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Międzynarodowa Komisja do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki zorga

nizowała swe doroczne spotkanie w roku 1987 w Kanadzie. Odbyło się ono w dniach 

od 27 lipca do 1 sierpnia w Sherbrooke z udziałem 182 uczestników z 21 krajów 

ze wszystkich kontynentów. Z Polski wzięło czynny udział w pracach konferencji 

sześć osób (A. Krygowska, S. Turnau i M. Ciosek z Krakowa, A. Sierpińska i 

W. Zawadowski z Warszawy oraz B. Rabijewska z Wrocławia). Temat konferencji 

sformułowano ogólnie: ..Rola błędu w uczeniu się i nauczaniu matematyki", i 

sprecyzowano bliżej w następujących problemach szczegółowych:

1. Analiza błędów. Co rozumiemy przez błąd? Kto o tym decyduje i kiedy? 

Jakie są typy błędów spotykanych w toku uczenia się matematyki? Czy można je 

sklasyfikować? Według jakiego modelu? Jak stwarzać dogodne warunki do ich 

obserwowania i zbierania rzetelnych danych? Jakie modele analizy należałoby 

popierać lub rozwijać? Czy podejście przez rozwiązywanie problemów może ode

grać rolę w śledzeniu błędów?
2. Czynniki wyjaśniające błędy. Czy błąd jest czymś nierozłącznym z ucze

niem się i konstruowaniem matematyki, czy przeciwnie, należy szukać jego przy

czyn w systemie edukacji, w programie, w metodach, podręcznikach, w pedagogicz

nych podejściach, w koncepcji nauczania, w środowisku socjokulturowym, w czyn

nikach afektywnych i funkcjach poznawczych? Czy są bardziej od innych uporczy

we błędy w uczeniu się matematyki?
3. Profilaktyka i terapia błędu. Czego symptomem jest błąd? W jakich wa

runkach spełnia on rolę pozytywną, a w jakich negatywną? Czy można i czy należy 

przewidywać błędy i im zapobiegać? Czy to zależy od typu błędu? W jaki sposób 

różne modele rozumienia i genetycznego rozwoju pojęć mogą być przydatne w pro-
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filaktyce i terapii błędu? Czy podejście od strony afektywnej ma tu znaczenie? 

Czy należy stosować środki specyficzne przy specyficznych błędach?

4. Dydaktyczne wykorzystanie błędu. Czy można i czy należy nadać błędowi 

wartość pozytywną? Czy istnieją związki między błędem, bzdurą a przeszkodą epi- 

stemologiczną? Czy przyjmując genetyczny model poznania należy mówić o błędzie, 

czy o niepełności wiedzy? Czy nalfeźy dopuszczać do błędów, czy ich unikać, czy 

je poprawiać, czy je wykorzystywać? Czy prowokują one pożądane zachwiania rów

nowagi, konflikty poznawcze? Jaka jest rola kontrprzykładów? Jaka jest rola 

błędu w rozwiązywaniu problemu? Czy można korzystać z błędu jako wskaźnika 

oceny intelektualnych funkcji ucznia?

5. Od błędu do niepowodzenia. Kiedy błąd staje się przyczyną niepowodze

nia? Czy trudności w matematyce stanowią zjawisko socjokulturowe? Czy są one 

wykorzystywane jako ogólne kryterium selekcji? Czy można stosować terapię wobec 

niepowodzenia tak, jak się ją stosuje wobec błędu? Jaką rolę pełni nauczyciel 

w niepowodzeniu ucznia?

Zgodnie z tradycją Komisji prace prowadzone w toku konferencji zorganizo

wano w następujących formach: 1) plenarne i półplenarne referaty zaproszonych 

prelegentów, 2) referaty i dyskusje w zespołach tematycznych, 3) tzw. forum 

idei, pomysłów, z wystawą literatury i pomocy naukowych, pokazów wykorzystania 
komputerów itp.

Merytoryczne prace konferencji poprzedziły dwa wystąpienia inauguracyjne, 

aktualnego przewodniczącego Komisji Michela Pellereya (Włochy) i moje, jako 

honorowej przewodniczącej. Teksty tych przemówień publikujemy w niniejszym 

tomie Dydaktyki Matematyki na stronach 133-147.

Trzy referaty plenarne wygłosili: Maurice Belanger (Kanada): Błędy w ma

tematyce, wiek amerykańskich badań; Herbert Ginsburg (Stany Zjednoczone): 

Przez kształcenie nauczycieli do rozumienia dziecięcego rozumienia matematyki; 

Lelis Paez (Wenezuela): 0 prawo do rozumienia.

