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UCZYMY MATEMATYKI W JĘZYKU OBCYM*

W czasie jednego z niedawno przeprowadzonych badań wyników nauczania matematyki 

w Anglii, Walii i Irlandii Północnej zadano 15-letnim dzieciom następujące py

tanie:

Ten diagram przedstawia zbiór A.

(i) Uwidocznij na powyższym diagramie zbiór B będący 
podzbiorem zbioru A.

(ii) Przecięcie zbioru A i zbioru C jest puste.

Uwidocznij na diagramie zbiór C.

Rys. 1

Pewną grupę dzieci poproszono o skomentowanie zadanego im pytania. Oto 

kilka wypowiedzi:

„Nie widzę w tym żadnego sensu. Kto by chciał umieć rysować głupie kółka 

z liczbami wewnątrz? Na pewno nie ja!"

„To pytanie jest naprawdę zupełnie bez sensu. Nie widzę żadnej praktycznej 

korzyści z diagramów Venna."

„Zawsze mylą mi się sumy i przecięcia. Chcę zostać muzykiem."
*
„Teaching mathematics in a foreign language", referat plenarny na 38 Spot

kaniu CIEAEM, Southampton 1986.
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Nie chciałbym stworzyć wrażenia, że te wypowiedzi były typowe. Wskazują 

one jednak na problem, na który my, jako nauczyciele matematyki, zwracaliśmy 

dotąd zbyt mało uwagi. Jest to problem alienacji. Mam nadzieję, że po wspólnym 

zastanowieniu się nad tym zjawiskiem dojdziemy do pewnych pożytecznych wskazó

wek dotyczących „poprawy nauczania matematyki".

Prawdopodobnie zgodzą się Państwo z tym, że pytanie, które zadano dzie- 

ciom nie było zbyt trudne. W rzeczywistości, około połowy badanych dzieci nie 

odpowiedziała na nie, chociaż z powodu decentralizacji programów w tym kraju 

nie można powiedzieć, czy stało się tak dlatego, że dzieci tych nie uczono 

uzbiorów" i nie były one oswojone z użytymi w pytaniu terminami, czy też z ja

kiegoś innego powodu. Spośród tych, które próbowały odpowiedzieć, około dwóch 

trzecich osiągnęło sukces w pierwszym pytaniu, zaś około jednej trzeciej - 

w drugim. Nawet to jest nieco niepokojące; wiadomo bowiem, że wiele dzieci 

w klasach początkowych potrafi praktycznie rozwiązywać tego rodzaju żadania, 

jeśli dotyczą one klocków i są sformułowane w języku, z którym są oswojone. 

Także, pomimo zacytowanych powyżej komentarzy dzieci, temat jest potencjalnie 

użyteczny. Gdybym na przykład chciał wyjaśnić Państwu subtelne różnice między 

Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, Wyspami Brytyjskimi i różnymi kra

jami, w których wspomniane badanie zostało przeprowadzone, to z pewnością wy

godnie byłoby mi posłużyć się diagramem Venna (lub „okręgami Eulera", jak 

niektórzy woleliby słusznie powiedzieć) i mówić o dopełnieniach, sumach i prze

cięciach. Ale widocznie ta użyteczność nie została dzieciom przekazana przez 

ich nauczycieli; w przeglądzie, tylko 2 procent dzieci odpowiedziało „tak" 
na pytanie:

„Czy sądzisz, że tego rodzaju matematyka będzie dla ciebie użyteczna 

w codziennych sytuacjach, gdy opuścisz już szkołę?"

W innym tekście przeglądu zapytano uczniów:

5 cm

1cm j llcm

2cm • | 2cm

E Eo 1 o•>* I ^

Ićm
Jak długa jest droga wzdłuż brzegów powyższego obszaru ? 
-------------cm

Rys. 2
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Pytanie nie przedstawiało większych trudności: poprawną odpowiedź podało 

