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PROPOZYCJA METODY KREATYWNEGO NAUCZANIA 

1« Uwagi wstępne

Zgodnie z tendencją współczesnej dydaktyki upodabniania pro
cesu nauczania-uczenia się do procesu badawczego - uczeń powi
nien być nie tylko odbiorcą informacji, ale stać się zdolnym do 
samodzielnego kreowania wiedzy.

Taka tendencja sprzyja temu, by uczniowie nie tylko odtwa
rzali wiedzę, ale poszerzali jej zakres dzięki zdobyciu przoz 
nich umiejętności stawiania sobie pytań i znajdowania na nie 
odpowiedzi.

Do realizacji takiego celu służy proponowana .metoda krea
tywnego nauczania.

2* Propozycja metody kreatywnego nauczania

2.1. Definicja metody kreatywnego nauczania
Istotą metody kreatywnego nauczania jest to, że materiał 

nauczania, przy stosowaniu dowolnej metody realizacji, nie mo
że kończyć się na jego zrozumieniu, lecz na zgłębieniu.ftmktera 
wyjścia do zgłębiania jest podawany przez nauczyciela materiał 
przy jednoczesnym ukazaniu sposobu jego zgłębiania.

Sposób zgłębiania należy rozumieć jako aktywność umysłową, 
która zawiera niezbędne elementy:
- stawianie przez uczniów nowych problemów,
- generowanie pomysłów i ich rozwiązywanie,
- wartościowanie dostępnej wiedzy, problemów i pomysłów.

Z powyższego wynika, że kreatywne nauczanie stwarza ucz-
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niom możliwości przejawiania inicjatywy intelektualnej i pomy
słowości, Jeżeli zostaną spełnione wymienione wyżej warunki,to 
dowolną metodę nauczania „przekształcamy" w metodę kreatywnego 
nauczania.

Zauważamy więc, że metoda kreatywnego nauczania Jest sprzę
żeniem zwrotnym metody nauczania ze sposobem zagłębiania prze
rabianych treści. Korzystając z pojęć matematycznych definicję 
tej metody możemy zapisać analitycznie w sposób następujący:

M x S — > K, S c M /1/
Powyższy zapis możemy interpretować jako stwierdzenie, że: je
żeli uczeń x jest uczorry daną metodą M, która zawiera sposób 
zgłębiania S, to uczeń x jest uczony metodą kreatywną K.
Jeżeli ujmiemy ten zapis w inny sposób, to jest on równoznacz
ny stwierdzeniu, że Jeżeli uczeń x jest uczony metodą M i  uczeń 
x jest uczony sposobem S, to uczeń x jest uczony metodą krea
tywną K, Na podstawie zależności 1 wyrażamy to w postaci impli
kacji, w zapisie symbolicznym:

x € M a x C S = > x 6 K  /2/

2,2, Istotne elementy metody kreatywnego nauczania'

Zgodnie z definicją metody kreatywnego nauczania,aby można 
było mówić, że uczeń x jest uczony tą metodą, niezbędne jest 
wyróżnienie dwu elementów występujących przy stosowaniu dowol
nej metody nauczania. Stanowią je:
a/ Treści podstawowe - materiał stanowiący przesłankę do zgłę

biania,
b/ sposób zgłębiania.
Zadaniem nauczyciela jest wypracowanie sposobu zgłębiania treś
ci nauczania objętych tematem realizowanym metodą kreatywnego 
nauczania przy jednoczesnym wyróżnieniu materiału podstawowego. 
Materiał podstawowy stanowi pewien zakres wiedzy, Wyróżnienie 
go jest sprawą niezwykle skomplikowaną i trudną,musi on bowiem 
spełniać pewne warunki, aby mógł stanowić przesłankę do dalsze
go zgłębiania treści, W sposób najogólniejszy możemy powiedzieć, 
że jest to taki zakres wiedzy, który występuje w całym cyklu 
danego tematu. Mogą go stanowić podstawowe definicje bądź po
jęcia pie*rwotne. Materiał podstawowy, aby odegrał swoją rolę,



musi zostać przyswojony i zrozumiany przez wszystkich uczniów, 
tak aby mogli go zastosować celem zgłębiania treści nauczania, 
Wyróżniając go, podajemy Jednocześnie drogę Jego zgłębiania* 
Reasumując, elementem wstępnym do tworzenia lekcji metodą krea 
tywnego nauczania Jest wyróżnienie materiału podstawowego przez 
nauczyciela i zrozumienie go przez ucznia*

