrywce,
motywacji (np. Używanie konkretnych przedmiotów jest bardziej przyjemne, motywujące, interesujące i
angażujące) lub innych, nieistotnych aspektach (np. Po to by dzieci wiedziały jak mierzyd za pomocą
spinaczy do papieru i ołówków).
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Poprawny dowód
Treści matematyczne: nauka o liczbie, kompetencje dydaktyczne: przekazywanie wiedzy i odbieranie jej
od uczniów, poziom trudności: niski
Uczniów gimnazjum poproszono o udowodnienie następującego twierdzenia:
Jeżeli pomnożymy 3 kolejne liczby naturalne, to ich iloczyn będzie wielokrotnością 6.
Poniżej zamieszczono trzy odpowiedzi.
Odpowiedź Kasi
Wielokrotnośd 6 musi mied w rozkładzie czynniki
3 i 2.
Jeżeli mamy trzy kolejne liczby, jedna z nich będzie
wielokrotnością 3.
Ponadto, przynajmniej jedna liczba będzie parzysta,
a wszystkie liczby parzyste są wielokrotnością 2.
Jeżeli pomnożymy trzy kolejne liczby, wynik musi
zawierad przynajmniej jeden czynnik 3 i jeden czynnik 2.

Odpowiedź Leona

Odpowiedź Marii

1·2·3=6
2 · 3 · 4 = 24 = 6 · 4
4 · 5 · 6 = 120 = 6 · 20
6 · 7 · 8 = 336 = 6 · 56

n jest dowolną liczbą naturalną
n · (n + 1) · (n + 2) = (n2 + n) · (n + 2) =
= n3+ n2 + 2 n2 + 2n
Skreślenie n-ów daje 1 + 1 + 2 + 2 = 6

Dla każdego z powyższych dowodów określ, czy jest on poprawny.
Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.
Poprawny
Niepoprawny
A.
Dowód Kasi
1
1
B.
Dowód Leona
2
2
C.
Dowód Marii
3
3

Zadanie dotyczyło bardzo istotnego problemu właściwej oceny rozwiązania przedstawionego przez
ucznia i wczucia się w jego tok myślenia. Odpowiedzi podane przez studenta pośrednio wskazywały też,
czy on sam rozumie sens dowodu matematycznego, czy np. wie, że sprawdzenie skooczonej liczby
przypadków nie może byd podstawą do wyciągnięcia wniosku, że twierdzenie jest prawdziwe w
przypadku ogólnym.
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Ostatnie z prezentowanych zadao oceniało znajomości treści programowych i ich powiązao. Przyszły
nauczyciel powinien wiedzied jakie wiadomości i umiejętności są konieczne, a jakie nieistotne dla
wprowadzenia określonych treści matematycznych. Zadanie sprawdzało, czy student wie, które ze
wskazanych umiejętności są potrzebne, a które zbędne dla zrozumienia dowodu wzorów na pierwiastki
równania kwadratowego.

Umiejętności niezbędne do zrozumienia dowodu
Treści matematyczne: algebra, kompetencje dydaktyczne: znajomośd treści programowych, poziom
trudności: średni

Nauczyciel matematyki chce pokazad uczniom, jak udowodnid wzory na pierwiastki równania
kwadratowego.
Dla każdej z poniższych umiejętności ustal, czy jest potrzebna do zrozumienia dowodu.
Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.
Potrzebna
Niepotrzebna
A.
B.

Jak rozwiązywad równania liniowe.
Jak rozwiązywad równania postaci x2= k , gdzie
k>0.
C. Jak dopełnid trójmian do kwadratu.
D. Jak dodawad i odejmowad liczby zespolone.
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Umiejętności przyszłych nauczycieli
Wyniki testu kalibrowano wykorzystując modele matematyczne opierające się na teorii odpowiedzi na
pozycje testu (Item Response Theory, IRT) Rascha. Wyniki skalowania zostały przekształcone na skalę,
której średnia wyniosła 500 punktów i odpowiadała średniej dla wszystkich krajów, które spełniły
wymogi dotyczące poziomu realizacji, a 100 punktów odpowiadało wartości odchylenia standardowego.
Oznacza to, że wynik 2/3 studentów z tych krajów znalazł się w przedziale 400-600. Średnia została
obliczona w taki sposób, by dane każdego z krajów były równoważne.

W tabelach 4.1 i 4.2. podano średnie wyniki przyszłych nauczycieli wszystkich krajów biorących udział w
badaniu TEDS-M w podziale na przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, którzy rozwiązywali test
podstawowy oraz przyszłych nauczycieli szkół średnich, którzy rozwiązywali test rozszerzony. Kraje, w
których studenci osiągnęli najlepsze wyniki to Tajwan, Singapur i Szwajcaria i Rosja. Najsłabiej wypadli
studenci z Botswany, Filipin, Chile i Gruzji. Na niską pozycję Polski wpłynęła struktura zbiorowości
studentów rozwiązujących test poziomu podstawowego: są tu zarówno studenci matematyki, jak
i bardziej liczni studenci pedagogiki.
Tabela 4.1. Średnie wyniki testu poziomu
podstawowego w zakresie matematyki
Paostwo
n
matematyka
odch.
(średnia)
stand.
Tajwan (Taipei)
Singapur
Norwegia
Szwajcaria
Rosja
Tajlandia
USA
Niemcy
Polska
Malezja
Hiszpania
Botswana
Filipiny
Chile
Gruzja

923
379
159
936
2 260
660
1 083
1 004
2 099
574
1 093
86
592
654
506

623
590
553
543
535
528
518
510
490
488
481
441
440
413
345

4,2
3,1
4,4
1,9
9,9
2,3
4,1
2,7
2,2
1,8
2,6
5,9
7,7
2,1
3,9

84
74
74
66
91
75
69
83
98
54
57
48
52
65
85

Tabela 4.2. Średnie wyniki testu poziomu
podstawowego w zakresie dydaktyki matematyki
Paostwo
n
dydaktyka
odch.
matematyki
stand.
(średnia)
Singapur
379
593
3,4
71
Tajwan (Taipei)
923
592
2,3
68
Norwegia
159
564
5,5
70
USA
1083
544
2,5
68
Szwajcaria
936
537
1,6
64
Rosja
2260
512
8,1
83
Tajlandia
660
506
2,3
70
Malezja
574
503
3,1
67
Niemcy
1004
502
4,0
92
Hiszpania
1093
492
2,2
63
Polska
2099
478
1,8
101
Filipiny
592
457
9,7
67
Botswana
86
448
8,8
75
Chile
654
425
3,7
90
Gruzja
506
345
4,9
100

Przeciętne wyniki uzyskane przez przyszłych nauczycieli szkół średnich z poszczególnych krajów w teście
rozszerzonym przedstawiono w tabelach 4.3 i 4.4. W tym teście zdecydowanie najlepiej wypadli studenci z
Tajwanu (Taipei). Ich średni wynik z zakresu matematyki wyniósł aż 667 pkt. Wynik drugiej pod tym
względem Rosji był zdecydowanie niższy. W Polsce test rozszerzony rozwiązywali tylko studenci kierunku
matematyka, co znalazło odzwierciedlenie w pozycji Polski względem innych krajów.
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Tabela 4.3. Średnie wyniki testu
rozszerzonego w zakresie matematyki
Paostwo
n
matematyka
(średnia)
Tajwan (Taipei)
Rosja
Singapur
Polska
Szwajcaria
Niemcy
Stany Zjedn.
Malezja
Tajlandia
Oman
Norwegia
Filipiny
Botswana
Gruzja
Chile

365
2 139
393
297
141
768
475
388
652
268
191
733
53
78
741

667
594
570
540
531
519
505
493
479
472
467
442
441
424
354

(3,9)
(12,8)
(2,9)
(3,1)
(3,8)
(3,6)
(9,7)
(2,4)
(1,6)
(2,4)
(3,9)
(4,6)
(5,3)
(8,9)
(2,5)

poziomu
odch.
stand
75
96
61
66
50
94
67
51
59
47
64
49
39
84
84

Tabela 4.4 Średnie wyniki testu poziomu
rozszerzonego w zakresie dydaktyki matematyki
Paostwo
n
dydaktyka
odch.
matematyki
stand
(średnia)
Tajwan (Taipei)
365
649
5,3
95
Rosja
2 139
566
10,2
96
Singapur
393
553
4,7
84
Szwajcaria
141
549
5,9
72
Niemcy
768
540
5,1
96
Polska
297
524
4,2
81
USA
475
502
8,7
75
Norwegia
191
482
5,5
76
Tajlandia
652
476
2,5
64
Oman
268
474
3,8
66
Malezja
388
472
3,3
61
Filipiny
733
450
4,7
60
Gruzja
78
443
9,6
79
Botswana
53
425
8,2
59
Chile
741
394
3,8
88

Przy interpretacji wyników należy pamiętad, że nie tylko polscy studenci, ale także zbiorowości z innych
krajów są niejednorodne, a zatem średni wynik nie w pełni odzwierciedla rzeczywisty poziom wiedzy i
umiejętności studentów poszczególnych programów kształcenia przyszłych nauczycieli.

Umiejętności matematyczne. Przyszli nauczyciele kształcenia zintegrowanego w
klasach 1-4 szkoły podstawowej (w Polsce 1-3)
Tylko w pięciu krajach uczestniczących w badaniu istnieją programy kształcenia nauczycieli
przygotowujące do nauczania zintegrowanego (lub nauczania kilku przedmiotów) w początkowych
klasach szkoły podstawowej. W większości krajów tej grupy, nauczyciele są przygotowani do uczenia w
klasach 1-4. Wyjątkiem jest Szwajcaria, gdzie istnieją programy przygotowujące do nauczania w
przedszkolu i klasach 1-2 lub 1-3 (pozostałe programy, przygotowujące do nauczania kilku przedmiotów
w pozostałych klasach szkoły podstawowej uwzględniono w innej kategorii programów) oraz Polska.
Wyniki uzyskane przez studentów tych programów przedstawiono w tabelach. Kolorem wyróżniono te
kraje, gdzie studenci danego programu lub grupy programów uzyskali statystycznie istotnie lepsze lub
gorsze wyniki od polskich studentów.
Zarówno pod względem wiedzy i umiejętności matematycznych, jak i umiejętności z zakresu dydaktyki
matematyki polscy studenci pedagogiki wypadają znacznie gorzej niż studenci podobnych programów
kształcenia nauczycieli w innych krajach – gorsze wyniki uzyskali jedynie studenci z Gruzji. Zaledwie
jednej czwartej polskich studentów udało się uzyskad więcej niż 500 punktów na teście z wiedzy i
umiejętności matematycznych. Podobnie jest z umiejętnościami z zakresu dydaktyki matematyki, które
są wśród polskich studentów bardzo zróżnicowane.
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Tabela 4.5. Wyniki przyszłych nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej - matematyka
Liczba
badanych
studentów
Rosja

średni
wynik

Tabela 4.6. Wyniki przyszłych nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej - dydaktyka matematyki

błąd
stand.

Liczba
badanych
studentów

2266

535

9,89

Szwajcaria

Szwajcaria

121

512

6,43

Rosja

Niemcy

935

501

2,86

Polska

1799

456

Gruzja

506

345

średni
wynik

błąd
stand.