84 procent badanych uczniów (piętnastoletnich) i nawet w grupie najmniej uzdol

nionych uczniów ponad połowę odpowiedzi było poprawnych. Jednak gdy zmieniono 

sformułowanie zadania tak, aby zawierało słowo „obwód", 20 procent mniej ucz

niów z tej ostatniej grupy udzieliło poprawnej odpowiedzi. Nic w tym dziwnego: 

na różnicę tę składają się dzieci, które obliczyły pole zamiast obwodu i te, 

które nie pamiętały „co jest co". Ale czasami widoczne było znacznie poważniej

sze pomieszanie pojęć. Na przykład pewną znajomą nauczycielkę zaskoczyła odpo
wiedź jednego z jej uczniów, który twierdził z całą stanowczością, że obwód 

prostokąta (rys. 3) wynosi 22 cm. Gdy w końcu udało się go namówić by wyjaśnił 

swoją metodę praktycznie, uczynił to wypełniając kwadratami wewnętrzny pas 

wzdłuż boków prostokąta (rys. 4 ). Następnie policzył je i z dumą oświadczył:

8 cm

5cm

Rys. 3

8 cm

22. Wydaje się, że uczniowi temu dane było skorzystać z drobrodziejstw podej

ścia praktycznego w nauczaniu matematyki. Wyrobiło ono jednak w jego umyśle
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dość osobliwy konglomerat pola („policz kwadraty jednostkowe, które pokrywają 

wnętrze figury")'i obwodu („policz odcinki jednostkowe, które składają się na 

brzeg figury").

Na ogół jednak pojęcie obwodu wydaje się dość dobrze rozumiane. To samo 

dotyczy algebraicznej konwencji, że symbol 3x oznacza „trzy razy x" lub „trzy 

porcje x". Na przykład we wspomnianym badaniu 84 procent uczniów, którym zada

no pytanie:

„x = 4, jaka jest wartość 3x"

poprawnie odpowiedziało 12. Jak więc jest możliwe, że na pytanie:

mniej niż połowę badanych uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi, zaś 17 pro-
3 2 1 3 2 1cent podało jedną z dwu odpowiedzi: a + b + c lub a b c ? Te odpowie

dzi nie są „głupie"; są one po prostu „błędne" w stosunku do przyjętych kon

wencji notacji matematycznej. Jako sposób zapisu tego, co zostało narysowane, 

są zupełnie adekwatne; wskazują jednak na niedocenianie przez uczniów faktu, 

że wyrażenie algebraiczne jest zakodowanym równoważnikiem ciągu operacji aryt

metycznych. (Pragnę dodać, że cytowane tu wyniki pochodzą z testów przeprowa

dzonych zanim jeszcze kalkulatory i komputery stały się tak powszechne w uży

ciu, jak to się dzieje teraz w Anglii - przyp. tłum.) Byłoby interesujące 

zbadać czy wprowadzenie tych urządzeń do nauczania matematyki - wraz z ich 

wymogami symbolicznych, algebraicznych sposobów wprowadzania danych - poprawi

ło odpowiedzi uczniów na pytania takie, jak powyższe.

Dotychczasowe przykłady pochodziły z matematyki elementarnej i dotyczy-
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ły dość szerokiego przekroju uczniów w wieku 15 lat. Ale sytuacja nie jest is

totnie różna w przypadku uczniów osiemnastoletnich uczęszczających do klas o 

profilu matematycznym (sixth-form mathematics classes), których prace egzami

nacyjne miałem okazję niedawno sprawdzać. Na przykład w jednym ćwiczeniu zna

czna część uczniów przedstawiła sumę

1 • I2 + 3 • 22 + 5 • 32 + ... + 99 • 502 

w skróconej postaci, jako

£ ( 2 i  - i)-i2 , 

i=l

aby następnie przystąpić do oszacowania wartości tej sumy jako

50 50

Z  (21 - i) • £  i2 .
i=l i=l

Mógłbym także przypomnieć Państwu owego legendarnego studenta (jest to, przy

puszczam, historia prawdziwa, choć nie pochodząca z mojego własnego doświadcze

nia), o którym opowiada się, że na pytanie

„Stwierdź, czy grupy A i B są izomorficzne." 

odpowiedział:

„Grupa A jest izomorficzna, grupa B - nie."