Referaty półplenarne, a więc dwa lub trzy wygłaszane jednocześnie w róż

nych salach, przedstawili: George Booker (Australia): Rola błędów w konstrukcji 

matematycznej wiedzy; Anna Sierpińska (Polska): 0 względności błędów; Hans 

Freudenthal (Holandia): Błędy nauczyciela; Raffaelle Borasi (Stany Zjednoczo

ne): Alternatywne perspektywy wykorzystania błędów w edukacji; Paolo Boero 

(Włochy): Analiza kilku czynników błędów w nauczaniu matematyki dzieci w wieku 

7-12 lat; Nicolas Rouche (Belgia): Zagadnienia związane z błędami; Alan Bell 

(Anglia): Systematyczne wykorzystanie poznawczych konfliktów w nauczaniu. Trzy 

eksperymenty.
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Teksty niektórych z tych referatów w przekładzie na język polski opubliku

jemy w następnych tomach Dydaktyki Matematyki.

Liczne krótsze referaty wygłoszono w ramach zebrań zespołów. Zorganizowano 

siedem takich zespołów, z których każdy miał koncentrować swą pracę na z góry 

..określonym temacie szczegółowym.

Zespół A: Klasyfikacja i analiza błędów oraz ich zastosowanie w nauczaniu.

Zespół B: Czynniki poznawcze wyjaśniające błędy.

Zespół C: Czynniki afektywne i socjokulturowe wyjaśniające błędy.

Zespół D: Błędy związane z językiem: formalnym, naturalnym, symbolicznym, 

graficznym itp.

Zespół E: Profilaktyka i terapia błędu.

Zespół F: Dydaktyczne wykorzystanie błędu.

Zespół G: Wykorzystanie błędów w kształceniu nauczycieli.

Pracami danego zespołu kierowały powołane przez organizatorów dwie osoby. 

Ze strony polskiej taką rolę pełniła w grupie B Anna Sierpińska (Warszawa).

Poszczególne zespoły miały skoncentrować swe prace (referaty i dyskusje) 

nad wymienionymi wyżej tematami. Dostosowanie się do tego planu okazało się 

jednak nie w pełni możliwe. Sformułowane dla różnych grup problemy były tak 

ze sobą ściśle powiązane, że nie można ich było sztucznie dokładnie rozdzielić. 

W świetle złożonych w ostatnim dniu konferencji, raportów z prac zespołów ujaw

niły się wyraźnie różne trudności w bardziej wnikliwym opracowaniu danego tema

tu. Zarówno jednak referaty jak i dyskusje w zespołach tematycznych pokazały, 

jak ogromną rolę pełnią obecnie w rozwoju dydaktyki matematyki teoretyczne ana

lizy i empiryczne badania błędów popełnianych przez uczniów w procesie ucze

nia się matematyki. Te analizy i te badania empiryczne pogłębiają i rozszerzają 

rozumienie tak trudnego do przeniknięcia procesu uczenia się matematyki. A 

przecież bez tego rozumienia, bez docierania do istotnych mechanizmów, do isto

tnych sprzeczności w tym procesie nie można mówić o dydaktyce matematyki jako 

nauce i o jej wpływie na rzeczywistość szkolną.

„Za uczenie się matematyki" - powiedział George Booker - „w ostatecznej 

instancji odpowiedzialna jest ucząca się jednostka. Powinno się więc zachęcać 

dzieci do odważnego formułowania i sprawdzania hipotez, których uogólnianie 

stanowi matematykę. Wiąże się to z ryzykiem, które stwarza nieuniknione źródła 

błędów, ale trzeba na te błędy patrzeć jak na chwilowe przeszkody w rozwoju 

wiedzy". Zarówno w referatach, jak i w dyskusjach podkreślano pozytywny, twór

czy charakter tych „przeszkód". W szczególności wiele uwagi poświęcono konflik

tom pojęciowym, konfliktom między konsekwencjami koncepcji ucznia, jego kon

kretnymi osobistymi doświadczeniami a matematyką „oficjalną", którą poznaje,
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oraz konfliktom związanym z różnicą zdań w grupie uczniów, prowadzącą do twór

