Matematika po francosko
V okviru programa ERASMUS PLUS KA1, projekt Odprta šola, sem od 9. 1. 2017 do 13. 1.
2017 gostoval na francoski šoli Lycee Pierre Termier v Grenoblu v Franciji. Pristostvoval sem
pri pouku matematike pri različnih profesorjih, tako v francoskem kot tudi v angleškem jeziku
(CLIL). Francoščine sicer ne obvladam (lahko rečem, da pred odhodom nisem razumel niti
ene besede), a izkazalo se je, da tega jezika za razumevanje matematičnih predavanj na
srednješolskem nivoju niti nisem potreboval. Matematika je resnično univerzalen jezik in če
razumeš, da ‘fonction’ pomeni funkcija, ‘suite’ zaporedje in ‘un, deux, trois’ ena, dva, tri,
potem razumeš (skoraj) vse. Predavanja v angleškem jeziku so še bolj razumljiva, saj Francozi
za razlago uporabljajo relativno preprosto angleščino.
Nekaj opažanj, ki so se mi (predvsem glede matematike) zdela zanimiva:
•
•

•
•
•

Vsak učenec ima natančno predpisan grafični kalkulator , ki ga uporablja pri pouki in
na maturi (zaključnem izpitu).
Že v 1. letniku začnejo takoj s spoznavanjem pojma funkcije govoriti tudi o limiti in
odvodu funkcije ter o zaporedjih (pri nas šele v 4. letniku). Pri linearni funkciji tako
zapišejo že tangento na krivuljo v točki ܽ, in sicer v obliki  ݂ = ݕᇱ ሺܽሻ ⋅ ሺ ݔ− ܽሻ + ݂ሺܽሻ.
Med množicama ℤ ሺcela številaሻ in ℚ ሺracionalna števila oziroma ulomkiሻ poznajo
še množico ⅅ ሺmnožica desetiških ulomkovሻ.
Odprte intervale zapisujejo kot ] − ∞, 1[ in ne kot bi pisali mi: ሺ−∞, 1ሻ . Za
zaprte intervale uporabljamo isto oznako.
Splošni člen zaporedja pišejo kot ݑ , štetje pa začnejo s prvim členom, ki mu dajo
indeks 0, to je ݑ . Že takoj uporabijo rekurziven zapis zaporedja, definiranega kot
funkcijo, to je: ݑାଵ = ݂ሺݑ ሻ (pri nas pišemo ܽ , začnemo pa z ܽଵ ).
ଵି 

•

Vsoto prvih ݊ – členov geometrijskega zaporedja pišejo s formulo ܵ = ݑ

•
•

Na pamet morajo znati integral ሺ1 + tanଶ ݔሻ݀ = ݔtan  ݔ+  ܥ.
Pri pouku tehnologije (računalništvo, elektrika) večinoma delajo v skupinah razne
projekte, pri katerih razvijajo številne spretnosti: izražanje in spoznavanje
strokovnega izrazoslovja v angleščini, timsko delo, uporaba računalniških programov,
nastopanje pred drugimi pri predstavitvi,…
Imajo privlačne učbenike, z veliko slikami, primeri in dodatnimi informacijami v zvezi
s snovjo (zgodovina, zanimivosti,…).

•

ଵି

.

Sicer pa - imel sem se lepo.
Dijaki: pridni in prijazni. Pri pouku so delali, opaziti je bilo, da so motivirani za delo.
Učitelji: sproščeni, prijateljski, ustrežljivi. Ne samo do mene, tudi do dijakov.
Vreme: bolj slabo – že tako mrzlemu in meglenemu ozračju se je pridružil še moker sneg, ob
večerih poledica, ob koncu tedna pa kljub vsemu malo sonca. Za zaključek dež.

Hrana: tista v šoli dobra, tudi če je bil 4-krat na sporedu riž. Redkvic (ne pekočih) sem pojedel
ogromno, sedaj jih verjetno nekaj časa ne bom več … Tista v restavracijah: odlična, sploh če
si privoščiš kakšno lokalno specialiteto, katere sestavina je zagotovo sir.
Grenoble: prijazno mesto, neke vrste francoska Kranjska gora, le 100 krat večja. Z vseh strani
obdano z gorami. Pomembno prevozno sredstvo je tramvaj, ki ga nisem koristil, saj so
razdalje razmeroma majhne (vse je na dosegu 20 minut hoda).
Če bo možnost, bom še kdaj šel, naslednjič morda smučat na bližnja smučišča …
Miha Šušteršič, prof. matematike