Mam wrażenie, że na wielu lekcjach matematyki dzieje się tak, jak gdyby 

uczniowie dość dobrze rozumieli swój własny język, ale nauczyciel cały czas 

mówi po prowansalsku lub staronordycku. Od czasu do czasu wypowiada parę słów, 

które mają jakieś znaczenie dla uczniów, tak by mogli oni naśladować mowę 

nauczyciela; ale niewiele przemawia za tym, że zachodzi skuteczne ciągłe wza

jemne komunikowanie się. Komitet Cockrofta, którego raport jest, sądzę, Państwu 

znany, stwierdził, że

„Matematyka jest przedmiotem trudnym zarówno dla nauczania, jak uczenia

się."

Doświadczenie jednak wydaje się narzucać nam pytanie:

„Czy to matematyka jest przedmiotem trudnym, czy też to my czynimy ją 

takim?"
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Przecież mamy oznaki dobrej znajomości licznych aspektów liczb, figur, 

stochastyki, struktur itd. u wielu uczniów. Nic w tym dziwnego: skoro matematy

ka wyrosła z potrzeby komunikowania pewnych typów informacji w sposób skuteczny 

i ścisły, wolno oczekiwać, że i u dzieci rozwinie się ona jako naturalne roz

szerzenie ich języka. Wielu uczniów umie - jak się wydaje - znaleźć sensowne i 

użyteczne rozwiązanie zadania o zrozumiałej dla nich treści, zawierającego dane 

liczbowe mieszczące się w zakresie ich doświadczenia. Ale kiedy uczniowie, jak 

we wspomnianym tu badaniu, wypowiadają komentarze takie jak:

„Naprawdę nie myślę, że to jest matematyka; to część codziennego życia "

lub:

„To nie matematyka: to zdrowy rozsądek",

to musimy poważnie zastanowić się nad obrazem matematyki, jaki tworzymy u ucz

niów.

Znamienna jest wypowiedź pewnej kobiety w ankiecie przeprowadzonej parę 

lat temu w Anglii i dotyczącej stosowania matematyki przez dorosłych: gdy po

proszono ją o wykonanie pewnego prostego obliczenia zawierającego odejmowanie 

jednej sumy pieniędzy od drugiej, odpowiedziała:

„Czy wolno mi to zrobić po swojemu, czy tak, jak mnie uczono w szkole? 

Bo jeżeli nam napisać jedną, liczbę pod drugą, a potem liczyć pożyczając' i 

.przenosząc' , to nie sądzę, aby mi się to udało."

Problem ten został bardzo jasno postawiony w artykule L. Buoth (1981)^: 

„Można przypuszczać, że wielka liczba dzieci stosuje w swojej działalności 

matematycznej nie metody oficjalne, lecz swoje własne. Łatwość, z jaką potrafią 

wykonywać proste zadania, do których ich własne strategie są dobrze dostosowa

ne, może zaciemniać fakt, że ich metody s^ różne. Przejście do zadań o trudnoś

ci o stopień wyższej nie jest wtedy tylko poradzeniem sobie z pewnym małym 

zwiększeniem złożoności, ale raczej kwestią całkowitej zmiany metod. Właśnie 

to może być przyczyną często dużej różnicy trudności pomiędzy zadaniami, które 

nie wydają się (nauczycielowi) istotnie różne z punktu widzenia wymagań mate

matycznych. Być może jest nawet tak, że im większe jest powodzenie, z jakim 

dziecko stosuje swoje własne strategie do rozwiązywania prostszych zadań, tym 

trudniejszy będzie ono miało dostęp do formalnych metod matematyki. W nie

których przypadkach pojęcie lub metoda przekazywana przez nauczyciela może

(1^00TH, L.R.: (1981), Child-methods in secondary mathematics, Educational 
Studies in Mathematics 12, 29-41.
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być nawet w konflikcie z pojęciami intuicyjnymi, którymi dziecko się posłu
guje."

Wskazuje to na przepaść, jaka może istnieć między codziennymi zastosowa

niami matematyki z jednej strony a dyscyplinę matematyki - z drugiej; dyscy

pliną, którą charakteryzuje wzajemnie niesprzeczny system języka, symboliki, 
form argumentacji i algorytmów.