Nauczyciel realizujący proces dydaktyczny metodą kreatywna 
go nauczania powinien być doskonale przygotowany nie tylko pod 
względem merytorycznym, a głównie pod względem metodologicznym. 
Stwierdzenie to uznamy w zupełności za uzasadnione,Jeżeli zda
my sobie sprawę ze znaczenia czynności wstępnych wykonywanych 
przez nauczyciela przy nauczaniu metodą kreatywną*
Należy zaznaczyć, że przekazywanie materiału podstawowego i u
kazywanie dróg Jego zgłębiania, w relacji nauczyciel-uczeń, 
Jest uwarunkowane na ogół przez rozpoznanie zdolności uczniów 
i ich cech osobowościowych, co zapewnia przygotowanie metodycz
ne i merytoryczne nauczyciela*
Egzemplifikacja przerobionych treści dokonuje Się poprzez pe
wien proces losowy, za Jaki uznać można proces dydaktyczny w 
aspekcie teorii czynności T. Tomaszewskiego*

3» Przykład lekcji prowadzonej metodą kreatywną

Metodę kreatywnego nauczania przedstawiamy na przykładzie 
lekcji na temat: „Pojęcie funkcji" w kl* VIII w jednej ze szkół 
woj* tarnobrzeskiego*

Na lekcji 2-godzinneJ prowadzonej metodą tradycyjną zapór 
znano się z definicją funkcji oraz pewnymi rodzajami i własno
ściami funkcji* Niektórzy uczniowie zainteresowali się własno
ściami funkcji logarytmicznej.
Nauczyciel prowadzący lekcję podał pewien sposób badania włas
ności funkcji, w którym wyróżnił etapy*
W poszczególnych etapach uczniowie rozważali pewne zagadnienia 
które otrzymał każdy uczeń na wcześniej przez nauczyciela przy
gotowanej planszy*

I. W etapie wstępnym były to następujące zadania:
Zadanie 1«
Rozwiąż równanie
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a/ Xog2x „ 3

b/ logx8l * 4 
Zadanie 2,
Dany jest wykres funkcji: x — » y « f /x/

'Odczytaj z wykresu;
a/ dziedzinę i zbiór wartości funkcji, 
b/ miejsca zerowe funkcji,
c/ przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie 

/ujemne/,
d/ Dla jakich x funkcja jest rosnąca /malejąca/, stała? 
e/ Czy funkcja przyjmuje wartość największą /najmniejszą/?

Jeżeli tak, to w jakich punktach i ile one wynoszą? 
f/ Czy funkcja jest różnowartościowa?
Zadanie 3.
Wyznacz funkcję' odwrotną do funkcji 
a/ y * 2x + 1

II. W etapie różnicowania wewnątrz pojęć problemy do roz
wiązania były następujące:
Zadanie 1,
Sporządź wykresy funkcji: 

a/ £ /x/ » 1og^x
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b/ f /x/ » log1 x

T
Jaką własność zaobserwowałeś? 
badanie 2
0 danej funkcji logarytmicznej x — »log x# a > 0; a ^ 1 
wiemy, że przyjmuje: 
a/ wartość ujemną dla x » 5 
b/ wartość dodatnią dla x « 2 
Jaki warunek spełnia podstawa a?

III* Etap różnicowania między pojęciami zawierał następują
ce zagadnienia:
Zadanie 1
Sporządź wykres funkcji odwrotnej do funkcji:

a/ y * /—/x2
Zadanie 2. p
Dla Jakich x € R wyrażenie log2/2x * x/ ma sens liczbowy?