czych dyskusji. Przezwyciężenie zarówno konfliktu wewnętrznego, w dyskusji 

z samym sobą, jak i konfliktu „społecznego", uważa się za warunek konieczny po

stępu w uczeniu się matematyki. Nauczyciel ma według paradygmatu wizji kon- 

struktywistycznej uczenia się matematyki stwarzać tylko warunki sprzyjające 

rozwiązaniu konfliktu, przekroczeniu przeszkody, a nie interweniować bezpo

średnio przez narzucanie poprawnej koncepcji. Wymaga to jednak głębokiego rozu

mienia błędu przez nauczyciela, umiejętności docierania do jego źródeł, oraz 

umiejętności uświadamiania sobie poprzez analizę błędów uczniowskich własnych 

błędów w organizowaniu uczenia się matematyki przez uczniów. Na te sprawy 

zwracano uwagę zarówno w referatach, jak i w dyskusjach prawie w każdym zes

pole.

Nie miałoby sensu streszczanie referatów w ramach tego sprawozdania, po

nieważ będą one w przekładzie na język polski publikowane w całości w Dydaktyce 

Matematyki. Ograniczę się więc tylko do informacji o pracy zespołów, opierając 

się na końcowych raportach przedstawionych na zebraniu plenarnym na zakończenie 

konferencji.

Grupa A, zajmując się analizą samego pojęcia błędu, klasyfikacją błędów 

i metodologią ich badania, napotkała bardzo duże trudności w sprecyzowaniu 

ogólnych definicji w tych dziedzinach. Być może zresztą słusznie. Nicolas 

Rouche w swym referacie wyraził wątpliwość co do sensu poszukiwania takich 

definicji i takich klasyfikacji. Jego zdaniem należy raczej analizować i klasy

fikować sytuacje, w których błędy się pojawiają w sposób nieunikniony. W refe

ratach i w toku dyskusji w zespole A były to raczej definicje błędu związane 

z rozważaną sytuacją szkolną. Zastanawiano się również nad pojęciem błędu z 

punktu widzenia tego, kto decyduje o tym, co jest błędne, i tego, kto to oce

nia; nauczyciel, instytucja badająca wyniki nauczania, pracownik nauki poszu

kujący odpowiedzi na istotne pytania związane z rolą błędu w matematyce i jego 

funkcjonowaniem w poznaniu. To są różne punkty widzenia. Jeżeli się weźmie 

pod uwagę opinie rodziców, społeczeństwa, to jednak przeważa identyfikowanie 

błędu z niepowodzeniem szkolnym.

Klasyfikację błędów próbowano rozważać w trzech wymiarach: 1) dziedzina 

matematyki będąca przedmiotem uczenia się (np. błędy związane z wyobraźnią 

przestrzenną w geometrii, z pojęciem nieskończoności w analizie), 2) uczeń, 

„styl" jego aktywności, 3) „dydaktyczne otoczenie".

Zastanawiano się nad metodologią badania błędów. Dyskutowano przede wszy

stkim nad funkcją testu i problemami decymologii. W szczególności, między in-
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nymi, rozważano delikatny problem „podstępnych pytań", które w zależności od 

punktu widzenia i celu testu mogą prowadzić do lepszego poznania myślenia ucz
nia, ale mogą też prowokować niepowodzenia.

Zespół B miał zgodnie z programem.zająć się problemami związanymi z czyn

nikami poznawczymi w wyjaśnianiu błędów. Zwrócono uwagę na to, że negatywna 

konotacja słowa „błąd" przeszkadza we właściwej analizie błędu, w szczególnoś

ci ujawnia się to w toku kształcenia nauczycieli. Rezygnując z jałowego - zgod

nie z stanowiskiem Rouche*a - poszukiwania definicji i klasyfikacji błędów w 

matematyce szkolnej, uznano za ważny układ odniesienia koncepcję uczenia się 

(rozważaną z różnych punktów widzenia). Wiele błędów omawianych w toku konfe

rencji ma swe źródła w kontekście pedagogicznym, między innymi 1. Brak stoso

wania różnych sposobów rozwiązywania tego samego zagadnienia (na przykład 

tylko algebraiczne rozwiązywanie równań), 2. Przedwczesne używanie zbyt moc

nych środków (na przykład wykorzystywanie prostej liczbowej dla zilustro

wania operacji na liczbach naturalnych). 3. Brak związków między formalnym 

obiektem a bliskimi dla ucznia sytuacjami, co hamuje ruchliwość jego myśli 

(np. przedstawianie proporcjonalności jako funkcji liniowej bez związku ze ska

lą), 4. Nadużywanie symboliki.