To właśnie ta dyscyplina dostarcza sposobów klasyfikacji tematyki na, 

na przykład, „teorię mnogości", „proporcjonalność", „trygonometrię", „matema

tykę dyskretną", itd. To ona wskazuje, że jedno uporządkowanie tematów jest 

akceptowalne, a inne - nie. To ona każe nam kłaść nacisk na rzeczy ogólne 

raczej niż na rzeczy szczegółowe. Na przykład, gdy stardardowy algorytm mno

żenia dwu liczb przez siebie zostanie raz ustalony, to można go użyć równie 

dobrze wtedy, gdy obliczamy 12 • 16 jak wtedy, gdy obliczamy 56789 * 54321. To 

ta dyscyplina określa, jakie rodzaje dowodów są do przyjęcia, a jakie nie.

Jest więc naturalne przyjąć, że dyscyplina matematyki musi stanowić pod

stawę naszych dyskusji o nauczaniu matematyki. Każdemu z nas znany jest obraz 

nauczyciela z pasją dowodzącego słuszności jakiegoś szczególnego podejścia do 

nauczania liczby wymiernej, lub jakiejś szczególnej definicji ciągłości, lub 

pewnego szczególnego uporządkowania twierdzeń geometrii euklidesowej i opiera

jącego się przy tym na argumentach pochodzących wyłącznie z dyscypliny matema

tyki. Także analiza wielu programów szkolnych i podręczników odpowiadających 

tym programom ujawnia, jak silnie ten punkt widzenia waży na nauczaniu matema

tyki.

Nie jest moim zamiarem deprecjonować tu dyscyplinę matematyki. Wręcz 

przeciwnie, uważam, że powinna ona być zawsze obecna w naszych dyskusjach 

jako punkt odniesienia i że matematycy powinni nadal dążyć do jej doskonalenia 

i rozwijania. Ale zbyt łatwo zapominamy, że jest to całkowicie obce terytorium 

dla większości naszych uczniów - jak to jasno ilustruje przykład, od którego 

zacząłem swój referat. W ich życiu jest bardzo wiele sytuacji, w których po

tencjalnie matematyka mogłaby być wykorzystana, ale te sytuacje nie dzielą się 

na „sytuacje proporcjonalności", „sytuacje teorii mnogości", itd. I to stawia 

nas, jako dydaktyków, przed koniecznością podstawowego wyboru. Czy powinniśmy 

starać się udostępnić naszym uczniom zrozumienie struktur matematycznych, czy

niąc inicjację w dyscyplinę matematyczną per se ważnym celem matematycznego 

kształcenia; czy też powinniśmy za cel ustanowić wyposażenie naszych uczniów 

w umiejętność dawania sobie rady z napotkanymi sytuacjami matematycznymi i za

akceptować stosowanie metod dobieranych ad hoc, jeśli są one wystarczające 

dla potrzeb danej sytuacji?
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Jest w tym pewna analogia do uczenia się języka obcego. Kiedy miałem 

czternaście lat, nauczyłem się produkować każdą dającą się pomyśleć formę każ

dego czasownika w języku francuskim: można było mnie zapytać o drugą osobę 

liczby mnogiej »  de 1*imparfait du subjonctif du verbe „apprendre"« i nie 

miałem z tym problemu. Ponadto, znałem prawidłową kolejność użycia czasów 

w wielu rodzajach zdań warunkowych i względnych. Ale kiedy wiele lat później 

miałem okazję doświadczyć konwersacjr z prawdziwymi Francuzami, okazało się, 

że zanim udało mi się włożyć moją myśl w prawidłową formę gramatyczną francus

kiego zdania, nie miało ono już związku z toczącą się dyskusją. Wyprzedzali 

mnie koledzy, którzy nauczyli się mówić po francusku słuchając, a następnie 

stopniowo uczestnicząc w rzeczywistych rozmowach. Wykształcenie, które ja 

otrzymałem, mogłoby stanowić solidną podstawę pomocną dla uczonego lingwisty; 

znacznie mniej odpowiadało wymogom codziennego życia.