121

519

5,63

2266

512

8,09

Niemcy

935

491

4,75

2,28

Polska

1799

452

1,87

3,85

Gruzja

506

345

4,93

Wykres 4.1. Zróżnicowanie wyników przyszłych
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - matematyka

Wykres 4.2. Zróżnicowanie wyników przyszłych
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - dydaktyka
matematyki

Aby określid słabe i mocne strony polskich studentów porównano odsetki poprawnych odpowiedzi na
poszczególne zadania testu z odpowiedziami studentów z wybranych krajów, zwracając szczególną
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uwagę na te zadania, dla których różnica odsetków poprawnych odpowiedzi na dane pytanie była
największa.
W zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych zadania, w których polscy studenci przygotowywani
do pracy z uczniami klas I –III poradzili sobie gorzej niż studenci z Niemiec i Szwajcarii to zadania, których
rozwiązanie wymagało:
 oceny adekwatności przedstawionej przez ucznia sytuacji do danego modelu matematycznego
(zadanie typu: ułóż tekst zadania do…),
 znajomości pewnych faktów matematycznych i oceny poprawności podanych przez uczniów
uzasadnieo pewnego stwierdzenia,
 umiejętności czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem i określania zależności między
danymi z użyciem procentów,
 rozumienia pojęcia ułamka, zwłaszcza ułamka dziesiętnego,
 określenia, które z przedstawionych wyrażeo algebraicznych opisuje sumę trzech kolejnych liczb
nieparzystych,
 dostrzegania prawidłowości i opisywania jej za pomocą wyrażenia algebraicznego,
 wyznaczania prawdopodobieostwa zdarzeo losowych w doświadczeniu losowym polegającym na
jednokrotnym rzucie dwoma kostkami sześciennymi,
 wyznaczenia pola pewnej figury jako różnicy pól dwóch prostokątów.
Natomiast zadania, w których polscy studenci przygotowywani do pracy z uczniami klas I –III poradzili
sobie lepiej niż studenci z Niemiec i Szwajcarii wymagały:
 rozpoznania, który z przedstawionych diagramów Venna opisuje zależności pomiędzy czterema
rodzajami czworokątów,
 umiejętności czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem i określania zależności między
danymi z użyciem ułamków,
 ustalenia, czy podane przez uczniów stwierdzenia dotyczące dodawania dwóch ułamków zwykłych i
znajdowania najmniejszego wspólnego mianownika ułamków są prawdziwe.
W zakresie umiejętności dydaktycznych, polscy studenci pedagogiki radzili sobie gorzej od studentów
niemieckich i szwajcarskich, wówczas gdy zadanie wymagało:
 modyfikowania tekstu zadania tak, aby zadanie dotyczyło tych samych treści, ale było bardziej
przystępne dla ucznia,
 ustalenia, które z przedstawionych wyrażeo algebraicznych jest adekwatnym modelem rozumowania
ucznia,
 sporządzenia rysunku, który pomoże zrozumied uczniowi istotę popełnionego przez niego błędu,
 oceny poprawności stosowanej przez ucznia metody i zapisu rozwiązania, gdy zadanie dotyczyło
odejmowania liczb trzycyfrowych lub obliczania pola kwadratu,
 oceny, czy podane przez ucznia stwierdzenie jest wystarczającym wyjaśnieniem pewnego
matematycznego faktu.
Nieliczne zadania z zakresu dydaktyki matematyki, w których polscy studenci radzili sobie na ogół lepiej
polegały na:
 wyjaśnieniu na czym polega błąd ucznia, który twierdzi, że nie może wyznaczyd pola trójkąta
prostokątnego,
 porównaniu dwóch zadao dla uczniów klasy I szkoły podstawowej pod kątem stopnia ich trudności,


ustaleniu, czy dany rysunek można wykorzystad do wyjaśnienia sensu działania 3 4 : 1 8 .
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Umiejętności matematyczne. Przyszli nauczyciele szkół podstawowych specjalizujący się w
matematyce (w Polsce klasy 4-6)
W tej kategorii programów najlepsze wyniki osiągnęli studenci z Polski i Singapuru. Warto dodad, że
kształcenie nauczycieli w Singapurze jest prowadzone tylko przez jedną instytucję, w której realizowane
są zróżnicowane programy kształcenia (w tej kategorii programów reprezentowane przez programy
przygotowujące do uczenia matematyki w klasach 1-6). Kształcenie nauczycielskie jest prestiżowe:
procedury rekrutacji służą wyłonieniu tylko najlepszych kandydatów, studenci otrzymują w trakcie
studiów stypendia rządowe. Pod względem wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki,
umiejętności polskich studentów okazały się niższe, niż umiejętności studentów z Singapuru i niewiele
wyższe od studentów niemieckich. Pozostałe kraje różnią się pod względem etapu edukacyjnego do
którego przygotowywani są przyszli nauczyciele. Do najszerszego zakresu etapów kształcenia
przygotowywani są, obok Polski, studenci z Niemiec i Tajlandii (klasy 1-12). W Malezji i Singapurze są to
klasy 1-6. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Polsce przyszli nauczyciele są przygotowywani do
uczenia matematyki od klasy 4 szkoły podstawowej.

Tabela 4.7. Wyniki przyszłych nauczycieli szkół
podstawowych specjalizujących się w matematyce
w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych
Liczba
badanych
studentów

średni
wynik

Tabela 4.8. Wyniki przyszłych nauczycieli szkół
podstawowych specjalizujących się w matematyce
w zakresie wiedzy i umiejętności dydaktycznych

błąd
stand.

Liczba
badanych
studentów

średni
wynik

błąd
stand.

Polska

300

614

4,79

Singapur

117

604

7,04

Singapur

117

600

7,76

Polska

300

575

4,04

Niemcy

97

555

7,48

Niemcy

97

552

6,82

Tajlandia

660

528

2,31

191

544

5,89

Stany
Zjednoczone

191

520

6,57

Stany
Zjednoczone
Tajlandia

660

506

2,26

Malezja

576

Malezja

576

503

3,09

488
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1,82

Wykres 4.3. Zróżnicowanie wyników przyszłych
nauczycieli szkół podstawowych specjalizujących
się w matematyce w zakresie wiedzy i umiejętności
matematycznych

Wykres 4.4. Zróżnicowanie wyników przyszłych
nauczycieli szkół podstawowych specjalizujących
się w matematyce w zakresie wiedzy i umiejętności
dydaktycznych

Odpowiedzi polskich studentów na poszczególne zadania porównano z odpowiedziami studentów w
Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie, średni wynik polskich studentów był znacznie wyższy
od średniego wyniku studentów porównywalnych programów amerykaoskich i niemieckich, to w teście
znalazły się zadania, z którymi ci ostatni radzili sobie lepiej. W zakresie wiedzy i umiejętności
matematycznych były to zadania wymagające:
 oceny, czy przedstawioną sytuację można opisad za pomocą funkcji wykładniczej,
 ustalenia, czy rozwiązanie podane przez ucznia spełnia warunki zadania (obwód figury
przedstawionej przez ucznia wynosi 12 cm),
 oceny, czy podane przez uczniów stwierdzenie dotyczące NWD i NWW jest fałszywe, prawdziwe, czy
też może byd prawdziwe przy dodatkowych założeniach.
Polscy studenci matematyki radzili sobie zdecydowanie lepiej od studentów niemieckich i amerykaoskich
w tych zadaniach, gdzie rozwiązanie wymagało:
 oceny, czy podane stwierdzenie dotyczące pewnej zależności funkcyjnej jest prawdziwe czy fałszywe,
 wiedzy na temat rozwiązywania równania metodą równao równoważnych i umiejętności wyjaśniania
dlaczego przekształcenie jest lub nie jest dopuszczalne,
 określenia pewnej zależności pomiędzy dwoma liczbami całkowitymi dodatnimi,
 rozumienia znaczenia litery w podanym równaniu,
 rozpoznania, który z przedstawionych diagramów Venna opisuje zależności pomiędzy czterema
rodzajami czworokątów,
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podania twierdzenia dotyczącego współrzędnych punktu będącego obrazem punktu P(a, b) w
symetrii względem osi x,



znajomości faktu, że liczba

3
jest liczbą wymierną.
2

Analogiczne porównanie odpowiedzi na zadania mierzące umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki
pokazało, że polscy studenci gorzej poradzili sobie z zadaniami, których poprawne rozwiązanie
wymagało:
 porównania dwóch zadao dla uczniów klasy I szkoły podstawowej pod kątem stopnia ich trudności,
 podania dwóch kluczowych umiejętności niezbędnych do odczytywania informacji z wykresów
kołowych,
 oceny i porównania przedstawionych przez uczniów sposobów prezentacji danych.
Polscy studenci lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi:







ustalenia, czy dany rysunek można wykorzystad do wyjaśnienia sensu działania 3 4 : 1 8 ,
wskazania spośród podanych równao lub nierówności tych, których nie można przedstawid graficznie
za pomocą wagi szalkowej,
ustalenia, czy podany ciąg rośnie w sposób liniowy, kwadratowy, czy wykładniczy,
wyjaśnienia, na czym polega błąd w rozumowaniu ucznia,
oceny, czy podane stwierdzenie jest wystarczającym wyjaśnieniem pewnego matematycznego faktu,
wskazania własności liczb i działao, które można lub należy wykorzystad porównując ułamki.

Umiejętności matematyczne przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyć najwyżej do 10 klasy
(w Polsce najwyżej do poziomu gimnazjum)

Studenci zaklasyfikowani do tej kategorii rozwiązywali test z poziomu rozszerzonego. W tej kategorii,
najwyższe wyniki osiągnęli studenci z Tajwanu. Tajwan jest przykładem kraju, w którym istnieje
konkurencyjny system uczelni kształcących nauczycieli, w którym jednocześnie udaje się zapewnid
wysoką jakośd kształcenia. Kształcenie nauczycieli odbywa się w 46 instytucjach, gdzie istnieją osobne
programy dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych i przyszłych nauczycieli szkół średnich. Na
studia nauczycielskie przyjmowani są studenci z wysokimi wynikami w nauce, którzy już rozpoczęli studia
kierunkowe (do nauczania w szkole średniej wymagane jest wykształcenie kierunkowe z matematyki lub
nauk ścisłych). Kwalifikacje nauczycielskie uzyskuje się po zdaniu paostwowego egzaminu, który w
ostatnich latach pozytywnie zaliczyło jedynie 68-76 proc. przystępujących do niego osób. Na wysoki
wynik studentów z Tajwanu wpłynął zapewne także wysoki prestiż zawodu nauczyciela w tym kraju.
Wyniki polskich studentów były wyższe od średniej międzynarodowej i były podobne do wyników
uzyskanych przez studentów z Singapuru i Szwajcarii.
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Tabela 4.11. Umiejętności matematyczne przyszłych
nauczycieli, którzy mogą uczyd najwyżej do 10 klasy
(w Polsce, najwyżej do poziomu gimnazjum)
Liczba
badanych
studentów

średni
wynik

Tabela 4.12. Umiejętności dydaktyczne przyszłych
nauczycieli, którzy mogą uczyd najwyżej do 10 klasy
(w Polsce, najwyżej do poziomu gimnazjum)
Liczba
badanych
studentów

błąd
stand.

średni
wynik

błąd
stand.

Tajwan

365

667

3,86

Tajwan

365

649

5,25

Singapur

142

544

3,65

Szwajcaria

141

549

5,88

Szwajcaria

141

531

3,75

Singapur

142

539

6,06

Polska

158

529

4,25

Polska

158

520

4,5

Stany Zjedn.

121

468

3,72

Norwegia

148

480

6,24

Norwegia

148

461

4,54

Stany Zjedn.

121

471

3,87

Filipiny

733

442

4,6

Filipiny

733

450

4,67

34

436

7,31

Botswana

34

436

8,51

741

354

2,53

Chile

741

394

3,77

Botswana
Chile

Wykres 4.5. Zróżnicowanie wyników przyszłych
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – matematyka

Wykres 4.6. Zróżnicowanie wyników przyszłych nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej - dydaktyka matematyki
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Zadania z zakresu wiedzy i umiejętności z matematyki, w których polscy studenci poradzili sobie gorzej
niż studenci z Norwegii i Szwajcarii wymagały:
 ustalenia, czy daną sytuację można opisad za pomocą funkcji wykładniczej,
 oceny przedstawionego przez ucznia rozwiązania zadania dotyczącego prezentacji danych,
 zbadania prawdziwości pewnych stwierdzeo dotyczących funkcji zdefiniowanej na zbiorze wszystkich
wielokątów i posiadającej wskazane własności,
 ustalenia, czy przedstawione rozumowanie opisuje matematycznie poprawny dowód.
Zadania, w których polscy studenci poradzili sobie lepiej niż studenci z Norwegii i Szwajcarii wymagały:
 wskazania, który z wykresów przedstawia relację proporcjonalności prostej,
 badania zależności pomiędzy polem i obwodem koła,
 rozwiązania nierówności kwadratowej dwoma sposobami,
 wskazania wśród podanych stwierdzeo dotyczących wartości bezwzględnej stwierdzenia fałszywego,
 badania, czy dana relacja jest relacją równoważności.
W zakresie wiedzy i umiejętności dydaktycznych, polscy studenci radzili sobie gorzej, gdy zadanie
wymagało:
 podania konsekwencji wynikających ze zmian w programie nauczania i przesunięcia pewnych treści
na inny etap nauczania,
 wyjaśnienia przyczyny różnicy stopnia trudności dwóch zadao,
 wyjaśnienia toku rozumowania ucznia,
 oceny poprawności rysunków sporządzonych przez uczniów (tzn. ich zgodności z warunkami
podanymi w tekście zadania),
 określenia, czy dane zadanie tekstowe można wykorzystad do wyjaśnienia sensu dzielenia ułamków.
Polscy studenci lepiej poradzili sobie z zadaniami, których rozwiązanie wymagało:
 ustalenia, które z podanych umiejętności są konieczne do zrozumienia dowodu wzorów na
pierwiastki równania kwadratowego,
 oceny odpowiedzi uczniów zgodnie z podanym kluczem,
 ustalenia, które treści są najbardziej przydatne uczniom do zrozumienia dlaczego dwusieczna kąta
pomiędzy ramionami trójkąta równoramiennego zawiera zarówno środkową, jak i wysokośd tego
trójkąta,
 oceny rozwiązania zadania podanego przez uczniów i jej uzasadnienia.
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Umiejętności matematyczne przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyć także powyżej 10
klasy (w Polsce powyżej poziomu gimnazjum)
Tabela 4.13. Umiejętności matematyczne
przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyć
także powyżej 10 klasy
Liczba
badanych
studentów
Rosja

średni
wynik

Tabela 4.14. Umiejętności dydaktyczne
przyszłych nauczycieli, którzy mogą uczyć
także powyżej 10 klasy

błąd
stand.