Na bardzo frapujących przykładach zaczerpniętych z obserwacji rzeczywis

tych sytuacji pokazano, że błąd ucznia może być bardzo rozmaicie interpretowa

ny. Błąd jest raczej dynamicznym procesem niż izolowanym faktem.

Wiele uwagi poświęcono przeszkodom epistemologicznym. Wydaje się, że więk

szość z tych przeszkód ma swe źródła w koncepcji matematyki i jej związków 

z rzeczywistością. Wiele trudności wiąże się z nierozróźnianiem świadectwa 

zmysłów od matematycznego modelu danej sytuacji. Na przykład uczniowie odrzu

cają teoretyczne pojęcie chwilowej prędkości, która nie jest obserwowalna. 

Liczne błędy wynikają z zerwania związku między symbolem a jego znaczeniem.

Z drugiej strony stałe odwoływanie się do znaczenia może być też przeszkodą 

w rozwoju matematycznej myśli. Stosowanie równań pozwala na uwolnienie się 

od znaczenia symbolu i prowadzi do sprawniejszego rozwiązywania niektórych 

problemów. Wielkości; objętość, pole, długość, kąt stają się liczbami, a na

wet symbolami literowymi, co redukuje rozwiązanie pewnych zagadnień do stosowa

nia ciągu procedur automatycznych, ale skutecznych. Pokonanie tych dwóch prze

szkód przeciwstawnych (za dużo znaczenia - brak znaczenia) wymaga ciągłej in

terakcji pomiędzy dwoma aspektami matematyki. Ta interakcja rozwija się specy

ficznie w zależności od specyficznej dziedziny pojęciowej, w której funkcjo

nuje. Stąd wynikają trudności w definiowaniu ogólnych pojęć błędu i przeszkody



154 A.Z. KRYGOWSKA

epistemologicznej, w wypracowywaniu ogólnej metodologii ich badania i analizy. 

Natomiast można posuwać się naprzód, badając każdy zaobserwowany przypadek, 

czynniki decydujące o przeszkodach, błędy i możliwe typy interwencji pożytecz

nych - właśnie w tym przypadku.

Zespół C zajmował się wyjaśnianiem błędów z punktu widzenia afektywnych 

reakcji uczniów i ich socjokulturowego uwarunkowania. Wśród czynników afektyw

nych, które mogą być z jednej strony źródłem, z drugiej zaś skutkiem błędu, 

wyróżniono, między innymi: uprzedzenia, bojaźliwość, blokadę, poczucie własnej 

godności, komplikacje wynikające z zbytniego obciążenia wiedzą, sprzeciw prze

ciw uległości. W zakresie czynników socjokulturowych podkreślano szczególnie 

niepowodzenia dzieci z środowisk społecznie upośledzonych ze względu na takie 

elementy, jak język, kultura (robotnicy, emigranci), ze strony zaś praktyki 

nauczania matematyki na przykład tak zwane „ubieranie matematyki w zadaniach 

tekstowych w sytuacje z życia" zupełnie obce tym dzieciom.

Na tle tych rozważań sformułowano pewne sugestie dla praktyki nauczania 

matematyki. Między innymi: Zapoznawać uczniów z genezą pojęć, z historią mate

matyki, wykorzystywać kulturę środowiska, z którego dziecko pochodzi, wprowa

dzać w to, co jest rzetelną pracą, wykorzystywać w tym celu nie tylko błędy 

uczniów, ale też błędy popełniane przez nauczyciela i nie ukrywane przed ucz

niami (przyznać prawo do błędu także nauczycielowi), popierać samodzielność, 

„oddramatyzować" błąd, ale równocześnie nie traktować każdej dobrej odpowiedzi 

jako dowodu rozumienia; przywrócić uczniowi poczucie własnej godności. Nauczy

ciel nie powinien przedstawiać własnego rozumowania jako jedynie możliwego, po

winien szukać sytuacji otwartych, w których można korzystać z analogii, w któ

rych można otrzymywać różne rozwiązania problemu, i które wzbudzają w uczniu 

przyjemność płynącą z zajmowania się matematyką. Należy popierać takie podej

ścia metodyczne, w których odgrywa ważną rolę współdziałanie i dyskusja. 

Trzeba stymulować rozwój sytuacji tak, aby uczniowi przywrócić poczucie własnej 

wartości w kontakcie z matematyką.