Podobnie, jak wskazuje Leslie Booth, jest bardzo dużo „codziennej matema

tyki", którą można uprawiać z niewielkim tylko odniesieniem się do ogólnych 

wyników i procedur matematyki jako dyscypliny - może nie zawsze bardzo skutecz

nie i elegancko, ale to może nie być aż tak ważne. Sugerowałbym nawet, że w na

szym nauczaniu matematyki mamy tendencję do przesadnego opierania się na ogól

nych metodach, zamiast zachęcać naszych uczniów do przyglądania się każdej 

sytuacji dla jej własnych zalet, do kładzenia nacisku na procedury algorytmicz

ne zamiast na pomysły wynikające z intuicyjnego wniknięcia w istotę danego pro

blemu.

Nie chcę tu wchodzić w spór z tymi spośród nas, którzy podawali argumenty 

za „nauczaniem matematyki z algorytmicznego punktu widzenia". Opracowanie algo

rytmu jest zasadniczym krokiem do automatycznego wykonywania zadania - i na 

pewno nie jestem temu przeciwny. Z chwilą gdy mamy algorytm, komputer czy 

kalkulator może wykonywać go dla dowolnych danych wejściowych: użyje tej samej 

metody i zabierze mu to tyle samo czasu, aby obliczyć 12 • 16, jak 56789 •

• 54321. Ale pamiętajmy, że naszą najsilniejszą bronią w ostatecznej walce z 

komputerami jest elastyczność. 0 ile wiem, żaden komputer nie został jeszcze
4

zaprogramowany tak, by rozpoznawał, że 16 to jest 2 , tak że aby obliczyć 

12 • 16 wystarczy tylko podwoić 12 cztery razy: 12, 24, 48, 96, 192

i możemy to zrobić szybciej niż naciskając sześć klawiszy 1, 2,- , 1, 6, =. 

Komputer wygra z nami za każdym razem przy iloczynie 56789* 54321, ale przy 

12 • 16 mamy duże szanse być górą!

Sięgnijmy po przykład z nieco bardziej zaawansowanej matematyki. Wiadomo 

mi z własnych obserwacji, że w wielu krajach Europy jednym z zadań najczęściej
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( 2 )rozwiązywanych przez starszych uczniów jest szkicowanie wykresów funkcji , 

W latach 1981-1982 był to główny problem stawiany uczniom w prawie 30 procent 

klas, które wizytowałem. (Czy nadal praktykuje się to w roku 1986, gdy dostęp

ne są mikrokomputery rysujące dowolny wykres za naciśnięciem kilku klawiszy - 

nie wiem.) I prawie zawsze rozwiązywanie tego rodzaju zadania odbywało się 

według starannie przygotowanej recepty: znaleźć punkty, w których x = 0 lub 

y = 0, rozważyć zachowanie się funkcji, gdy x dąży do - oo , znaleźć war

tości x, dla których y dąży do - oo, znaleźć pierwszą pochodną i zidenty

fikować punkt przegięcia, itd. W bardziej „nowoczesnych" kursach pytania były 

sformułowane tak, by zawierały terminy takie, jak „dziedzina" i „zbiór war

tości", i była tendencja do rozpatrywania raczej nierówności niż równań, ale 

zasada była na ogół taka sama. Była to długa procedura, często zabierająca ucz

niom godzinę lub więcej, by w końcu powstał wykres jednej funkcji, ale dostar

czała ona ogólnej metody przypuszczalnie skutecznej dla jakiegokolwiek równa

nia wiążącego x i y. Odniosłem ponadto wrażenie, że działalność ta była 

mało atrakcyjna dla uczniów i domyślam się, że gdybym ich zapytał o to, usły

szałbym odpowiedzi podobne do tych, jakich udzielili angielscy piętnastolat- 

kowie:

„Nie widzę w tym żadnego sensu. Komu by się chciało rysować głupie wykre

sy? Na pewno nie mnie!"

„To pytanie jest naprawdę zupełnie bez sensu. Nie widzę żadnego praktycz

nego pożytku z wykresów."
„Zawsze mylą mi się pochodne i całki. Chcę zostać malarzem."