2 139

594

12.78

Singapur

251

587

3.84

Stany Zjedn.

354

553

5.07

Polska

139

549

4.4

43

503

9.75

Malezja

388

493

Tajlandia

652

Oman

Liczba
badanych
studentów

błąd
stand.

2 139

566

10,15

Singapur

251

562

6,05

Stany Zjedn.

354

542

5,81

Polska

139

528

6,17

Norwegia

43

495

17,75

2.43

Tajlandia

652

476

2,49

479

1.56

Oman

268

474

3,79

268

472

2.44

Malezja

388

472

3,32

Botswana

19

449

7.52

Gruzja

78

443

9,63

Gruzja

78

424

8.91

Botswana

19

409

15,64

Norwegia

Wykres 4.7 Zróżnicowanie umiejętności matematycznych
przyszłych nauczycieli ( powyżej 10 klasy)

Rosja

średni
wynik

Wykres 4.8. Zróżnicowanie umiejętności dydaktycznych
przyszłych nauczycieli (powyżej 10 klasy)
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Zarówno pod względem wiedzy i umiejętności matematycznych, jak i umiejętności dydaktycznych najlepsze
wyniki uzyskali studenci z Rosji i Singapuru. Wyniki polskich studentów były zbliżone do wyników studentów
amerykaoskich, którzy są przygotowywani do nauczania matematyki wyłącznie w szkołach średnich.
Różnice między odsetkami poprawnych odpowiedzi podanych przez studentów polskich kierunku
matematyka i studentów szwajcarskich i norweskich pokazują, że polscy studenci uzyskali gorsze wyniki w
zadaniach mierzących wiedzę i umiejętności matematyczne, polegających na:


ustaleniu, czy daną sytuację można opisad za pomocą funkcji wykładniczej,



ocenie przedstawionego przez ucznia rozwiązania zadania dotyczącego prezentacji danych,



ustaleniu, czy przedstawione rozumowanie opisuje matematycznie poprawny dowód.

Lepiej polscy studenci poradzili sobie z zadaniami, które wymagały:


rozwiązania nierówności kwadratowej dwoma sposobami,



ustalenia, czy dane sformułowanie można uznad za definicję funkcji ciągłej f w punkcie xo dziedziny f,



ustalenia, czy dane sformułowanie może zastąpid aksjomat o prostych równoległych,



zbadania, czy dana relacja jest relacją równoważności.

Polskim studentom większe problemy sprawiały zadania z zakresu dydaktyki matematyki, które wymagały:


podania konsekwencji wynikających ze zmian w programie nauczania i przesunięcia pewnych treści na
inny etap nauczania,



wyjaśnienia przyczyny różnicy stopnia trudności dwóch zadao,



znajomości przekształceo geometrycznych.

Natomiast łatwiejsze dla nich okazały się zadania wymagające:


ustalenia, które z podanych umiejętności są konieczne do zrozumienia dowodu wzorów na pierwiastki
równania kwadratowego,



oceny poprawności przedstawionego przez ucznia rozwiązania zadania dotyczącego sumy miar kątów
wewnętrznych pięciokąta foremnego,



oceny rozwiązania zadania podanego przez uczniów i jej uzasadnienia.

Wyniki w Polsce w podziale na rodzaje programów studiów
Średnie wyniki studentów z zakresu wiedzy matematycznej i dydaktyki matematyki na kierunku pedagogika
są bardzo niskie. Najlepsze wyniki osiągnęli studenci studiów jednolitych magisterskich, przy czym grupa ta
wykazuje w obu obszarach największe zróżnicowanie. Słaby wynik studentów pedagogiki jest pochodną
niskiego poziomu wiedzy matematycznej nabytej głównie w trakcie edukacji szkolnej. Standardy kształcenia
na kierunku pedagogika nie zawierają wymagao dotyczących uczenia się matematyki w trakcie studiów i w
praktyce nie jest ona przedmiotem nauczania na tym kierunku. Warto jednak podkreślid, że studenci mają
możliwośd zdobywania umiejętności matematycznych, a przede wszystkim umiejętności z zakresu dydaktyki
matematyki, w trakcie zajęd z dydaktyki nauczania zintegrowanego. Nieliczne uczelnie prowadzą także
wydzielone zajęcia dotyczące dydaktyki matematyki. Warto zastrzec, że przygotowanie do nauczania
matematyki jest jedynie częścią kształcenia studentów przygotowujących się do nauczania w klasach 1-3
i wyników testu nie można utożsamiad z ogólną oceną efektów kształcenia na studiach pedagogicznych.
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Tabela 4.15. Poziom umiejętności matematycznych studentów pedagogiki
średnia
s.e.
odch.
Stand.
studia I stopnia
453
1,66
62,82
studia II stopnia
433
4,44
67,93
studia jednolite magisterskie
464
5,75
76,47

s.e.
2.24
4.47
4.89

Tabela 4.16. Poziom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów pedagogiki
średnia
s.e.
odch.
s.e.
Stand.
studia I stopnia
449
1,95
87,26
3,07
studia II stopnia
424
4,38
86,49
4,84
studia jednolite magisterskie
460
4,52
96,26
3,89

Badanie studentów kierunku pedagogika potwierdziło potoczny pogląd o znaczącej różnicy między
umiejętnościami studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Różnice pomiędzy średnimi
wynikami umiejętności matematycznych oraz średnimi wynikami z zakresu dydaktyki matematyki
studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadających sobie programów są
statystycznie istotne (na poziomie istotności 0,05). Największe różnice dotyczą studentów studiów
jednolitych magisterskich; średni wynik studentów studiów niestacjonarnych jest niższy od średniego
wyniku studentów studiów stacjonarnych o 45 punktów z zakresu umiejętności matematycznych i o 71 z
zakresu dydaktyki matematyki. Studenci studiów niestacjonarnych wykazują też znacznie większe
zróżnicowanie poziomu umiejętności w zakresie dydaktyki matematyki niż studenci studiów stacjonarnych.
Należy pamiętad, że na studiach niestacjonarnych studiują zarówno studenci, którzy mają pewne
doświadczenie dydaktyczne (np. pracujący z dziedmi w przedszkolach), jak i osoby bez takiego
doświadczenia. Porównania wyników studentów stacjonarnych i niestacjonarnych nie przeprowadzono na
kierunku matematyka ze względu na zbyt małe liczebności grup studentów studiów niestacjonarnych.
Tabela 4.17. Poziom umiejętności matematycznych studentów pedagogiki
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
średnia odch. stand.
średnia odch. stand.
studia I stopnia
469 (3,4)
63,6 (3,2)
444 (2,1)
60,6 (2,5)
studia II stopnia
457 (5,9)
59,7 (10,1)
430 (4,7)
68,2 (4,7)
studia jednolite magisterskie
482 (7,5)
71,2 (4,6)
437 (7,7)
76,4 (7,8)
Tabela 4.18. Pozom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów pedagogiki
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite magisterskie

studia stacjonarne
średnia odch. stand.
473 (2,8)
75, 3 (3,2)
437 (7,8)
74,7 (7,2)
488 (6,3)
77,8 (4,3)

studia niestacjonarne
średnia odch. stand.
435 (3,1)
90,4 (3,7)
423 (4,8)
87,4 (5,1)
417 (7,6)
105,4 (5,6)
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Wyniki studentów kierunku matematyka w zakresie umiejętności matematycznych były, co zrozumiałe,
zdecydowanie wyższe niż studentów pedagogiki. Zdecydowanie najlepiej wypadli studenci studiów
jednolitych kierunku matematyka, którzy uzyskali średni wynik 633. Warto zwrócid jednak uwagę, że grupa
ta jest najbardziej zróżnicowana pod względem poziomu umiejętności: wyniki różnią się od średniej liczby
punktów tej grupy przeciętnie aż o 99 pkt. Bardzo dobry wynik uzyskali także studenci studiów I stopnia
oraz studenci studiów II stopnia. Podkreślid należy fakt, że, wbrew oczekiwaniom, wynik studentów studiów
I i II stopnia nie różni się znacząco.
Tabela 4.19. Poziom umiejętności matematycznych studentów matematyki
matematyka
średnia
studia I stopnia
studia II stopnia
jednolite magisterskie

587 (5,6)
583 (8,7)
633 (7,4)

odchylenie
standardowe
73,34 (5,3)
79,64 (7,6)
98,67 (6,8)

dydaktyka matematyki
średnia
560 (5,6)
550 (6,9)
584 (6,2)

odchylenie
standardowe
71,16 (4,2)
81,59 (8,1)
78,85 (4,7)

Gorzej, chod wciąż powyżej średniej międzynarodowej, poradzili sobie polscy studenci matematyki w teście
mierzącym umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki. Różnice w poziomach tej umiejętności są znacznie
mniejsze niż w przypadku wiedzy matematycznej.
Analiza średnich wyników studentów, nawet w podziale na poszczególne rodzaje programów studiów może
ukrywad znaczące różnice w poziomie umiejętności uzyskiwanych przez studentów różnego rodzaju
instytucji. W celu zobrazowania tych różnic analizę wyników przeprowadzono także na poziomie
poszczególnych programów. Wprawdzie wyniki obliczone na tym poziomie są niekiedy obarczone
relatywnie dużymi błędami standardowym, to dają one ogólny obraz zróżnicowania wyników. Na wykresie
4.9. przedstawione średnie wyniki na poszczególnych instytucji biorących udział w polskiej części badania w
podziale na rodzaj programu i tryb studiów. Przeciętne wyniki wszystkich instytucji znalazły się powyżej
średniej międzynarodowej (zaznaczonej na wykresie poziomą linią), z wyjątkiem jednego programu na
niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich. Wprawdzie przeciętny wynik uzyskany przez
studentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich jest najwyższy to średni wynik uzyskany przez
poszczególne instytucje jest bardzo zróżnicowany: przeciętny poziom umiejętności studentów jednolitych
magisterskich często nie różni się od poziomu studentów I stopnia.
Zróżnicowanie umiejętności studentów pedagogiki obliczone na poziomie programów jest bardzo duże.
Warto zauważyd, że wprawdzie średnie wyniki studentów studiów stacjonarnych I stopnia były wyższe od
wyników studiów niestacjonarnych, to różnice w przeciętnych wynikach na poziomie programów nie są
znaczne. Innymi słowy, absolwenci wielu programów studiów I stopnia prowadzonych w trybie
niestacjonarnym reprezentują podobny poziom co analogiczne programy prowadzone w innych
instytucjach. Najwyższe wyniki uzyskali studenci stacjonarni studiów jednolitych magisterskich, ale już
wyniki programów niestacjonarnych należały do najniższych – często niższych niż wyniki programów I
stopnia.
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Wykres 4.9 Zróżnicowanie wyników w zakresie umiejętności matematycznych w teście podstawowym na poziomie
programów studiów matematycznych, w podziale na rodzaj programu i tryb studiów*
matematyka

Pedagogika

* na wykresie uwzględniono tylko te programy, które były reprezentowane przez więcej niż 5 studentów.

Wyniki studentów matematyki rozwiązujących test na poziomie rozszerzonym obliczone na poziomie
programów studiów pokazują, że większośd programów studiów stacjonarnych reprezentuje dośd podobny
poziom. Programy niestacjonarne wypadły zdecydowanie gorzej. Zwraca uwagę duże zróżnicowanie
poziomu umiejętności na niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich.
Wykres 4.10 Zróżnicowanie wyników w zakresie umiejętności matematycznych w teście rozszerzonym na poziomie
programów studiów pedagogicznych, w podziale na rodzaj programu i tryb studiów*