Zespół D zajmował się błędami związanymi z językiem matematyki, z jego 

różnymi składnikami i formami. Rozważano następujące „języki" matematyki szkol

nej: a) język werbalny (wyrażający werbalnie sądy matematyczne, lub niefor

malny , przybliżający takie sądy , lub mówiący o matematyce,a więc metamatematycz- 

ny), b) języki algebraiczne (formalizm rachunku arytmetycznego, formalizm ra

chunku literowego), c) rysunki (mniej lub więcej kodowane), d) grafy kartezjań- 

skie. Wnikliwie dyskutowano w szczególności nad błędami związanymi z językami
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stosowanymi w algebrze i geometrii. W dziedzinie algebry błędy maję swe źródła 

- między innymi - w zdegenerowanym formalizmie (na przykład przenoszenie na 

wszystkie operacje formalnych własności liniowości), w toku przechodzenia do 

algebry literowej jako rozszerzenia rachunku arytmetycznego, przy aksjomatycznym 

prezentowaniu algebraicznych struktur, przy stosowaniu metafor fizycznych. Pew

ne błędy pojawiają się w związku z własnym interpretowaniem przez ucznia forma

lizmu (na przykład interpretacja znaku równości niezgodna z matematyczną kon

wencją). Niektóre błędy tego typu pojawiają się systematycznie, inne tylko spo

radycznie .

Błędy w geometrii powiązano z następującymi problemami:

- status rysunku wykonywanego przyrządami lub bez przyrządów, rola kodo

wania,

- zachowanie, lub nie, pewnych własności (porządek, własności topologicz

ne, metryczne...) przedmiotu w jego reprezentacji rysunkowej,

* - stosunki między przedmiotem, reprezentacją, myślą a percepcją,

- różne reprezentacje o dwóch lub trzech wymiarach.

W toku dyskusji próbowano znaleźć wyjaśnienia bardziej ogólne. Uwzględ

niono różne punkty widzenia.

1. Funkcje różnych systemów reprezentacji:

a) Funkcja komunikacji. Znajdujemy błędy w komunikowaniu się związane 

z wieloznacznością niektórych notacji (3,33...) lub związane z kontraktem dy

daktycznym (czego nauczyciel chce ode mnie).

b) Funkcja narzędzia myślenia. Spotykamy błędy spowodowane identyfi

kacją heurystyk związanych z graficznymi reprezentacjami, z operacjami poję

ciowymi .

2. Punkt widzenia - lingwistyka. Rozróżniano błędy związane:

- z kodem, np. z regułami rysowania w rzucie równoległym,

- ze składnią, np. te, które są związane z formalnym przekształcaniem
I 2 iPwyrażeń algebraicznych, takie jak vx + y = x  + y.

3. Punkt widzenia - retoryka: Rozważa się tu liczne błędy i zjawiska z 

punktu widzenia figur stylu lub myśli - tak, jak w starożytnej retoryce. W 

szczególności rozważa się metafory i metonimie. Metafora polega na używaniu 

znaków pozornie nieodpowiednich, które jednak mają sens dla tego, kto ich uży

wa. Gdy w roku 1557 wprowadzono znak równości, użyto dwóch kresek równej dłu

gości, ażeby wyrazić równość. Wtedy była to metafora, dla nas już nią nie jest.
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Ale, jeżeli dziś używa się znaku równości kalkulatora kieszonkowego w znaczeniu 

uwolnienia rezultatu - to jest metonimia. To jest typowe dla metonimii przesu

nięcie.

4. Punkt widzenia metapoznawczy. Można interpretować pewne błędy i przede 

wszystkim brak kontroli w stosunkuvdo pewnych błędów z punktu widzenia metapoz- 

nawczego.
- Trudność w przechodzeniu od składni do semantyki i w przechodzeniu 

od kodu do jego semantycznego sensu (na przykład przy przejściu od rysunku do 

przedmiotu),

- trudności związane z relacją między ogólną wypowiedzią a przypadkiem 

szczególnym,

- kontrola poprawności w rozszerzeniu danych reguł syntaktycznych.

5. Punkt widzenia: typy błędów z winy nauczyciela i ucznia. Błędy popeł

niane przez nauczyciela wiążą się z jego wykształceniem kulturalnym, zawodowym, 

z jego językiem werbalnym (mówionym i pisanym), z niedostatecznym wyjaśnianiem 

reguł, z nieznajomością lub lekceważeniem funkcjonowania myśli ucznia.

Błędy spowodowane przez samego ucznia wiążą się z warunkami socjalno-kul- 

turowymi, z umiejętnością wypowiadania się w mowie i piśmie, z automatyzacją, 

z bezwładnością w stosowaniu pewnych formalizmów, z niepokojami i zniechęce

niem, z formalizmem zdegenerowanym.