To wielka szkoda, gdyż trudno pomyśleć o innym, temacie w matematyce, który 

dawałby szerszą perspektywę rozwoju matematycznego osądu i wyobraźni - pod 

warunkiem, że położymy nacisk na wybór odpowiednich metod szkicowania wykresów 

ogólnych równań. Jako przykład pozwolę sobie zarekomendować Państwu zadanie, 

które niegdyś jeden z moich kolegów postawił swoim uczniom:

„Naszkicuj wykres równania x + y =1.

Jest w tym zadaniu potencjał stymulujący ożywioną, wartościową dyskusję 

matematyczną. Albo, by dać inną ilustrację, pamiętam, gdy wizytowałem pewną 

klasę w Rzymie - choć mogłoby to równie dobrze zdarzyć się we Frankfurcie, Pa

ryżu, Dublinie czy Londynie - chłopiec (dobry uczeń) demonstrował na tablicy 

wykres funkcji

( 2 )W naszym żargonie szkolnym: „Badanie funkcji" (przyp. tłum.).
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sin x*cos x y = -------------  .
sin x -s- cos x 

2 2Zanim znalazł wyrażenia dla dy/dx i d y/dx cała powierzchnia tablicy była 

zajęta i nie było gdzie naszkicować wykresu!

Nikomu w klasie nie przyszło do głowy, że zapisując równanie w postaci

cos x sin x

można całkowicie uniknąć stosowania rachunku różniczkowego.

Krok 1. Wyprowadź wykresy funkcji sec x = 1/cos x i esc x = 1/sin x 

z wykresów funkcji cosinus i sinus.

Krok 2. Wyprowadź wykres sum x = sec x + esc x z wykresów sec x i 

esc x.

Krok 3. Wyprowadź wykres y = 1/sum x .z wykresu sum x.

Być może wolą Państwo inną metodę - jest kilka możliwości! Można dzielić 

się swoimi pomysłami, można je porównywać, a nawet oceniać. Można wdać się 

w dyskusję na temat oceny wyniku matematycznego: w jakim sensie jeden sposób 

rozwiązania jest „lepszy" od drugiego?

Ale będzie to możliwe, o ile będziemy gotowi uwolnić nauczanie matematyki 

od dominacji metod ógólnych i odgórnie narzuconej dyscypliny. Jest to, moim 

zdaniem, jeden z najsilniejszych argumentów za zrobieniem miejsca w nauczaniu 

matematyki na otwarte badania prowadzone przez uczniów. Jeśli bowiem postawi 

się uczniów wobec sytuacji nie dającej się sprowadzić do zastosowania ogólnych 

reguł i procedur, to będą oni zmuszeni do wypracowania swojego własnego języka, 

symboliki i algorytmów - to znaczy, do wypracowania swojej własnej dyscypliny 

matematyki - na potrzeby tej szczególnej sytuacji.

Jest to także argument za włączeniem historycznej perspektywy do kształce

nia nauczycieli; gdyż także zbyt często zapominamy, że dzisiejsze standardy ma

tematycznej ścisłości należą do zupełnie niedawnych osiągnięć. Goffrey Howson 

przypomniał nam, że jeszcze sto lat temu na egzaminie z matematyki w Cambridge 

student mógł otrzymać następujące zadanie:

„Udowodnij, że każda funkcja ciągła jest różniczkowalna."

Odkrycie, w wyniku badań Fouriera, że suma szeregu funkcji ciągłych może 

mieć nieciągłości, wywołało szok w społeczności matematycznej i całkowicie 
zmieniło kierunek rozwoju analizy matematycznej. I jedynie specjalista w tamtej
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Rys. 6

epoce czułby się zmuszony do interpretacji równania czwartego stopnia w notacji 

Ferrariego^. Dlatego nie jest być może dziwne, że nasi studenci czy uczniowie

 ̂ Ferrari, XVI w., uczeń Cardana, rozwiązał ogólne równanie stopnia 
czwartego za pomocą równania stopnia trzeciego (Bourbaki, „Elementy historii 
matematyki", PWN, Warszawa 1980, str. 95).



1 D. QUADLING

odrzucają, jako niewczesne i pedantyczne, niektóre nasze bardziej nieelastyczne 

próby narzucenia im dwudziestowiecznych matematycznych systemów. Niepotrzebnie 

spieszymy się podając naszym uczniom ogólne rozwiązania problemów, zanim jesz

cze zdążyli oni docenić, że problem w ogóle istnieje.