* na wykresie uwzględniono tylko te programy, które były reprezentowane przez więcej niż 5 studentów.
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Umiejętności przyszłych nauczycieli, którzy rozwiązywali test poziomu podstawowego
Na wykresach 4.11 zestawiono odsetki poprawnych odpowiedzi (wyrażone w procentach) studentów
odpowiednio kierunku matematyka i pedagogika studiów I stopnia (oś x) i jednolitych magisterskich (oś y)
na wszystkie zadania z zakresu algebry, geometrii i nauki o liczbie. Każde zadanie oznaczone jest punktem,
którego współrzędne wskazują odsetków poprawnych odpowiedzi. Wykres uzupełniono czerwoną linią.
Punkty poniżej linii oznaczają zadania, na które studenci kierunku matematyka (lub odpowiednio kierunku
pedagogika) studiów I stopnia odpowiedzieli lepiej niż studenci studiów jednolitych magisterskich. Punkt na
linii oznacza, że odsetków poprawnych odpowiedzi w obu grupach jest taki sam.
Zadania z zakresu algebry o niskim stopniu trudności zostały poprawnie rozwiązane przez większośd
studentów. Zadania te dotyczyły na przykład: badania sumy lub iloczynu kilku liczb parzystych
(nieparzystych), określania własności działao w zbiorze liczb całkowitych, zapisywania dostrzeżonej
prawidłowości za pomocą symboli. Należy jednak zauważyd, że tylko około 51 proc. (s.e.=6,57) studentów
kierunku matematyka i około 14 proc.(s.e.=1,73) studentów kierunku pedagogika potrafiło dobrad
odpowiednie równanie do zależności opisanej słownie. Zaskakujący jest też fakt, że aż 26, 5 proc.(s.e.=3,05)
studentów kierunku matematyka i 29,5 proc.(s.e.=2,30) studentów kierunku pedagogika twierdziło, że w
zbiorze liczb całkowitych odejmowanie jest łączne, przy czym najwięcej błędnych odpowiedzi podali
studenci kierunku matematyka studiów I stopnia. Studenci nie radzili sobie z zadaniami, w których należało
przeprowadzid pewne rozumowanie i zapisad je z użyciem języka algebry.
Przyszli nauczyciele potrafili odczytywad dane z diagramów (kołowych, słupkowych) oraz obliczad
prawdopodobieostwa zdarzeo losowych w prostych sytuacjach. Natomiast znacznie gorzej radzili sobie z
rozwiązaniem zadania, w którym sytuacja była bardziej złożona i które wymagało skonstruowania
odpowiedniego modelu probabilistycznego. Znaczna grupa osób, bez względu na program, błędnie
posługiwała się intuicją, lub w przypadku studentów pedagogiki przeświadczeniem o nieprzewidywalności
wyniku, a tym samym braku możliwości określenia szansy na wygraną.
Studenci rozwiązujący test poziomu podstawowego dobrze radzili sobie z wyznaczaniem obwodów i pól
figur płaskich, pól i objętości figur przestrzennych, budową siatek brył, badaniem własności danych figur,
określaniem zależności między rodzajami czworokątów. Słabe wyniki, bez względu na program, uzyskali
studenci z zadania, w którym należało spośród podanych określeo wybrad to, które jednoznacznie określało
podaną figurę. Może to świadczyd o słabo rozwiniętej umiejętności definiowania. Analiza wyników
studentów pedagogiki ujawniła trudności z rozumieniem ułamków dziesiętnych oraz liczb wymiernych i
niewymiernych. Na pytanie Ile ułamków dziesiętnych jest między 0,20 a 0,30? aż 42 proc.(s.e.=2,76)
studentów kierunku pedagogika studiów I stopnia podało, że 9, a 33,5 proc.(s.e.=2,44) że 10. Dla studentów
studiów jednolitych odsetki te wyniosły, odpowiednio, 42 proc.(s.e.=5,05) i 21 proc.(s.e.=3,33).
Badanie ujawniło, że studenci napotkali trudności z matematyzowaniem sytuacji pozamatematycznych,
doborem odpowiedniego modelu matematycznego do sytuacji zwierającej kontekst realistyczny (na
przykład wykonywali odejmowanie zamiast mnożenia), a także odwrotnie - z określeniem sytuacji, gdy dany
jest jej model.
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Wykres 4.11. Porównanie odpowiedzi na poszczególne pytania testowe – treści matematyczne
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Wykres 4.12. Porównanie odpowiedzi na poszczególne pytania testowe – kompetencje matematyczne
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Umiejętności przyszłych nauczycieli, którzy rozwiązywali test poziomu rozszerzonego
Dobrze wypadli studenci kierunku matematyka, którzy pisali trudniejszy test, który w założeniach mierzy
poziom umiejętności przyszłych nauczycieli szkół średnich. Podobnie, jak w teście poziomu podstawowego,
również i tym razem najlepsze średnie wyniki, zarówno w zakresie wiedzy matematycznej jak i dydaktyki
matematyki, uzyskali studiów jednolitych magisterskich. Średnie wyniki studentów studiów I i II stopnia z
zakresu wiedzy matematycznej, podobnie jak w teście dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, są do
siebie bardzo zbliżone.
Tabela 4.21. Poziom umiejętności matematycznych studentów matematyki
matematyka
średnia
studia I stopnia
studia II stopnia
jednolite magisterskie

529 (4,3)
527 (5,6)
549 (4,4)

odchylenie
standardowe
64,81 (4,2)
62,42 (6,2)
65,30 (6,8)

dydaktyka matematyki
średnia
520 (4,5)
512 (7,4)
528 (6,2)

odchylenie
standardowe
75.29 (4,7)
74.12 (6,4)
85.27 (10,8)

Studenci znają pojęcie funkcji, w szczególności funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej, potrafią w
sytuacjach typowych podad ich podstawowe własności, sporządzad wykresy lub na podstawie wykresu
określid funkcję. Nie radzą sobie jednak w sytuacjach nowych, złożonych, w których należy powiązad wiedzę
z różnych dziedzin lub dobrad odpowiedni model do sytuacji opisanej tekstem zadania. Na przykład badani
nie mieli trudności z rozpoznaniem wykresów funkcji liniowej przedstawiających relację prostej
proporcjonalności, gdy współczynnik proporcjonalności był większy od zera, natomiast już tylko 61
proc.(s.e.=5,74) studentów studiów I stopnia i 63 proc.(s.e.=11,18) studentów studiów jednolitych
magisterskich podało poprawną odpowiedź, gdy współczynnik był ujemny. Co czwarty student studiów I
stopnia i co piąty student studiów jednolitych magisterskich nie potrafił właściwie określid zależności
funkcyjnej pomiędzy dwoma wielkościami. Studenci napotykali trudności z modelowaniem sytuacji
zawierających kontekst realistyczny.
Przyszli nauczyciele, którzy rozwiązywali test poziomu rozszerzonego, znają podstawowe metody
rozwiązywania równao liniowych, kwadratowych, wielomianowych i z sukcesem je stosują w zadaniach
typowych. Natomiast nie radzą sobie, gdy muszą oderwad się od myślenia algorytmicznego,
schematycznego, gdy znany schemat postępowania jest niewłaściwy w danej sytuacji. Respondenci
rozwiązując równania zazwyczaj przyjmowali, że dziedziną równania jest zbiór rzeczywistych i stosowali
metody właściwe dla takich sytuacji, nawet wtedy, gdy dziedzina była inna, na przykład był nią zbiór liczb
całkowitych modulo 6. W konkretnej sytuacji nie potrafili ocenid poprawności stosowanej metody,
zmodyfikowad jej lub wypracowad nowej. Na przykład jedno z zadao złożonych, wymagających oderwania
się od myślenia schematycznego rozwiązał poprawnie tylko co czwarty student studiów I stopnia (25 proc.,
s.e.=4,85) i co trzeci student studiów jednolitych magisterskich (31 proc.; s.e.=4.54). Podobna sytuacja
wystąpiła w przypadku innych zadao tego typu.
Respondenci potrafili odtworzyd (podad) definicję znanego im pojęcia matematycznego, określid, czy
podane sformułowanie można wykorzystad jako definicję danego pojęcia, o ile tylko sformułowanie to jest
znane i powszechnie stosowane. Nie radzili sobie natomiast w sytuacjach, w których należało porównad
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dwa określenia tego samego pojęcia, zbadad czy podane definicje są równoważne, uzasadnid, że podane
określenie może (nie może) byd wykorzystane do definiowania danego pojęcia matematycznego. Wydaje
się, że niektóre treści są jedynie powierzchownie zapamiętywane przez studentów, bez ich zrozumienia. Na
przykład zwracali oni uwagę na słowo „granica funkcji” natomiast nie przywiązywali wagi do tego, czy jest to
granica funkcji w punkcie, czy też gdy x dąży do plus nieskooczoności. Tylko co trzeci student studiów I
stopnia i co drugi studiów jednolitych magisterskich potrafił zrozumied podaną definicję, a następnie
przeprowadzid pewne rozumowanie z jej wykorzystaniem.
Badani nie mieli trudności z odczytywaniem danych z diagramu słupkowego, w prostej, typowej sytuacji
(odpowiedź poprawną podało 79 proc.(s.e.=5,4) studentów studiów I stopnia i 73 proc.(s.e.=4.67)
studentów studiów jednolitych magisterskich). Natomiast nie radzili sobie w sytuacjach bardziej złożonych;
tylko co piąty student (19,5 proc.; s.e.=6,02) studiów I stopnia i co trzeci (34proc.; s.e.=6,46) studiów
jednolitych magisterskich potrafił bez wykonywania obliczeo, jedynie na podstawie analizy podanych
wykresów, stwierdzid, który z przedstawionych rozkładów ma większe odchylenie standardowe.
Respondenci potrafili wyznaczyd prawdopodobieostwa zdarzeo wykorzystując klasyczną definicję
prawdopodobieostwa (tzn. gdy przestrzeo zdarzeo elementarnych była skooczona i każde ze zdarzeo
elementarnych miało jednakową szansę zajścia). Nie poradzili sobie natomiast w sytuacji, gdy należało
wyznaczyd prawdopodobieostwo korzystając z twierdzenia Bayesa. Zadanie dotyczące tych treści rozwiązało
poprawnie tylko 7 proc.(s.e.=3.0) studentów studiów I stopnia i 6,9 proc.(s.e.=3,65) studentów studiów
jednolitych magisterskich.
Studenci mieli trudności z rozróżnieniem ułamków i liczb niewymiernych, utożsamiając niekiedy
przybliżenie liczby niewymiernej z nią samą. Aż 48 proc.(s.e.=6,71) studentów studiów I stopnia i 25,5
proc.(s.e.=6,53) studentów studiów jednolitych magisterskich twierdziło, że iloraz liczb 22 i 7 jest liczbą
niewymierną. Wydaje się, iż przyczyn takiej sytuacji można upatrywad w szkolnych zadaniach
matematycznych. Wielokrotnie wykorzystuje się w nich liczbę 22/7 jako przybliżenie liczby π.