P r o p o z y c j e  p r a c y  w k l a s i e .  W toku dyskusji uczestnicy 

formułowali różne sugestie. Podaję je w streszczeniu:

1. Wzmocnić dialektykę między składnią a semantyką w pracy matematycznej 

(abstrakcyjny-konkretny, rachunek literowy i arytmetyczny, rysunek - przed

miot) .
2. Uczynić ucznia świadomym kodowania i składni.

3. Rozwinąć postawy skierowane do metapoznawczej matematycznej pracy i 

środki werbalne dla realizacji tej postawy.

4. Rozwinąć różne podejścia do konceptualizacji matematycznej, w szczegól

ności wizualne i manipulacyjne.

W zespole E rozważano zagadnienia związane z profilaktyką i terapią błędu. 

Rozróżniono dwie sytuacje, w których pojawiają się błędy.

W pierwszej błąd ma charakter konstruktywny, czasem sprowokowany przez 

nauczyciela w celu wywołania poznawczego konfliktu. W drugiej błąd jest rezul

tatem nieporozumień i luk powstałych w poprzednim okresie uczenia się, czę-
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sto jest to błąd uporczywy. Możliwość takich błędów trzeba przewidywać i wcześ

nie im przeciwdziałać.

Zastanawiano się nad rolą błędu w rozwiązywaniu problemów. Uznano naucza

nie oparte na rozwiązywaniu problemów za szczególnie skuteczne w konstrukcji 

wiedzy, szczególnie ważne dla ujmowania związków między różnymi wiadomościami 

dla stwarzania sytuacji konfliktowych. Niemniej w toku dyskusji wyrażano też 

opinię, że ta metoda powinna być stosowana jako jedna z wielu innych. Podkreś

lano ważną, pierwszoplanową rolę nauczyciela jako animatora, przewodnika do 

wiedzy. W podejściu dydaktycznym opartym na rozwiązywaniu problemów błąd powi

nien być traktowany jako element konstruktywny. Chodzi o taką atmosferę naucza

nia, aby błąd ucznia nie blokował jego zainteresowania matematyką. W rzeczy

wistości szkolnej dzieci boją się błędu, często błąd jest podstawą selekcji; 

obawa błędu, to powód strachu przed matematyką. Postawa ucznia wobec błędu za

leży też od jego doświadczenia w zakresie możliwych sukcesów. Zrozumienie roli 

błędu powinno być jednym z ważnych celów kształcenia nauczycieli.

Zespół F zajął się problemami dydaktycznego wykorzystania błędów. W uwa

gach wstępnych autorzy raportu zwracają uwagę na to, że to, co jest uważane 

przez nauczyciela za błąd, niekoniecznie musi być uznawane za błąd przez ucz

nia. Czy można mówić o błędnej odpowiedzi, gdy uczeń nie zrozumiał pytania? 

Nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z różnych typów błędów, jeżeli chce błędy 

rozumieć, oceniać je i właściwie wykorzystywać.

Sformułowano pewne bardziej szczególne wskazówki. Należy:

- wskazywać uczniom błędy (np. w czasopismach) i je z uczniami analizować,

- wykorzystywać konflikty w celu wyjaśnienia pewnych pojęć,

- prowokować błędy w przypadku, gdy zachodzi możliwość błędnego rozumie

nia,
- pomijać pewne błędy (w zależności od ich typu),

- nie zawsze pomagać, ale trzeba wywoływać dyskusję pomiędzy uczniami, nie 

narzucać własnych idei.
W ramach ustępu raportu zatytułowanego „obserwacje" stwierdza się:

- błąd lub niejasność w jakimś tekście (np. przy użyciu języka codzienne

go) może przekształcić problem zamknięty w problem otwarty i wywołać prowadzącą 

do lepszego rozumienia dyskusję,

- można celowo wykorzystywać błędy nauczyciela.

Zwrócono uwagę na to, aby sami uczniowie poprawiali swe błędy (można to 

organizować na przykład grupując uczniów w dwójki, lub skłaniając ich do komen

towania własnych błędów w teście, nad którym mogą ponownie pracować). Zalecano
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przedstawianie opowiadań zawierających błędy, które uczniowie będą komentować, 

wykrywać i poprawiać.