Jedno z pytań, które gwarantuje piorunujący efekt, szdzególnie w międzyna

rodowym towarzystwie dydaktyków matematyki, to czy jest w ogóle wybaczalne nau- 

czanie fragmentu „matematyki", który w rzeczywistdści jest błędny. Nie sugeru

ję, że jest to coś, co ktokolwiek z Państwa zrobiłby świadomie i umyślnie: je

stem pewien, że jeśli, jako nauczyciele, robią Państwo krok zawierający jakieś 

ukryte założenie, to wskazują to swoim studentom, ewentualnie odnosząc się do 

jakiejś pozycji literatury, w której mogą to znaleźć sami. Przyznaję także, że 

czasami nieumyślnie zwodzimy naszych uczniów, nie wziąwszy pod uwagę jakiejś 

logicznej subtelności. Ale czy odkrycie później tego błędu nie pozwoliłoby 

Państwu spać spokojnie? Czy błędy rzeczywiście szkodzą matematycznej edukacji 

naszych uczniów, a jeśli tak, to czy pewne rodzaje błędów są bardziej szkodli

we od innych? Gdyby w podręczniku uzasadniono jakiś wynik matematyczny za po

mocą niezupełnie poprawnego argumentu, to czy ten jedyny fakt przeszkodziłby 

Państwu rekomendować ten podręcznik innym? Czy odrzuciliby Państwo studenta, 

jako niezdolnego do wypełniania zawodu nauczyciela, po usłyszeniu, jak na lek

cji twierdzi, że udowodnił twierdzenie, sprawdziwszy jedynie kilka jego szcze

gólnych przypadków? Krótko mówiąc, jak istotna jest dyscyplina matematyki dla 

pedagogicznej rzetelności?

Sądzę, że spectrum odpowiedzi na to pytanie w takim jak to gronie byłoby 

niezwykle szerokie, i jest to być może właściwy moment, żeby przerwać referat 

i pozwolić rozwinąć się dyskusji. Ale nie proszę o wybaczenie mi zakończenia 

na kontrowersyjną nutę. Postawiliśmy sobie bowiem w tym tygodniu zadanie udzie

lenia odpowiedzi na pytanie, zawierające w sobie słowo „matematyka"; i dopóki 

nie dojdziemy do porozumienia w tych kwestiach - relacji szczególnego do ogól

nego, pragmatycznego do dyscypliny, perspektywy ucznia do perspektywy zawodo

wej - nie sądzę, aby udało nam się odpowiedzieć na nie w sposób adekwatny.

CAMBRIDGE INSTITUTE OF EDUCATION

(Z angielskiego tłumaczyła ANNA SIERPIŃSKA!
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TEACHING MATHEMATICS IN A FOREIGN LANGUAGE 

S u m m a r y

This is the text of the Author * s plenary lecture at the 3Bth CIEAEM 

Meeting at Southampton in 1986. The theme of the Meeting was: „Mathematics for 

those between 14 and 17, is it really necessary?" D. Quadling’s main point is 

that mathematics can be meaningful and useful for all students but it rarely 

is viewed as such by them. In actual teaching, "there is a tendency to rely 

too much on general methods, results and procedures of the mathematical dis

cipline, rather than encouraging our pupils to look at each situation on its 

own merits; to stress algorithmic procedures rather than imaginative insights". 

Learning mathematics too often becomes analoguous to learning a foreign lan

guage through studying its grammar instead of listening to and participating 

in real conversations. The Author puts up an important question: "For (stu

dents) life is punctuated by a sequence of events which have the potential 

for using mathematics, but these events are not parcelled as ‘ratio situ

ations, ‘ set theory situations , and so on. And this faces us as educators 

with a fundamental choice: should we be attempting to give our pupils a struc

tured appreciation of mathematics, making an initiation into the discipline 

of mathematics per se an important educational objective; or should we set 

the target of equipping pupils to meet mathematical situations as they find 

them, accepting the validity of ad hoc methods when these are sufficient to 

the needs of the occasion?"