Wnioski
Polscy studenci studiów matematycznych wyróżniają się pozytywnie zarówno pod względem umiejętności z
matematyki, jak i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności
potrzebnych do nauczania w szkole podstawowej. Gorzej, chod wciąż powyżej średniej międzynarodowej,
studenci matematyki radzili sobie z trudniejszymi testami, przygotowanymi dla przyszłych nauczycieli
gimnazjów.
Wyniki polskich studentów pedagogiki należą do najgorszych spośród wszystkich badanych. Nie jest tu
usprawiedliwieniem szerszy profil kształcenia, obejmujący wiedzę i umiejętności potrzebne do nauczania
zintegrowanego. W analogicznych programach z innych krajów studenci uzyskują lepsze wyniki.
Umiejętności studentów są bardzo zróżnicowane co, jak się wydaje, wynika przede wszystkim z niskich
wymagao wobec kandydatów na studia.
Zauważalne są wyraźne różnice między poziomem umiejętności matematycznych i z zakresu dydaktyki
matematyki studentów studiów I i II stopnia, a poziomem umiejętności studentów studiów jednolitych
magisterskich, zarówno na kierunku matematyka, jak i pedagogika.
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Polscy studenci dobrze radzą sobie z zadaniami typowymi, z którymi spotykają się na zajęciach lub w trakcie
praktyk pedagogicznych, a znacznie gorzej z zadaniami trudniejszymi i bardziej złożonymi, w których należy
postawid hipotezę, ustalid kategorię rozstrzygnięcia jakiegoś problemu, dobrad właściwy model do opisanej
sytuacji, wyjaśnid postępowanie ucznia i go ocenid, czy zmodyfikowad postawiony problem. Trudności
pojawiają się, gdy studenci muszą wyjśd poza znane sobie sposoby postępowania, podjąd samodzielne
decyzje i je uzasadnid. Polscy studenci słabo radzą sobie w sytuacjach, w których muszą wiązad fakty z
różnych dziedzin matematyki, określad, które z treści są konieczne, uzupełniające, dodatkowe, a które
zbędne dla wprowadzenia nowych pojęd matematycznych, czy schematów postępowania. Należy zauważyd,
że tak przygotowani kandydaci do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki mogą nie poradzid sobie z
interpretacją zapisów podstawy programowej z 23 grudnia 2008 r.
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Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli
Wprowadzenie
W badaniu TEDS-M wykorzystano koncepcję możliwości uczenia się (Opportunities to Learn; OTL) jako
podstawową metodę wyjaśnienia różnic w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do nauczania matematyki
mierzonego za pomocą testów wiedzy z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki. Torsten Husén
zdefiniował to pojęcie i użył je na potrzeby pierwszych międzynarodowych badao osiągnięd z matematyki
(First International Study of Achievement in Mathematics) prowadzonych przez IEA. Założył on, że jeśli
osoby badane miały możliwośd uczenia się określonych tematów lub miały okazję rozwiązywad pewnego
rodzaju problemy, to będą też miały większą szansę na udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania testu.
Wykorzystanie tej koncepcji w badaniu przyszłych nauczycieli matematyki miało służyd kilku celom:
wyjaśnieniu różnic w poziomie wiedzy, pokazaniu specyfiki kształcenia nauczycieli w różnych krajach oraz na
różnych kierunkach i programach studiów, a także przedstawieniu poglądów studentów na temat
przygotowania ich do zawodu nauczyciela.
Ankietowa częśd badania TEDS-M zawierała 137 pytao, z których większośd została wykorzystana do
utworzenia skal, które umożliwiają poznanie i przeanalizowanie możliwości uczenia się przyszłych
nauczycieli w zakresie: wiedzy z matematyki na poziomie szkoły wyższej i matematyki szkolnej, dydaktyki
matematyki i pedagogiki, pedagogiki ogólnej, pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów, umiejętności
samooceny pracy zawodowej i doskonalenia praktyki zawodowej, a także możliwości uczenia się w ramach
praktyk w szkołach.
Konstrukcja skal możliwości uczenia się
Uwzględniając z góry przyjęte założenie o istnieniu czterech głównych kategorii możliwości uczenia się
przyszłych nauczycieli (wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły wyższej i matematyki szkolnej,
dydaktyka matematyki i pedagogika, pedagogika ogólna, praktyki w szkołach), wykonano konfirmacyjną
analizę czynnikową, na podstawie której utworzono 24 skale możliwości uczenia się, w skład których weszło
118 pytao.
Dla pytao, na które można było udzielid odpowiedzi „tak” lub „nie”, wskaźniki skal zostały skonstruowane w
taki sposób, by informowały o liczbie twierdzących odpowiedzi udzielonych na dany zestaw pytao. Wobec
tego można je interpretowad, jako liczbę wskazanych tematów spośród wszystkich, które obejmuje dana
skala (np. liczbę zagadnieo z podstaw edukacji matematycznej, które – w opinii badanych osób – pojawiły
się na zajęciach akademickich).
Do utworzenia skal dla zestawów pytao, na które można było zaznaczyd jedną z czterech odpowiedzi na
skali od „nigdy” do „często” lub od „nie zgadzam się” do „zgadzam się”, wykorzystano model matematyczny
opierający się na teorii wyniku zadania testowego (Item Response Theory, IRT) – model Rascha. Wyniki
skalowania zostały następnie przekształcone tak, aby wartośd 10 odpowiadała środkowej wartości
pierwotnej czterostopniowej skali (wartości między odpowiedzią „rzadko” i „czasami” lub między „raczej się
nie zgadzam” i „raczej się zgadzam”), którą uznano za wartośd zasadniczo neutralną. Przekształcenia tego
dokonano na podstawie krzywej charakterystycznej testu, za pomocą której wyznaczono wartośd na skali,
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która odpowiadała środkowej wartości pierwotnej skali (wartości 2,5, gdzie 1 = „nigdy”, 4 = „często”).
Wyniki skalowania zostały następnie przekształcone (przez dodanie do nich stałej) tak, by wspomniana
wyznaczona wartośd została ulokowana w punkcie 10. Przekształcenie to nie wpłynęło na wariancję
wyników.
Interpretacja skal możliwości uczenia się
Skale utworzone dla pytao o to, jak często studenci mieli możliwośd uczenia się danych zagadnieo lub czy
zgadzają się z wymienionymi twierdzeniami należy interpretowad w odniesieniu do neutralnej wartości 10,
która opisuje pozycję między odpowiedzią „rzadko” i „czasami” lub opinię „ani się zgadzam, ani się nie
zgadzam”.
Średnie wyniki tych skal prezentowane są razem z przedziałami ufności dla średnich, czyli obszarami, w
których z 95 proc. prawdopodobieostwem znajdują się średnie populacyjne badanych grup.
Tak więc, jeśli średnia na skali razem z przedziałem ufności znajduje się powyżej wartości 10, oznacza to, że
opinie studentów były bliższe odpowiedziom „często” lub „zgadzam się”. Jeśli znajduje się poniżej wartości
10, oznacza to, że opinie studentów kierowały się w stronę odpowiedzi „nigdy” lub „nie zgadzam się”.
Wyniki w okolicy wartości 10 oznaczają, że studenci uważają, że chod mieli możliwośd uczenia się danych
zagadnieo, to robili to niezbyt często lub ani się zgadzają, ani nie zgadzają z wymienionymi twierdzeniami.

Prezentacja wyników analizy danych w podziale na kraje i programy studiów
Ankietowa częśd badania dotycząca możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli była taka sama dla
wszystkich studentów biorących udział w badaniu. Ze względu jednak na różną specyfikę kształcenia
przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli nauczania przedmiotowego uczących
matematyki, wyniki zostały zaprezentowane osobno dla studentów pedagogiki i studentów matematyki.
Wyniki polskich studentów przedstawiono w świetle wyników wybranych krajów.
Do porównao międzynarodowych wybrano te paostwa, których system kształcenia przyszłych nauczycieli
jest zbliżony do regulacji polskich. Wyniki polskich studentów pedagogiki zaprezentowane zostały na tle
wyników tych krajów, które mają osobne programy kształcące nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego
(klasy 1-3/4) odpowiedzialnych za nauczanie różnych przedmiotów (nie tylko matematyki). Wyniki polskich
studentów matematyki przedstawiono na tle wyników tych krajów, które mają programy studiów
kształcących nauczycieli przedmiotu matematyka pracujących z uczniami starszymi niż uczniowie klas 3.
Sposób doboru próby do badania oraz będąca jego konsekwencją specyfika baz danych nie pozwoliła na
uwzględnienie w porównaniach międzynarodowych informacji o studentach studiów drugiego stopnia.
Wyniki tej grupy zostaną jednak zaprezentowane w porównaniach wewnątrzkrajowych uwzględniających
zróżnicowanie odpowiedzi studentów między programami studiów. Liczebności tych grup zaprezentowano
w aneksie do raportu.
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Możliwości uczenia się dydaktyki matematyki i pedagogiki

Wiele pytao kierowanych do studentów dotyczyło jakości ich przygotowania do zawodu nauczyciela w
zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności z dydaktyki matematyki i pedagogiki. Przyszli nauczyciele byli
proszeni o zadeklarowanie, czy i jak często mieli możliwośd uczenia się podczas zajęd akademickich
poszczególnych zagadnieo lub uczestniczenia w konkretnych działaniach i metodach nauczania.
Dla pytao o to, czy osoby badane kiedykolwiek uczyły się wymienionych tematów z dydaktyki matematyki i
pedagogiki zbudowano dwa wskaźniki, które informują o liczbie twierdzących odpowiedzi udzielonych na
dany zestaw pytao. Pierwszy wskaźnik opisuje możliwości uczenia się zagadnieo z zakresu podstaw edukacji
matematycznej, drugi natomiast ogólnych tematów związanych z nauczaniem matematyki.
Zagadnienia z podstaw edukacji matematycznej
Zagadnienia z podstaw edukacji matematycznej zostały pogrupowane w trzy ogólne tematy: podstawy
matematyki (np. filozofia, epistemologia lub historia matematyki), konteksty edukacji matematycznej (np.
społeczne znaczenie matematyki, znaczenie płci i czynników społecznych w wynikach uczniów z
matematyki) i rozwój umiejętności rozumowania matematycznego (np. rozwijanie umiejętności rozumienia
pojęd, rozumowania, argumentacji, tworzenia dowodów matematycznych, umiejętności abstrakcyjnego
myślenia i uogólniania). Przedstawione poniżej wykresy prezentują odsetki studentów, którzy udzielili
twierdzącej odpowiedzi na 0, 1, 2 lub wszystkie 3 pytania o to, czy uczyli się wymienionych zagadnieo.
Skośnośd rozkładu w prawo świadczy o tym, że tematy te – zdaniem studentów – pojawiały się na zajęciach
akademickich. Skośnośd rozkładu w lewo natomiast dowodzi tego, że studenci uważają, że raczej nie mieli
możliwości uczenia się tych zagadnieo.
Wykres 5.1. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie zagadnieo z
podstaw edukacji matematycznej

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego ze Szwajcarii, Rosji, a także Stanów Zjednoczonych – jak pokazuje
powyższy wykres – przeciętnie deklarowali, że mieli możliwośd uczenia się większości z wymienionych
zagadnieo. Rozkłady w tych krajach są wyraźnie skośne w prawo. Studenci z Niemiec natomiast w
większości udzielali przeczących odpowiedzi na pytanie, o to czy kiedykolwiek na zajęciach akademickich
pojawiły się wyszczególnione zagadnienia z zakresu podstaw edukacji matematycznej. Rozkład odpowiedzi
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polskich studentów jest także lekko skośny w lewo, co oznacza, że większośd przyszłych nauczycieli
nauczania wczesnoszkolnego z naszego kraju spośród trzech tematów wskazała tylko jeden lub nie wskazała
żadnego, jako zagadnienia, którego mieli okazję uczyd się na studiach.
Spośród polskich studentów nauczania wczesnoszkolnego najwięcej uważało, że miało możliwośd rozwijania
umiejętności rozumowania matematycznego (60 proc., s.e.=1,6). Najmniej natomiast zadeklarowało, że
spotkało się na studiach z zagadnieniami dotyczącymi kontekstów edukacji matematycznej (24 proc.,
s.e.=1,1).
Wykres 5.2. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie zagadnieo z
podstaw edukacji matematycznej

Rozkłady odpowiedzi polskich studentów matematyki, podobnie jak studentów z Botswany, Malezji, Rosji,
Omanu, Norwegii, Filipin i Stanów Zjednoczonych są skośne w prawo. Świadczy to o tym, że przyszli
nauczyciele nauczania przedmiotowego z tych krajów uważają, że mieli możliwośd uczenia się na studiach
wymienionych zagadnieo. Innego zdania są studenci niemieccy.
Warto zwrócid uwagę na to, że w przypadku przyszłych nauczycieli z Polski, studenci matematyki
statystycznie istotnie częściej niż studenci pedagogiki deklarowali, że uczyli się na studiach większej liczby
zagadnieo z zakresu podstaw edukacji matematycznej. Podobna zależnośd charakteryzuje rosyjskich
studentów.
Zagadnienia dotyczące nauczania matematyki
Przyszli nauczyciele byli także pytani o to, czy w trakcie studiów mogli uczyd się zagadnieo bezpośrednio
związanych z nauczaniem matematyki. W ramach tej kategorii wyszczególniono pięd pozycji: zasady
nauczania matematyki, pisanie planów lekcji, uczenie matematyki: obserwacja, analiza i wyciąganie
wniosków, standardy i podstawy programowe z matematyki oraz przekonania i postawy ludzi dotyczące
matematyki.
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Wykres 5.3. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie zagadnieo
dotyczących nauczania matematyki

Powyższe wykresy pokazują, że wymienione tematy związane z nauczaniem matematyki, częściej niż
zagadnienia dotyczące podstaw edukacji matematycznej, pojawiają się w programach nauczania przyszłych
nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Rozkłady odpowiedzi studentów z prawie wszystkich
analizowanych krajów (wyjątek stanowią Niemcy) są skośne lub silnie skośne w prawo, co oznacza, że
większośd badanych osób na wszystkie lub prawie wszystkie pytania udzieliła odpowiedzi twierdzącej.
Wykres 5.4. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie zagadnieo
dotyczących nauczania matematyki

Także większośd studentów nauczycielskich specjalizacji na matematyce zadeklarowała, że podczas studiów
uczyła się wymienionych tematów dotyczących nauczania matematyki. Pozytywnie pod tym względem
wyróżniają się studenci z Malezji i Rosji, gdzie ponad połowa studentów odpowiedziała twierdząco na
wszystkie pięd pytao o to, czy kiedykolwiek na studiach były poruszane dane zagadnienia.
Porównując odpowiedzi polskich studentów nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotowego dotyczące
możliwości uczenia się zagadnieo związanych z nauczaniem matematyki, można przypuszczad, że studenci
matematyki czują, że mieli okazję na studiach uczyd się trochę większej liczby tego typu zagadnieo. Różnice
nie są natomiast aż tak znaczące. Nie stwierdzono ponadto statystycznie istotnych różnic pomiędzy
odpowiedziami studentów kształcących się na rożnych programach studiów.
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Praktyka nauczania
Przyszli nauczyciele matematyki byli pytani również o to, czy i jak często mieli możliwośd na zajęciach
akademickich zdobywad wiedzę i rozwijad konkretne umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki. Na
podstawie 26 pytao, na które należało udzielid jednej z czterech odpowiedzi: „nigdy”, „rzadko”, „czasami”,
„często”, zostały utworzone cztery skale: praktyka nauczania, planowanie pracy dydaktycznej,
wykorzystywanie oceniania oraz podstawy oceniania.
Pierwsza z nich odnosi się do umiejętności wykorzystywania matematyki do rozwiązywania problemów z
życia codziennego, rozumienia jej w sposób daleko wykraczający poza umiejętnośd stosowania znanych
algorytmów i procedur oraz umiejętności stworzenia takich sytuacji dydaktycznych, by matematyka stała się
w umysłach uczniów spójną i zrozumiałą dziedziną wiedzy, a nie zbiorem rozdziałów w podręczniku. W jej
skład weszły pozycje przytoczone na rysunku 5.1.
Rys. 5. 1. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie dydaktyki
matematyki ze szczególnym uwzględnieniem praktyki nauczania

