
Gdzie jest matematyka ?

Można psa nauczyć gwizdać, ale po co?

Powszechna matura z matematyki postawiła przed organizatorami edukacji
matematycznej zasadnicze pytanie: w jakim właściwie celu jemy tę żabę?

Jak to zwykle bywa w sprawach urzędowych, pytanie po co? praktyka i trud dnia
codziennego prawie natychmiast przerobiły na pytanie jak? Odpowiedź na to
pytanie nie była łatwa. Ostatecznie jednak zdecydowano się na to, aby wyłożyć
duże pieniądze na propagandę (jak wysokie to były kwoty, mówił na pierwszej
konferencji SEMu stosowny minister), która zaowocowała licznymi reklamami we
wszystkich większych kanałach telewizji oraz serialem oswajającym matematykę
w TV4. Powołano też kompetentny zespół zajmujący się takim doborem
zadań, aby nikt (ani uczeń, ani rodzic, ani zwłaszcza nauczyciel) nie czuł się
zaskoczony, aby każdy (już tylko uczeń i nauczyciel) czuł się kompetentny,
i aby nikt nie uważał tych zadań za trywialne. I to się udało stuprocentowo
w pierwszych dwóch kwestiach, a prawie w trzeciej kwestii (bo znaleźli się
prześmiewcy dający maturę do zrobienia gimnazjalistom). Wszystko się zatem
udało i jesteśmy pewni, że będzie nie tylko tak samo, ale nawet jeszcze lepiej.

Ewentualnych wichrzycieli domagających się mimo wszystko odpowiedzi
na pytanie po co? można uspokajać rozsądnym argumentem, że skoro
ludzkość (tutaj: szkolnictwo) dopracowało się przez tysiąclecia jakichś treści
programowych, to można mieć pewność, że są one doskonale dostosowane do
społecznych potrzeb – inaczej by przecież takie nie były.

Zanalizujmy, już tylko z próżnej ciekawości, jak może wyglądać odmienny pogląd
– przekonanie, że skoro świat się zmienia, to może i społeczne zapotrzebowanie
na matematykę może ulegać zmianie.

Można mianowicie zwrócić uwagę na fakt, że matematykę dość naturalnie
można podzielić na trzy warstwy: erudycyjną (złożoną ze znajomości pojęć
matematycznych i twierdzeń o tych pojęciach orzekających), techniczną
(złożoną z metod operowania wzorami, algorytmami, podającą sposoby
wykonywania obliczeń, wykresów, budowania baz danych) i spekulatywną
(zawierającą charakterystyczne dla matematyki sposoby myślenia, innymi słowy
to, o co – ponad logikę – wzbogacili matematycy metody rozumowania).

Gdy się już dokona takiego podziału, można zastanowić się nad tym, jaki
matematyka ma udział w życiu poszczególnych ludzi. Bez wątpienia przełom
XX i XXI wieku charakteryzuje się powszechnością wprowadzania we wszystkich
dziedzinach życia modeli matematycznych. Teraz nie tylko technika oparta jest
na matematycznych modelach funkcjonowania stosowanych w niej urządzeń.
Ekonomia to również domena matematycznych modeli (co niektórzy uważają
za przyczynę obecnego kryzysu), medycyna nie wyobraża sobie życia bez
tomografów, ale właściwie nawet najprostsze badania poddawane są analizie
wedle matematycznych schematów, podobnie dzieje się w handlu, wszelkiego
typu logistyce, ale i w badaniach humanistycznych, socjologii, psychologii,
językoznawstwie. Nie tylko fizyka i chemia to zbiory matematycznych
modeli wszelakich zjawisk, ale tak samo dzieje się w biologii, genetyce i ich
praktycznych wersjach, jak rolnictwo. Wreszcie rezerwacja biletów, łączność to
znów matematycznie modelowane struktury. I są sukcesy: choćby matematyczne
modele używane do przewidywania pogody dają nam coraz lepsze prognozy.

Jeśli ten obraz skonfrontować z poprzednio dokonanym podziałem, bez trudu
można stwierdzić, że wszystkie trzy warstwy potrzebne są tylko matematykom
rozwijającym matematykę i/lub budującym matematyczne modele różnych
aspektów rzeczywistości. Tym, którzy w swej pracy potrzebują modyfikowania
stosowanych matematycznych modeli, potrzebna jest tylko druga i trzecia
warstwa – w tej grupie byli kiedyś np. wszyscy inżynierowie, ale komputery
coraz większą część z nich od drugiej warstwy uwalniają (jak i np. księgowych).
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Natomiast trzecia warstwa potrzebna jest każdemu, kto z modeli
matematycznych korzysta. Wątpiącym w to służę (tendencyjnym, ale
strukturalnie adekwatnym) przykładem: młody człowiek w sklepie muzycznym
kupuje skrzypce i instrukcję ich obsługi – jaka jest szansa, że na nich zagra?
Oczywiście 100%. A jaka jest szansa, że tego da się posłuchć z przyjemnością?
Znacznie mniejsza. Czy nie należałoby podobnie popatrzeć na lekarza, który
otrzymał tomograf? W pierwszym przypadku do sukcesu potrzebny jest słuch.
W drugim też – słuch matematyczny, czyli umiejętność matematycznego
myślenia.

Czy można wyobrazić sobie, że kiedyś w szkołach tę co najmniej 90% grupę
młodzieży, która matematykami ani quasimatematykami nie będzie, będzie się
uczyło (i wymagało na egzaminach) nie matematycznej erudycji (czego i dziś
raczej się nie robi) i nie matematycznej techniki (co dziś się robi wyłącznie –
każdy przecież wie, że delta równa się be kwadrat minus cztery ace), lecz jedynie
matematycznego myślenia? Można. I nie jest to beznadziejny optymizm: tak
polskie społeczeństwo w latach 90. ubiegłego wieku doprowadziło do powszechnej
znajomości „angielskiego i windowsów”, gdy uznało (całe!), że jest to warunek
konieczny, by dziecko nie skończyło na społecznym dnie. Włożone dobrowolnie
w stworzoną tylko do tego celu pozapaństwową strukturę oświatową pieniądze są
porównywalne z tymi, jakie państwo łożyło na oświatę. Z nauką matematycznego
myślenia też tak będzie.

Bo matematyka jest tam,
gdzie jest matematyczne myślenie,

a nie tam, gdzie się uczy recytować wyuczone na pamięć formułki i mechanicznie
przetwarzać formalne wzory.

Marek Kordos
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