IV* Etap zastosowania:
Zadanie 1
Korzystając z wykresu funkcji y * logyc sporządź wykres funk
cji y * log^A + 1/
Wyznacz dziedzinę i przeciwdziedzinę otrzymanej funkcji*
Zadanie 2>
Dana Jest funkcja x — > log^ oraz następujące wartości argu

mentu x: 0,5» 0,25» 2^2i 1,
Uporządkuj rosnąco odpowiednie wartości funkcji*
Wyniki eksperymentu są przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1
Wyniki nauczania pojęcia funkcji

1 1' 1« 2 2' 2" 3 3" 3" 4

9 6 5
♦ + +

18 9 4 5 8 3 5 6 3 3
14 11 8

______i
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Tabelę 1 należy czytać:
- 18 uczniów uczestniczyło w lekcji /kolumna 1/,
- 9 uczniów bezpośrednio przeszło do rozwiązywania zadań w e- 

tapie 2 /kolumna 2/,
- 9 uczniów korzystało z pomocy nauczyciela /kolumna 1V, z 

których 5 poprawnie rozwiązało zadania i oni mogli rozwiązy
wać zadania z etapu 2 /kolumna 2/,

- 4 uczniów nie rozwiązało poprawnie zadań i mimo że uczestni
czyli w procesie dydaktycznym, to nie brani byli pod uwagę 
przy analizie poprawnych rozwiązań w dalszych etapach /kolum
na 1"/.

Podobnie czytamy pozostałe kolumny tabeli 1. W rezultacie 
8 uczniów poprawnie rozwiązało problemy postawione przez na
uczyciela /kolumna 4/. Trzech uczniów spośród 8 /kolumna 4 ta
beli 1/ postawiło sobie następujące pytania:
1, Jaki będzie wykres funkcji, gdy podstawa logarytmu równa 

się zero, a liczba pod znakiem logarytmu jest dodatnia?
2, Jaki będzie wykres funkcji, gdy podstawa logarytmu jest u- 

jemna, a liczba pod znakiem logarytmu dodatnia?
3, Jaki będzie wykres funkcji, gdy podstawa logarytmu jest u- 

jemna i liczba pod znakiem logarytmu też jest ujemna?
Przytoczmy sposób odpowiedzi ucznia na postawione przez 

siebie pytanie 1*
- Funkcję zapisujemy:

f fx/ - log0x,
- robimy tabelkę do wykreślenia funkcji:

X“ 0 1 2 3
f /x/ 0 0 0

- nie jest spełniona definicja logarytmu, ponieważ liczba lo- 
garytmowana np. x * 2, to m 2. Jest to sprzeczne,więc
nie możemy wykonać wykresu funkcji, ponieważ 0° też nie ma 
sensu.

Podobne rozumowanie przeprowadzali uczniowie, odpowiadając 
na dwa pozostałe postawione przez siebie pytania.

Trzech uczniów było więc nauczanych metodą kreatywną, gdyż 
treści i metoda prowadzenia lekcji przez nauczyciela spowodowa
ły tworzenie przez nich pomysłów na nową dla nich sytuację oraz
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dokonali oni wartościowania swoich pomysłów.

W przypadku pozostałych uczniów treści i metoda prowadze
nia lekcji przez nauczyciela nie wytworzyły u nich możliwości 
zgłębiania wiedzy.

Z proponowanej koncepcji wynika, że metoda kreatywnego na
uczania istnieje przy dowolnej metodzie prowadzenia lekcji,je
żeli występuje sposób zgłębiania wiedzy przez uczniów.

Dalsze zgłębianie wiedzy przez uczniów nie było badane w 
przedstawionym eksperymencie. Należy zaznaczyć, że nauczyciel 
podał możliwość rozważań dalszych własności funkcji,takich jak 
np. odwzorowanie na zbiór oraz odwzorowanie w zbiór.

Na podstawie tego eksperymentu możemy przypuścić, że nie 
wszyscy uczniowie będą zainteresowani dalszym zgłębianiem treś
ci programowych. Jednakże chodzi o wyrobienie u uczniów przeko
nania, że umiejętność poprawnej odpowiedzi na pytania nauczy
ciela nie oznacza posiadania pełnej wiedzy z danego zakresu /te
matu/. Zdobywać wiedzę można przez odpowiednie stawianie sobie 
pytań i próbowanie dawania na nie odpowiedzi.

Należy podkreślić, że metoda kreatywnego nauczania jest dla 
nauczyciela pewną metodą postępowania, w której nie „gubi się" 
uzdolnionych uczniów w danej dziedzinie wiedzy.
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