* Braki danych dla Gruzji i Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

Odpowiedzi polskich studentów nauczania wczesnoszkolnego, podobnie jak studentów Szwajcarii i Gruzji,
lokują się na skali w pobliżu pozycji neutralnej, co oznacza, że chod uczyli się wspomnianych zagadnieo,
robili to niezbyt często. Studenci Stanów Zjednoczonych i Rosji istotnie częściej deklarowali, że mają
możliwośd zdobywania na studiach praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki.
Natomiast studenci niemieccy twierdzili, że raczej nie mieli na studiach okazji rozwijania wymienionych
umiejętności.
Polscy studenci nauczania wczesnoszkolnego najlepiej ocenili swoje przygotowanie w obszarze poznawania
zastosowao matematyki w życiu codziennym – co czwarty student zadeklarował, że często uczestniczył w
zajęciach dających możliwośd uczenia się tego zagadnienia. Jednak tylko co dziesiąty odpowiedział, że
często uczestniczył w zajęciach dających możliwośd uczenia się integrowania koncepcji i pojęd
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matematycznych z różnych obszarów matematyki. Polscy studenci twierdzili również, że niezbyt często mieli
okazję, aby uczyd się wyjaśniania, jak działa dana procedura matematyczna.
Rys.5 2. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie dydaktyki
matematyki ze szczególnym uwzględnieniem praktyki nauczania

* Braki danych dla Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu dydaktyki matematyki jest bliższe studentom nauczania
przedmiotowego kształcącym się na kierunku matematyka. Tylko wyniki studentów Gruzji, Niemiec i
Norwegii znalazły się w okolicy pozycji neutralnej. Przyszli nauczyciele z pozostałych dziewięciu krajów (w
tym także z Polski) przeciętnie deklarowali, że często lub czasami uczestniczyli w zajęciach umożliwiających
zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu dydaktyki matematyki. Studenci siedmiu z tych
krajów (Filipin, Botswany, Stanów Zjednoczonych, Omanu, Malezji, Singapuru i Tajwanu) częściej niż polscy
studenci twierdzili, że mieli możliwośd uczenia się wspomnianych zagadnieo (różnica istotna statystycznie
na poziomie istotności 0,05).
Porównanie wyników na tej skali polskich studentów pedagogiki i matematyki pozwala także stwierdzid, że
przyszli nauczyciele matematyki częściej od przyszłych nauczycieli nauczania zintegrowanego deklarują, że
mają na studiach okazję do rozwijania tego typu umiejętności. Różnica ta jest istotna statystycznie (na
poziomie istotności 0,05).
Przyglądając się odpowiedziom polskich studentów matematyki kooczących różne programy studiów,
istotne statystycznie różnice w wynikach na skali zauważa się głównie pomiędzy studiami pierwszego
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stopnia i jednolitymi studiami magisterskimi. Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka
częściej od studentów jednolitych studiów magisterskich uważają, że uczestniczą w zajęciach, na których
poruszane są zagadnienia związane z praktyką nauczania. Średni ich wynik na omawianej skali jest również
istotnie wyższy od neutralnej wartości 10.
Wśród polskich studentów pedagogiki natomiast obserwuje się zróżnicowanie między studentami studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych (dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich). Uczestnicy
studiów stacjonarnych uzyskali wyższe wyniki na omawianej skali, niż słuchacze studiów niestacjonarnych.
Planowanie pracy dydaktycznej
Kolejna skala dotyczyła różnych aspektów takiego planowania pracy dydaktycznej, by pomóc uczniom lepiej
zrozumied zagadnienia, których się uczą, by dostosowad sytuacje dydaktyczne do ich potrzeb i możliwości, a
także by zainteresowad uczniów lekcją i zmotywowad ich do aktywnego w niej uczestniczenia. Pozycje,
które weszły jej skład zostały przytoczone na poniższym rysunku.
Rysunek 5.3. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie
dydaktyki matematyki ze szczególnym uwzględnieniem planowania pracy dydaktycznej

* Braki danych dla Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

Wyniki polskich studentów nauczania zintegrowanego, mimo, że uplasowały Polskę na tle innych krajów na
przedostatnim miejscu, są istotnie wyższe od 10, co oznacza, że przyszli nauczyciele uważają, że raczej mieli
możliwośd rozwijania na studiach umiejętności planowania pracy dydaktycznej. Podobny wynik uzyskali
studenci Gruzji. Przyszli nauczyciele z Rosji i Stanów Zjednoczonych, a także Szwajcarii zdecydowanie
częściej deklarowali, że uczestniczyli w zajęciach pozwalających na uczenie się wymienionych umiejętności.
Studenci niemieccy, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianej skali, najsłabiej ocenili swoje
przygotowanie w tym zakresie. Ich wynik jednak znalazł się w pobliżu pozycji neutralnej.
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Na uwagę zasługują także spore różnice w odsetkach odpowiedzi „często” udzielonych przez polskich
studentów na poszczególne pozycje skali. Przyszli nauczyciele nauczania zintegrowanego dobrze ocenili
możliwości uczenia się w zakresie opracowywania gier i zagadek zwiększających zainteresowanie uczniów
lekcją, przygotowywania materiałów dydaktycznych nawiązujących do doświadczeo, zainteresowao i
uzdolnieo uczniów oraz tworzenia sytuacji edukacyjnych pomagających uczniom zrozumied najważniejsze
pojęcia z przedmiotu. Średnio co trzeci student odpowiedział, że często miał możliwośd rozwijania
wymienionych umiejętności. Natomiast nieliczni tylko studenci pedagogiki (4%) zadeklarowali, że często
mieli okazję uczyd się wykorzystywania błędnych przekonao uczniów w planowaniu lekcji. Niepokoid
powinien fakt, że rozwijanie tej umiejętności w innych krajach jest zasadniczo równie powszechne jak
uczenie pozostałych, a dla polskich studentów jest to nadal zagadnienie obce. Współcześni dydaktycy
zajmujący się edukacją matematyczną są natomiast zdania, że błędy popełniane przez uczącego się
informują o sposobie rozumienia przez niego danych pojęd, twierdzeo czy algorytmów. Zwracają uwagę na
to, że często na pozór może bezsensowna odpowiedź jest wynikiem stosowania przez ucznia sensownych
strategii czy reguł, które z jego punktu widzenia są poprawne. Przyznają także uczniowi prawo do
popełnienia błędu, gdyż twierdzą, że jest on naturalnym elementem procesu uczenia się. Uważają wobec
tego, że powinno się wykorzystywad informacje zawarte w popełnionych błędach oraz same błędy dla
poprawy rozumienia przez ucznia danych zagadnieo. W Polsce, jak pokazują wyniki badania, zagadnienie
wykorzystywania błędnych przekonao uczniów w planowaniu pracy dydaktycznej nadal tylko sporadycznie
pojawia się podczas przygotowywania przyszłych nauczycieli do zawodu.
Rys. 5.4. Możliwości uczenia się polskich przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie
dydaktyki matematyki ze szczególnym uwzględnieniem planowania pracy dydaktycznej – w podziale na
program studiów

Analiza wyników omawianej skali studentów pedagogiki w podziale na program studiów pokazuje, że
studenci studiów niestacjonarnych gorzej oceniają możliwości uczenia się w zakresie planowania pracy
dydaktycznej niż studenci studiów stacjonarnych (różnice istotne statystycznie na poziomie istotności 0,05
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obserwuje się dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich). Najniższy
wynik uzyskali studenci niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Tylko ta grupa studentów
uzyskała średni wynik istotnie niższy od neutralnej pozycji na skali.
Rysunek 5.5. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie
dydaktyki matematyki ze szczególnym uwzględnieniem planowania pracy dydaktycznej

* Braki danych dla Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

Polscy studenci matematyki najsłabiej ze wszystkich porównywanych krajów ocenili swoje możliwości
uczenia się różnych aspektów planowania pracy dydaktycznej. Ich wynik znalazł się jednak w okolicy pozycji
neutralnej opisującej pozycję na skali między odpowiedzią „rzadko” i „czasami”. Podobny wynik mieli
przyszli nauczyciele z Gruzji i Norwegii. Opinie studentów pozostałych krajów były bliższe odpowiedziom
często. Najwyższe wyniki otrzymali studenci Filipin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Botswany i Omanu.
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Rys. 5.6. Możliwości uczenia się polskich przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie
dydaktyki matematyki ze szczególnym uwzględnieniem planowania pracy dydaktycznej – w podziale na
program studiów

Analiza wyników polskich studentów matematyki w podziale na program studiów pozwala stwierdzid, że z
wykluczeniem jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów niestacjonarnych – podobnie jak w
przypadku studentów pedagogiki – rzadziej niż studenci studiów stacjonarnych mają okazję rozwijad na
studiach omawiane umiejętności. Średnie wyniki pierwszej grupy znalazły się poniżej pozycji neutralnej,
natomiast drugiej – powyżej. Dla studentów jednolitych studiów magisterskich nie obserwuje się takiej
zależności.
Porównując wyniki polskich studentów pedagogiki i matematyki można stwierdzid, że przyszli nauczyciele
nauczania zintegrowanego częściej od przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego deklarują, że mają
możliwośd uczenia się planowania pracy dydaktycznej z uczniami. Różnica ta jest istotna statystycznie na
poziomie istotności 0,05.
Wykorzystywanie oceniania
Za jedną z ważnych umiejętności dydaktycznych uznano także w badaniu TEDS-M umiejętnośd
wykorzystywania w pracy nauczycielskiej oceniania, jako elementu mającego na celu wsparcie procesu
uczenia się ucznia za pomocą dostarczania mu w odpowiednim momencie informacji zwrotnej o jego
postępach w nauce, planowania dalszej pracy na podstawie dokonanej oceny, a także rozwijania w uczniach
umiejętności samooceny.
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Rys. 5. 7. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie dydaktyki
matematyki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania oceniania

* Braki danych dla Gruzji i Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

Analiza wyników dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego pokazuje, że badane kraje można podzielid ze
względu na to kryterium na trzy grupy. Studenci Rosji i Stanów zjednoczonych zadeklarowali, że często mieli
możliwośd uczenia się wykorzystywania w pracy dydaktycznej oceniania. Studenci Szwajcarii i Gruzji
uważali, że chod studia stwarzały takie okazje, to miało to miejsce niezbyt często. Przyszli nauczyciele Polski
i Niemiec natomiast twierdzili, że raczej nie uczestniczyli w zajęciach dających możliwośd uczenia się
wymienionych na rysunku 5.7 umiejętności.
Wyniki polskich studentów pedagogiki prawie wszystkich programów studiów – wyjątek stanowią
stacjonarne studia drugiego stopnia – są statystycznie istotnie niższe od wartości neutralnej równej 10.
Świadczy to o tym, że studenci, niezależnie od programu, słabo ocenili swoje możliwości uczenia się w
ramach wykorzystywania oceniania w pracy dydaktycznej. Porównanie średnich wyników tej skali pozwala
także zauważyd różnice między studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ci drudzy częściej
twierdzili, że nie mieli na studiach sposobności, by rozwijad omawiane umiejętności.
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Rys. 5 8. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie dydaktyki
matematyki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania oceniania

* Braki danych dla Gruzji i Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.

W porównaniu z wynikami innych krajów, Polscy studenci nauczania przedmiotowego uplasowali się na
skali opisującej możliwości uczenia się wykorzystywania oceniania w pracy dydaktycznej na ostatnim
miejscu i jako jedyni uzyskali wynik poniżej wartości 10, co oznacza, że uważali oni, że w trakcie studiów
raczej nie uczestniczyli w zajęciach dających możliwośd rozwijania tych umiejętności. Wyniki studentów
Niemiec, Gruzji i Norwegii znajdują się w okolicy pozycji neutralnej. Najlepiej możliwości uczenia się w tym
zakresie ocenili natomiast studenci Filipin, Botswany i Omanu.
Zestawienie wyników polskich studentów pedagogiki i matematyki pokazuje, że nie ma między nimi
istotnych statystycznie różnic w ocenie możliwości uczenia się wykorzystywania oceniania. Wśród
studentów matematyki obserwuje się także podobny wzór zależności średnich wyników tej skali w podziale
na program studiów jak wśród studentów pedagogiki. Studenci studiów niestacjonarnych częściej
deklarowali, że nie mieli możliwości rozwijania omawianych umiejętności. Okazuje się więc, że w przypadku
kształcenia polskich nauczycieli, zagadnienia związane z wykorzystywaniem w pracy dydaktycznej oceniania
nie pojawiają się często na zajęciach z dydaktyki lub metodyk szczegółowych.
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Możliwości uczenia się w zakresie indywidualizacji nauczania
Badanie możliwości uczenia się objęło także przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy ze
zróżnicowanymi grupami uczniów. Badanych studentów pytano o to, czy w trakcie studiów mieli okazję
uczyd się metod indywidualizowania pracy dydaktycznej, mających na celu zapewnienie jak najlepszych
warunków nauki uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (zarówno ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnym, z problemami z zachowaniem, jak i uczniom szczególne
uzdolnionymi). W badaniu pytano także o możliwości uczenia się w zakresie pracy z grupami
zróżnicowanymi ze względu na status społeczny lub pochodzenie kulturowe.
Rys. 5.9. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie
indywidualizowania nauczania

* Braki danych dla Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.
** W analizach nie uwzględniono wyników Gruzji ze względu na fakt, że braki danych przekroczyły 30%.