W końcowych uwagach raport grupy F stwierdza: Błędy stanowią istotny czyn

nik procesu nauczania i uczenia się. Powinniśmy wykorzystywać błędy popełniane 

w klasie tak, aby z nich korzystali wszyscy uczniowie. Wymaga to zmiany postaw 

zarówno nauczyciela, jak i ucznia.-v

W raporcie grupy G uwzględniono dwie części* pierwszą zatytułowano: „Błędy 

i nauczanie matematyki", drugą „Błąd i kształcenie nauczycieli". Rozróżniono 

trzy poziomy błędów: błędy dzieci, błędy nauczycieli i studentów przygotowują

cych się do zawodu nauczyciela, błędy tych, którzy kształcą nauczycieli. Roz

różniono także błędy dotyczące materiału nauczania (matematyczne) i błędy do

tyczące procesu nauczania (dydaktyczne). Pojęcie błędu jest istotnie względne. 

Błąd wymaga interpretacji, sądu o tym, co dzieci tworzą w zależności od kontek

stu i celów, które sobie stawiają.

Wyrażono pogląd, że „dobre nauczanie" nie polega na tym, aby eliminować 

a priori błędy przez jasne przekazywanie wiedzy; przeciwnie, niektóre błędy są 

pożądane, jako punkt startu. Rozumienie powinno być interpretowane jako proces 

dynamiczny, którego jest ono raczej celem, a nie ustalonym stanem. Należy trak

tować błędy jako środki postępu.

Bardzo ważne zagadnienie - to postawy nauczycieli i uczniów wobec błędów. 

Są oni uwrażliwieni raczej na błędy ujawniające się w końcowym wyniku pracy, a 

nie w procesie, w drodze prowadzącej do tego wyniku. Istnieje również mental

ność „czarne-białe" (poprawne - niepoprawne). Dla ucznia - to najczęściej ocze

kiwanie na werdykt nauczyciela.

Trzeba wziąć pod uwagę to, że wykorzystywanie błędów w nauczaniu może pro

wadzić do niepewności, do zachwiania równowagi zarówno u ucznia, jak i nauczy

ciela. Nauczyciel powinien móc lepiej zaakceptować możliwość tej niepewności 

i destabilizacji. Dla ucznia stabilność jako cel polega na jego osobistej zdol

ności do działania, poszukiwania, sprawdzania. Bezpieczeństwo zdobywa się w 

procesie adaptacji.

W drugiej części raportu zespołu F sformułowano postulaty w stosunku do 

kształcenia nauczycieli, związane z zagadnieniem roli błędu w uczeniu się i na

uczaniu matematyki. W rezultacie tego kształcenia:

- nauczyciel powinien sobie uświadomić głęboko, że błąd stanowi integral

ną część matematyki w jej rozwoju historycznym, w badaniach, jako środek mode

lowania,

- nauczyciel powinien również pogodzić się z tym, że nie można uniknąć
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błędów w procesie pedagogicznym, bo nie istnieją środki i metody o uniwersal

nych wartościach, znaczeniu i zastosowaniu,

- nauczyciel powinien umieć oceniać błędy uczniów w zależności od ich psy

chologicznego rozwoju.

Trzeba przygotować nauczycieli do uświadamiania sobie własnych błędów 

(pogodzić się z ich nieuniknionym charakterem, dociekać ich źródeł, korzystać 

z takich refleksji dla zrozumienia, jak się czują uczniowie w podobnej sytu

acji).

Analiza błędów powinna stanowić część kursu, mającego na celu kształcenie 

nauczycieli. Nie należy przy tym realizować tego postulatu w postaci wykładu 

teorii. Analiza błędu powinna być związana z żywym doświadczeniem nauczyciela 

w okresie jego studiów i kształcenia podyplomowego. Można stosować różne środki 

w tej analizie, nie tylko pisemne prace uczniów, ale także prace samych studen

tów. Należałoby doprowadzić do tego, aby nauczyciel umiał i chciał uświadamiać 

sobie własne sposoby uczenia się, aby zdawał sobie sprawę z roli doświadczenia, 

aktywności i błędu w tym procesie, aby był świadom własnych reakcji emocjonal

nych na błąd, co umożliwi mu lepsze rozumienie uczniów, aby zrozumiał, że jego 

wizja tego, co jest błędne, jest względna, zależna od jego koncepcji matema

tyki, jego wiedzy i poprzednich doświadczeń. Nauczycielowi trzeba uświadomić, 

że na różne błędy trzeba reagować rozmaicie, co więcej, że na ten sam błąd 

trzeba reagować rozmaicie w zależności od kontekstu, w którym się błąd poja

wił. Nauczyciel powinien nauczyć się prowokowania dyskusji na temat błędu, po

winien umieć ją organizować i wykorzystywać. Dydaktyczne wykorzystanie błędu 

musi zmienić tradycyjne sposoby oceniania uczniów na każdym poziomie.