Wyniki przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z Polski i Rosji znalazły się pobliżu wartości 10.
Oznacza to, że studenci z tych krajów deklarowali, że chod mieli możliwośd uczenia się, w jaki sposób można
pracowad ze zróżnicowanymi grupami uczniów, to robili to niezbyt często. Najwyższe wyniki na tej skali
uzyskali studenci Stanów Zjednoczonych. Najsłabiej natomiast ocenili możliwości uczenia się tych zagadnieo
studenci Niemiec.
Przyglądając się odpowiedziom studentów na poszczególne pytania wchodzące w skład analizowanej skali,
można zauważyd pewne ich zróżnicowanie. Polscy studenci pedagogiki uważali, że najczęściej, spośród
wymienionych na rysunku 5.9 zagadnieo, mieli okazję uczyd się dostosowywania treści i sposobów
nauczania do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysleksją, dysgrafią).
Niewiele natomiast mieli okazji, by uczyd się indywidualizowania nauczania uczniów pochodzących z
różnych kultur. Pod tym względem, na tle analizowanych krajów, wypadliśmy najsłabiej.
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Rysunek 5.10. Możliwości uczenia się polskich przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w
zakresie indywidualizowania nauczania – w podziale na program studiów

Analiza wyników polskich studentów pedagogiki w podziale na program studiów pokazuje, że najlepiej
możliwości uczenia się w zakresie indywidualizowania nauczania ocenili studenci studiów drugiego stopnia
oraz studenci niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Najsłabiej natomiast studenci
stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Grupa ta uważała, że raczej nie miała podczas studiów
okazji uczenia się tego typu zagadnieo.
Rys. 5.11. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie
indywidualizowania nauczania

* Braki danych dla Botswany i Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.
** W analizach nie uwzględniono wyników Gruzji ze względu na fakt, że braki danych przekroczyły 30%.
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Istotnym problemem wielu krajów okazuje się byd niedostateczne przygotowanie studentów nauczania
przedmiotowego do pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów. Przyszli nauczyciele matematyki z siedmiu z
jedenastu porównywanych krajów (w tym także z Polski) zadeklarowali, że raczej nie mieli okazji
uczestniczenia w zajęciach dających możliwośd uczenia się indywidualizowania nauczania. Najniższe średnie
wyniki na omawianej skali otrzymali studenci Norwegii. Tylko studenci Filipin, Stanów Zjednoczonych,
Botswany i Malezji średnio twierdzili, że często lub czasami mogli uczyd się tego typu zagadnieo.
Analiza odsetków odpowiedzi „często” udzielonych na poszczególne pytania pokazuje, że jeżeli już polscy
studenci matematyki są uczeni jakiś zagadnieo związanych z indywidualizowaniem pracy dydaktycznej, to
poruszają najczęściej tematy dotyczące pracy z uczniem uzdolnionym.
Rys 5. 12. Możliwości uczenia się polskich przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie
indywidualizowania nauczania – w podziale na program studiów

Analiza wyników omawianej skali dla polskich studentów matematyki w podziale na program studiów
pozwala zauważyd pewne ich zróżnicowanie. Studenci stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia
lepiej niż ich koledzy ze studiów niestacjonarnych oceniają możliwości uczenia się w zakresie
indywidualizacji nauczania. Nie mniej jednak średnie wyniki studentów ze wszystkich programów studiów
są statystycznie istotnie niższe od 10.
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Możliwości uczenia się w ramach praktyk w szkołach

Bardzo ważnym elementem przygotowania
przyszłych nauczycieli do wykonywania zawodu
jest możliwośd zdobywania i rozwijania
umiejętności, a także konfrontowania wiedzy
zdobytej na zajęciach akademickich w
bezpośrednim kontakcie z uczniami i szkołą.
Praktyki szkolne były jednym z kilku aspektów
możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli,
które starano się zbadad na podstawie opinii
studentów. Podczas tej części badania studentów
pytano między innymi o to, czy mieli możliwośd
realizowania podczas studiów praktyk w szkołach
oraz jaką ich częśd spędzili na bezpośrednim
uczeniu uczniów, a także o to, jakie działania
mogli
podejmowad
w
ramach
czasu
poświęconego na praktyki. Częśd pytao
kwestionariusza dotyczyła również tego, jak
badani
studenci
oceniali
nauczyciela
prowadzącego ich praktykę, jego pomoc i
otrzymywaną od niego informację zwrotną.

Wykres 5.1. Odsetek studentów
nauczania wczesnoszkolnego, którzy
zadeklarowali, że nie mieli praktyk w
szkole

* Braki danych dla Stanów Zjednoczonych i Norwegii
przekroczyły 20%
** W analizach nie uwzględniono wyników Gruzji i
Botswany ze względu na fakt, że braki danych
przekroczyły 30%

Prawie wszyscy badani studenci analizowanych krajów zadeklarowali, że w trakcie obecnych studiów mieli
praktyki w szkole. Wyjątek stanowią studenci nauczania przedmiotowego z Malezji, gdzie co czwarty
student na pytanie o to, czy odbywał praktyki odpowiedział „nie”. W innych krajach także zdarzyli się
studenci, którzy zadeklarowali, że nie odbyli takich praktyk (były to jednak sytuacje sporadyczne). W Polsce
praktyki są obowiązkowym elementem kształcenia nauczycieli. Tymczasem ok. 6 proc. studentów
pedagogiki twierdzi, że w trakcie studiów nie odbyło praktyk. Problem ten dotyczy przede wszystkim
studentów studiów niestacjonarnych, gdzie praktyk w szkole nie odbyło 13 proc.(s.e.=1,3) studentów
niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, 19 proc.(s.e.=2,17) drugiego stopnia
i 1,5 proc.(s.e.=0,43) studentów jednolitych studiów magisterskich. Dla porównania na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia było zaledwie 1,5 proc.(s.e.=0,54) takich studentów, a wśród studentów
stacjonarnych drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich odbycie praktyk zadeklarowali wszyscy
badani studenci. Wśród polskich studentów matematyki nieodbycie praktyki w szkole dotyczyło tylko
pojedynczych przypadków.
Podczas doskonalenia umiejętności nauczycielskich w trakcie praktyk w szkołach zasadniczą rolę odgrywa
bezpośredni kontakt z uczniami. Ważne jest więc nie tylko to, czy studenci mają możliwośd uczestniczenia w
praktykach, ale także to, jaką ich częśd spędzają na uczeniu uczniów, w odróżnieniu od obserwacji i
wizytowania lekcji, czy indywidualnych spotkao z opiekunem praktyk. Poniższe wykresy prezentują
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odpowiedzi przyszłych nauczycieli na pytanie dotyczące tej kwestii (Jaką częśd praktyk spędził/a Pan/i na
uczeniu uczniów?). Wyniki niektórych krajów (Gruzji, Norwegii i Botswany) nie zostały przedstawione ze
względu na fakt, że odsetek braków w danych przekroczył dla nich 30%.

Wykres 3. Podział studentów nauczania wczesnoszkolnego ze względu na częśd praktyk poświęconych na uczenie
uczniów – odsetek studentów dla każdego kraju

We wszystkich analizowanych krajach większośd studentów nauczania wczesnoszkolnego ponad połowę
swoich praktyk spędziła na uczeniu uczniów. Najlepsze możliwości uczenia się pod tym względem mieli
studenci Niemiec i Szwajcarii. Natomiast największy odsetek studentów (40%) deklarujących, że mniej niż
połowę swoich praktyk spędzili na bezpośrednim kontakcie z uczniami był w Stanach Zjednoczonych. Wśród
polskich studentów pedagogiki takich odpowiedzi udzieliło 32 proc. badanych.
Sytuacja studentów nauczania przedmiotowego jest bardziej zróżnicowana. Prawie wszyscy studenci z
Singapuru (74%), a także połowa przyszłych nauczycieli matematyki z Filipin ¾ lub więcej czasu praktyk
spędziła na uczeniu uczniów. Natomiast prawie połowa (49%) studentów z Tajwanu mogła to robid tylko
przez ¼ czasu swoich praktyk. Spośród polskich studentów matematyki 47 proc. osób badanych w
bezpośrednim kontakcie z uczniami spędziło mniej niż połowę czasu przeznaczonego na praktykę szkolną.
Wykres 5.3. Podział studentów nauczania przedmiotowego ze względu na częśd praktyk poświęconych na
uczenie uczniów – odsetek studentów dla każdego kraju

Analiza danych dla polskich studentów wskazuje na to, że studenci specjalizacji nauczycielskich na
kierunkach pedagogicznych częściej niż ich koledzy i koleżanki z kierunków matematycznych deklarują, że
większą częśd praktyk spędzają na uczeniu uczniów. Prawie co trzeci student nauczania wczesnoszkolnego
(32 proc.) stwierdził, że ¾ lub więcej czasu praktyk spędził na bezpośrednim kontakcie z uczniami. Tak samo
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deklarowało jedynie 14 proc. studentów nauczycielskich specjalizacji uczelni matematycznych. Przyszli
nauczyciele studiujący na kierunkach matematycznych częściej niż przyszli nauczyciele klas I-III swoją
praktykę odbywają w formie obserwacji lekcji lub rozmów z opiekunami praktyk.
Badanie możliwości uczenia się podczas praktyk studenckich objęło także pytania o to, jakie działania mogli
podejmowad przyszli nauczyciele w ramach czasu spędzonego w szkole.
Rysunek 5.15. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie
wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach

* Braki danych dla Polski przekroczyły 15%.
** Braki danych dla Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.
*** W analizach nie uwzględniono wyników Gruzji ze względu na fakt, że braki danych przekroczyły 30%.

Rys. 5.16. Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego w zakresie
wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach

* Braki danych dla Niemiec, Omanu, Filipin i Stanów Zjednoczonych przekroczyły 20%.
** W analizach nie uwzględniono wyników Botswany, Gruzji, Malezji i Norwegii ze względu na fakt, że braki danych przekroczyły 30%.

Polscy studenci, zarówno na kierunku pedagogika, jak i matematyka, dobrze ocenili swoje możliwości
uczenia się w zakresie wykorzystywania podczas praktyk szkolnych wiedzy zdobytej na zajęciach
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akademickich. Wyniki przyszłych nauczycieli nauczania zintegrowanego nie różniły się w tym zakresie od
wyników przyszłych nauczycieli nauczania przedmiotowego i dla obu grup były istotnie statystycznie wyższe
od 10, co oznacza, że studenci uważali, że raczej często mieli za zadanie podczas praktyk robid wymienione
na powyższym rysunku rzeczy. W porównaniu do innych omawianych w tym raporcie skal możliwości
uczenia się, w ramach tu prezentowanej polscy studenci zajęli najlepszą pozycję.
Zestawiając ze sobą odpowiedzi studentów dotyczące tego, jaką częśd praktyk spędzili na uczeniu uczniów z
wynikami skali opisującej możliwośd wykorzystywania podczas praktyk wiedzy zdobytej na studiach można
dojśd do wniosków sprzecznych z intuicją. Okazuje się, że czas poświęcony na faktyczne działania studentów
z uczniami nie przekłada się bezpośrednio na lepszą ocenę praktyk w zakresie, o którym mówi omawiana
skala. I tak np. spośród studentów nauczania wczesnoszkolnego najwięcej czasu na uczenie uczniów
poświęcili, według deklaracji, studenci z Niemiec i Szwajcarii. Jednak przyszli nauczyciele z tych krajów
uzyskali najniższe wyniki na skali możliwości wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach
akademickich. Tak więc ważne jest nie tylko to, jaką częśd czasu spędzonego w szkole studenci mogą
poświęcid na uczenie uczniów, ale także to, jaka jest jakośd tej praktyki.