Oczywiście, sam tekst raportów, opracowywanych i referowanych w pośpie

chu na zakończenie konferencji, nie przedstawia pełnego obrazu aktywności zes

połów, tym bardziej nie może jej przedstawić skrócony przegląd oparty na tych 

raportach. Niemniej stanowi on pewną przybliżoną informację o pracach poszcze

gólnych grup i równocześnie orientuje, w jakiej mierze udało się ich uczestni

kom odpowiedzieć na postawione przez organizatorów pytania. Łatwo zauważyć, że 

niektórych zagadnień nie próbowano nawet podejmować, że niektóre potraktowano 

zbyt powierzchownie. Ale równocześnie raporty przedstawiają bardzo wyraźnie 

wspólną postawę uczestników konferencji, pochodzących przecież z tak różnych 

krajów i środowisk zawodowych (nauczyciele, pracownicy nauki), wobec roli błędu 

w uczeniu się i nauczaniu matematyki. Stąd pewne powtórzenia, może nawet truiz

my. Ale, jeżeli te rzekome truizmy zestawi się z szkolną powszechną rzeczywis

tością, widać wyraźnie, jak wiele w niej trzeba zmienić, aby te truizmy stały
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się zasadami pedagogicznymi stosowanymi w codziennej praktyce szkolnej. Zarówno 

to, co było mocne, dojrzałe w pracy zespołów, jak i to, co zaczyna dopiero 

kiełkować, w wyniku analiz i badań prowadzonych przez uczestników tych zespołów 

odsłania rozległość problematyki, przed którą stoi dziś dydaktyka matematyki 

oraz trudności metodologiczne w rzetelnym rozwiązywaniu niektórych ujawnionych 

zagadnień. Brak jest jeszcze syn-tgz tego, co już zostało dokonane. Zarysy tych 

syntez odnajdziemy w niektóryh referatach, których teksty w przekładzie na 

język polski będziemy publikować. Ale to wszystko nie jest wystarczające, mimo 

ogromnej literatury poświęconej błędom w uczeniu się i nauczaniu matematyki. 

Zarówno badania szczegółowe, jak i prace nad takimi syntezami - to ważne dzie

dziny rozwoju dydaktyki matematyki.

Kanadyjscy koledzy, jako lokalni organizatorzy konferencji, zdali egzamin 

z najwyższą możliwie oceną. Zapewniono nam bardzo dobre warunki pracy i pobytu 

w Sherbrooke. Uniwersytet w Sherbrooke, którego pracownicy naukowi - Loic 

Therien i Cecile Goupille - kierowali na miejscu organizacją konferencji, wy

raził swe zainteresowanie naszymi pracami w inauguracyjnym przemówieniu dzie

kana Wydziału Edukacji, Denise Marceau, oraz w przyjęciu u Rektora M. Aidee 

Cabana. Wieczorne koncerty, piękna wycieczka zakończona świetnym koncertem 

w znanym Ośrodku Sztuki d*Orford, zwiedzanie miasta, dały uczestnikom okazję 

do „zachłyśnięcia się" Kanadą poza codziennymi, bardzo intensywnymi pracami. 

Ale najcenniejsze były chyba kontakty osobiste, dyskusje i nawet nieformalne 

zebrania poza programem. Między innymi, poproszono mnie o spotkanie z młodymi 

dydaktykami, którzy w uniwersytetach w Montrealu i Quebec podjęli prace naukowe 

z dydaktyki matematyki. Po tym spotkaniu ci młodzi ludzie wyrazili mi wdzięcz

ność za to, że dodałam im odwagi, że podniosłam znaczenie ich badań, nie zawsze 

docenianych w kategoriach już rozwiniętych i utwierdzonych paradygmatem trady

cji dyscyplin. Ale to ja, przybysz z dalekiej, i jakże różnej od Kanady, Pol

ski, jestem winna wdzięczność tym młodym zapaleńcom, którzy decydują się na 

podejmowanie tak trudnych zadań, potwierdzili bowiem moje głębokie przekona

nie, że można i trzeba walczyć o właściwe miejsce dydaktyki matematyki jako 

młodej dyscypliny wśród innych nauk.

Kolegom kanadyjskim wyrazić też trzeba podziękowanie za szczególną życz

liwość okazaną polskim uczestnikom konferencji CIEAEM 39.