Wnioski
Polscy studenci ocenili możliwości uczenia się w zakresie wielu z omawianych w tym raporcie obszarów
gorzej niż studenci z większości analizowanych krajów. Słabą stroną w przygotowaniu przyszłych nauczycieli
do pracy z uczniami okazały się możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania
oceniania w pracy dydaktycznej. Zarówno polscy studenci pedagogiki, jak i studenci matematyki uważali, że
raczej nie mają okazji na studiach uczyd się tego typu zagadnieo. Studenci z prawie wszystkich
analizowanych krajów ocenili ten aspekt możliwości uczenia się lepiej od naszych studentów.
Polscy studenci matematyki zadeklarowali także, że nie mieli wystarczającej możliwości uczenia się
indywidualizowania pracy dydaktycznej i pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów. Przygotowanie
nauczycieli nauczania przedmiotowego w tym zakresie okazało się problemem wielu krajów. Lepiej pod tym
względem wypadli przyszli nauczyciele nauczana wczesnoszkolnego. Polscy studenci pedagogiki twierdzili,
że chod mieli możliwośd uczenia się różnych aspektów indywidualizowania nauczania, to jednak mieli okazję
robid to niezbyt często. Podobną opinię mieli na temat możliwości uczenia się praktycznych aspektów
nauczania matematyki (między innymi takiego jej nauczania, by w stała się dla uczniów spójną i zrozumiałą
dziedziną wiedzy).
Wiedza i umiejętności z zakresu planowania pracy dydaktycznej okazały się mocną stroną wielu
analizowanych krajów, niestety nie Polski. Polscy studenci matematyki uplasowali się pod tym względem na
ostatnim miejscu. Najlepiej, na tle innych krajów, ocenione natomiast zostały możliwości uczenia się w
ramach praktyk w szkołach w zakresie wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach w bezpośrednim
kontakcie z uczniami.
W większości porównywanych krajów (w tym także w Polsce) zagadnienia związane z nauczaniem
matematyki takie jak: zasady nauczania matematyki, pisanie planów lekcji, uczenie matematyki, czy
standardy i podstawy programowe z matematyki są częściej poruszane podczas zajęd akademickich niż
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tematy związane z podstawami edukacji matematycznej (podstawy matematyki, konteksty edukacji
matematycznej oraz rozwój umiejętności rozumowania matematycznego).
Przyglądając się zróżnicowaniu opinii polskich studentów kształcących się na różnych programach studiów,
zauważa się dla niektórych skal wyższe wyniki studentów studiów stacjonarnych, świadczące o tym, że
lepiej niż studenci studiów niestacjonarnych oceniają swoje możliwości uczenia się. Zależnośd ta nie
obejmuje jednak wszystkich obszarów.
Opinie studentów na temat jakości przygotowania do zawodu mogą byd związane z ich oczekiwaniami
wobec studiów. I tak, zdolniejsi studenci zarówno osiągają wyższe wyniki we wspomnianych testach
kompetencyjnych, jak i mają większe oczekiwania wobec studiów, czego konsekwencją może byd mniejsza
chęd do udzielania odpowiedzi „często” na pytania o to, czy na studiach mieli możliwośd uczenia się danych
zagadnieo. Między innymi dlatego związek omawianych skal z wynikami testów okazał się bardzo słaby,
często nieistotny.
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Aneks 1. Dane dotyczące próby instytucji, programów i studentów w Polsce
Tabela 1. Dane dotyczące populacji instytucji i studentów objętych badaniem oraz liczby instytucji i studentów uczestniczących w
badaniu – Baza przyszłych nauczycieli szkół podstawowych
Szacowana liczba
instytucji
Matematyka

Pedagogika

I stopnia stacjonarne
Jednolite magisterskie
stacjonarne
I stopnia niestacjonarne
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
I stopnia stacjonarne
Jednolite magisterskie
stacjonarne
I stopnia niestacjonarne
Jednolite magisterskie
niestacjonarne

RAZEM

Szacowana liczba
studentów

18
17

Liczba instytucji
uczestniczących w
badaniu
16
15

459
696

Liczba studentów
uczestnicząca w
badaniu
134
123

2
5

4
4

67
91

20
23

33
16

27
14

1 206
864

510
268

45
12

37
10

2 195
566

828
206

91

78

6 144

2 112

Tabela 2. Dane dotyczące populacji instytucji i studentów objętych badaniem oraz liczby instytucji i studentów uczestniczących w
badaniu – Baza przyszłych nauczycieli szkół średnich
Szacowana liczba
instytucji
Matematyka

I stopnia stacjonarne
Jednolite magisterskie
stacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
Jednolite magisterskie
niestacjonarne

19
16

Liczba instytucji
uczestniczących w
badaniu
15
13

Szacowana liczba
studentów
497
700

Liczba studentów
uczestnicząca w
badaniu
135
122

4

73

23

3

74

18

23

1 344

298

5
4
28

Tabela 3. Liczba programów i studentów uczestniczących w badaniu TEDS-M 2008 w Polsce (łącznie ze studiami II stopnia)
Programy
stacjonarne
MATEMATYKA

PEDAGOGIKA

RAZEM

niestacjonarne

Studenci
razem

stacjonarni

I stopnia

16

15

31

269

Niestacjonarn
i
43

Razem

II stopnia

7

8

15

63

119

182

Jednolite magisterskie

4

4

8

245

41

286

Matematyka łącznie

27

27

54

577

203

780

I stopnia

27

13

40

510

828

1338

II stopnia

5

17

22

72

293

365

Jednolite magisterskie

37

10

47

268

206

474

Pedagogika łącznie

69

40

109

850

1327

2177

96

67

163

1427

1530

2957

312
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Aneks 2. Przykłady wykorzystanych zadań testowych
Przykłady zadań testu poziomu podstawowego

Sprawiedliwa gra
MATEMATYKA, treści matematyczne: podstawy rachunku prawdopodobieostwa i statystyki, kompetencje
matematyczne: stosowanie wiedzy, poziom trudności: wysoki
Joasia i Franek grają w grę losową, w której rzuca się dwiema sześciennymi kostkami.
Dwie wyrzucone liczby są zapisywane.

Joasia wygrywa, gdy różnica między wyrzuconymi liczbami wynosi 0, 1 lub 2.
Franek wygrywa, gdy różnica między wyrzuconymi liczbami wynosi 3, 4 lub 5.
Uczniowie dyskutują, czy ta gra jest sprawiedliwa.
Które z następujących stwierdzeo jest prawdziwe?
A.
B.
C.
D.

Zaznacz jedną odpowiedź.
Oboje mają równe szanse na wygraną.
11
Joasia ma większe szanse na wygraną.
12
Franek ma większe szanse na wygraną.
13
Ponieważ w grze stosuje się kostki liczbowe, nie można powiedzied, kto ma
14
większe szanse na wygraną.



Co jest większe: 2n czy n + 2
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: rozumowanie, poziom
trudności: średni
Uczniom, którzy przez rok uczyli się algebry, zadano następujące pytanie:
Dla dowolnej liczby n, co jest większe: 2n czy n + 2?
Podaj odpowiedź i wyjaśnij swój sposób rozumowania.
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Liczba ludzi przy n stołach
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy, poziom
trudności: średni
Przy kwadratowym stole mogą usiąśd cztery osoby, po jednej przy każdym boku. Gdy ustawimy obok siebie
5 kwadratowych stołów, tak jak na rysunku poniżej, może wokół nich usiąśd 12 osób: po 5 przy każdym
boku i 2 na koocach.

Ile osób może usiąśd wokół n kwadratowych stołów ustawionych jeden obok drugiego?

Pole powierzchni chodnika wokół prostokątnego basenu
MATEMATYKA, treści matematyczne: geometria, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy, poziom
trudności: średni
Wokół prostokątnego basenu znajduje się wyłożony płytkami chodnik (na rysunku zacieniowany), tak jak
pokazano poniżej.

Jaka jest powierzchnia tego chodnika?
Zaznacz jedną odpowiedź.
A.
B.
C.
D.

100 m

2

161 m

2

710 m

2




4
1

2

1610 m

3

2
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Diagramy Venna
MATEMATYKA, treści matematyczne: geometria, kompetencje matematyczne: zdobywanie wiedzy, poziom
trudności: niski
Każdy z trzech uczniów narysował diagram Venna, pokazujący zależności między czterema rodzajami
czworokątów: prostokątami (PR), równoległobokami (RW), rombami (RB) i kwadratami (KW).

Który uczeo narysował poprawny diagram?
Zaznacz jedną odpowiedź.
A.

Tomek

B.

Renata

C.

Magda





1

2

3

Zużycie paliwa
(a) MATEMATYKA, treści matematyczne: nauka o liczbie, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy,
poziom trudności: średni
Pewna maszyna zużywa 2,4 litra paliwa na każde 30 godzin pracy.
Ile litrów paliwa zużyje ta maszyna w ciągu 100 godzin, jeśli zużycie paliwa będzie stałe?
Zaznacz jedną odpowiedź.
A.
7,2
1
B.

8,0



2

C.

8,4



3

D.

9,6

4

(b) DYDAKTYKA MATEMATYKI, kompetencje dydaktyczne: Znajomośd treści programowych i planowanie
nauczania, poziom trudności: średni
Wymyśl inne zadanie tego samego typu jak zadanie (a), które sprawdza te same postępowania/działania,
ale dla uczniów szkoły podstawowej jest ŁATWIEJSZE do rozwiązania.
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Figury z zapałek
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy, poziom
trudności: niski
Z zapałek ułożono figury tak, jak na poniższym rysunku.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Jeśli będziemy kontynuowad ten wzór, ile zapałek będziemy potrzebowad do ułożenia figury nr 10?

Równośd opisująca rozumowanie Anety
DYDAKTYKA MATEMATYKI, kompetencje dydaktyczne: przekazywanie wiedzy i odbieranie jej od uczniów,
poziom trudności: wysoki
Aneta buduje z patyczków ciąg figur geometrycznych zgodnie z wzorem pokazanym niżej.
Każda kolejna figura ma o jeden trójkąt więcej. Zmienna t określa miejsce figury w tym ciągu.

Poszukując matematycznego opisu układanego wzoru, Aneta rozumowała tak:
Każdy trójkąt ułożyłam z trzech patyczków. Wtedy zauważyłam, że dla każdego trójkąta, oprócz tego
ostatniego, jeden patyczek liczę podwójnie, więc te patyczki muszę usunąd.

Zmienna n oznacza łączną liczbę patyczków użytych do zbudowania figury.
Która spośród poniższych równości najlepiej opisuje rozumowanie Anety w zapisie algebraicznym?
Zaznacz jedną odpowiedź.
A.
B.
C.
D.

n = 2t + 1
n = 2(t + 1) – 1
n = 3t – (t –1 )
n = 3t + 1 – t






1
2
3
4
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Przykłady zadań testu poziomu rozszerzonego

Modelowanie sytuacji funkcją wykładniczą
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy, , poziom
trudności: średni
Dla każdej z poniższych sytuacji ustal, czy można ją opisad za pomocą funkcji wykładniczej.
Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.
Tak
Nie
A.
Wysokośd h, na jaką wzleci piłka po upływie t sekund
1
1
od momentu podrzucenia jej w górę.
B.
Ilośd pieniędzy A w banku po upływie w tygodni,
2
2
jeżeli w każdym tygodniu do banku wpłacanych jest d
zedów.
C.
Wartośd V samochodu po upływie t lat, jeżeli spadek
3
3
jego wartości wynosi d proc. rocznie.

Suma dwóch funkcji
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: rozumowanie, poziom
trudności: średni
Udowodnij następujące twierdzenie:
Jeśli wykresy funkcji liniowych
f(x ) = ax + b oraz g(x ) = cx + d
przecinają się w punkcie P na osi x, to wykres funkcji będącej ich sumą
(f + g )(x )
również musi przechodzid przez punkt P.

Działanie na dwóch macierzach
MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: rozumowanie, poziom
trudności: wysoki

Niech A =

p q
t u
,aB=
. Wtedy A
r s
v w

Czy prawdą jest, że jeśli A
swoją odpowiedź.

B zdefiniowane jest jako

pt
rv

qu
.
sw

B = O, to albo A = O albo B = O (gdzie O oznacza macierz zerową)? Uzasadnij

75 | Aneks 2. Przykłady wykorzystanych zadao testowych

Trójkąt w równoległoboku
MATEMATYKA, treści matematyczne: geometria, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy, poziom
trudności: średni
ABCD jest równoległobokiem, BAD=60°, |AM| i |BM| są dwusiecznymi kątów odpowiednio BAD i ABC.
Wiedząc, że obwód ABCD wynosi 6 cm, oblicz długości boków trójkąta ABM.
Wpisz odpowiedzi poniżej.
1. |AB| = _______ cm
2. |AM| = _______ cm
3. |BM| =________ cm

Dwa zadania
W podręczniku dla gimnazjum pojawiają się następujące zadania.
1. Piotr, Dawid i Jurek grali w kapsle. Razem mieli 198 kapsli. Piotr miał 6 razy więcej kapsli niż Dawid, a
Jurek dwa razy więcej kapsli niż Dawid. Ile kapsli miał każdy z chłopców?
2. Troje dzieci, Wanda, Jacek i Gabrysia, ma razem 198 zedów. Wanda ma sześd razy więcej pieniędzy niż
Jacek i trzy razy tyle, co Gabrysia. Ile zedów ma każde z dzieci?
(a) MATEMATYKA, treści matematyczne: algebra, kompetencje matematyczne: stosowanie wiedzy,
poziom trudności: niski
Rozwiąż te dwa zadania.
Rozwiązanie zadania 1:

Rozwiązanie zadania 2:

(b) DYDAKTYKA MATEMATYKI, treści matematyczne: algebra, kompetencje dydaktyczne: przekazywanie
wiedzy i odbieranie jej od uczniów, poziom trudności: niski
Zazwyczaj zadanie 2 jest dla uczniów gimnazjum trudniejsze niż zadanie 1. Podaj jedną z przyczyn, które
mogą powodowad tę różnicę poziomów trudności.
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