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Teoria transpozycji dydaktycznej opiera się na stwierdzeniu, że dziedziny 
wiedzy -  poza nielicznymi wyjątkami -  są stworzone nie do ich nauczania, ale 
do użycia. Dydaktyczna transpozycja wiedzy jest transpozycją wiedzy trakto
wanej jako narzędzie, którego można użyć, w wiedzę będącą czymś przezna
czonym do nauczania i uczenia się (Chevallard, 1988, s. 5). Tak więc każda 
modyfikacja wiedzy zorientowana na nauczanie może być nazwana transpozycją 
dydaktyczną. Różnica między wiedzą używaną i wiedzą nauczaną polega na 
tym, że dopóki wiedzy się tylko używa w jakiejś działalności -  zbędne jest uza
sadnianie, a nawet dostrzeganie tego, że wiedza nadaje tej działalności znaczenie 
społeczne. Przeciwnie, nauczanie wymaga społecznego uznania i legitymizacji 
nauczanej wiedzy (Chevallard, op. cit., s. 9).

Pierwszy krok ku utworzeniu z jakiejś dziedziny wiedzy -  wiedzy dającej 
się nauczać polega na uformowaniu jej w zorganizowaną i mniej lub bardziej 
zintegrowaną całość (Chevallard, op. cit., s. 8). Dla osiągnięcia tego nauczane 
dziedziny wiedzy są wyprowadzone z odpowiednich akademickich dziedzin wie
dzy. Akademicka dziedzina wiedzy to nic innego, jak wiedza używana zarówno 
do produkowania nowej wiedzy, jak i do organizowania nowo wyprodukowanej 
wiedzy w spójną konstrukcję (Chevallard, op. cit, s. 10). Jednak w nauczaniu 
mechanizm produkowania i organizowania wiedzy jest ukryty. Zadaniem dydak
tycznej transpozycji wiedzy jest oświetlenie tego mechanizmu, by tworzyć trans
pozycje dydaktyczne najbardziej pożyteczne dla naszego społeczeństwa (Cheval
lard, op. cit., s. 12).

[...]
Tworząc lub obserwując transpozycję dydaktyczną trzeba mieć na uwadze 

cztery zjawiska ekstremalne: przesunięcie metapoznawcze, rygoryzm formalny, 
efekt Topaza i efekt Jourdaina.

Przesunięcie metapoznawcze polega na przeniesieniu punktu ciężkości 
wysiłków nauczyciela (lub dydaktyka) z wiedzy matematycznej na własne pomy
sły dydaktyczne. Jak pokazał Brousseau (1984, s. 117), typowym przykładem 
tego zjawiska jest użycie grafów, a także owalu reprezentującego zbiór, do nau
czania struktur w latach sześćdziesiątych -  metoda kojarzona z nazwiskiem G. 
Papy. Innym przykładem jest użycie „magicznych orzeszków” dla przedstawie
nia liczb całkowitych ujemnych w Comprehensive School Mathematics Program 
(zob. Howson, Keitel i Kilpatrick, 1981, s. 154-159). Przy stosowaniu mo
delu geometrycznego dla wyjaśnienia rozkładu na czynniki wielomianu a2 — 62 
przesunięcie metapoznawcze zachodzi wówczas, gdy manipulacje geometryczne
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dominują, nad klasyczną procedurą (Kang, 1990). Przesunięcie metapoznawcze 
ma tę zaletę, że ułatwia personalizację i kontekstualizację [wiedzy] u uczniów, 
ale może prowadzić do tego, że matematyka ucznia będzie całkiem inna niż ta, 
jaką zna matematyk.

R ygoryzm  form alny jest logiczną prezentacją wiedzy zwerbalizowanej, 
gdzie do minimum zredukowano metaforyczne użycie wiedzy, zaniedbującą stra
tegię metapoznawczą. Brousseau (1986) nazwał to „poślizgiem metamatematycz- 
nym” : „Polega on na przysłonięciu zadania matematycznego przez logiczną 
analizę jego rozwiązania i doszukiwaniu się na tej drodze źródeł wszystkich 
błędów” (s. 32). Typowym przykładem jest dedukcyjne przedstawienie wiedzy 
matematycznej w Elementach Euklidesa i analogicznych dziełach. W podręczni
ku Olneya z XIX wieku najpierw podaje się ogólne reguły, a dopiero potem 
przykłady. I tak dopiero po podaniu rozwinięcia potęgi dwumianu (a +  b)n 
objaśnia się szczególne przypadki, takie jak (x +  y)5 i (x- -f y)~4 (Rash, 1975, 
s. 434-442). Rozumienie wzoru dwumianowego pojmuje się tu jako stosowanie 
ogólnego wzoru do szczególnych przypadków. W takim podręczniku wysiłek 
autora jest skierowany na wyjaśnienie w szczegółach logicznego procesu stoso
wania prawa matematycznego. W niektórych współczesnych podręcznikach al
gebry rygoryzm formalny można dostrzec w sposobie prezentacji podstawienia 
jako aksjomatu lub zasady (Kang, 1990). Rygoryzm formalny może nie sprzy
jać rozumieniu przez uczniów indukcyjnego aspektu matematyki, może jednak 
ułatwić im depersonalizację i dekontekstualizację [wiedzy].

Efekt Topaza jest zjawiskiem typowym w ramach tak zwanego „kontraktu 
dydaktycznego” (Brousseau, 1984), prowadzącego do opróżnienia procesu dy
daktycznego z wszelkich treści poznawczych i manipulowania przez nauczyciela 
sensem zachowań ucznia. Został tak nazwany przez Brousseau od imienia bo
hatera sławnej sztuki Pagnola. W pierwszej scenie nauczyciel Topaze usiłuje 
skłonić swego 12-letniego ucznia, z którym ćwiczy dyktando francuskie, by po
prawnie napisał nieme „s” , wyrażające liczbę mnogą, w zdaniu: „des moutons 
étaient en sûreté dans un parc” ( owce były bezpieczne w parku). Zaglądając 
chłopcu przez ramię dyktuje: „des moutons” , „des moutonss” , i w końcu „des 
moutonsss” . Wreszcie, po kilku nieudanych próbach, jawnie wskazuje na obe
cność liczby mnogiej, błagając ucznia, by się z tym zgodził (Brousseau, 1984, 
s. 110). „Interakcja-lejek” , o której mówi Bauersfeld (1988, s. 33-36) jest tak
że przykładem tego efektu. Tu nauczyciel prowadzi uczniów do pożądanego 
wyniku za pomocą serii pytań. Jeszcze innym przykładem jest podawanie w 
podręczniku rozwiązania zadania, na co wskazuje Kilpatrick (1980) [...]. Nacisk 
w podręcznikach algebry na używanie kalkulatora, a więc także klawisza yx -  
może spowodować efekt Topaza, o ile na lekcjach więcej wagi przywiązuje się do 
naciskania klawiszy niż do sensu pojęcia potęgi (Kang, 1990).

Efekt Jourdaina jest nietrywialną degeneracją efektu Topaza: dla uniknię
cia dyskusji z uczniami nad jakimś zagadnieniem i w końcu pogodzenia się z 
porażką -  nauczyciel udaje, że bierze zachowanie czy odpowiedzi uczniów za 
świadectwo prawdziwej wiedzy naukowej, podczas gdy te reakcje były naprawdę
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wywołane trywialnymi przyczynami lub znaczeniami (Drousseau, 1984, s. 115). 
Efekt Jourdaina otrzymał swą nazwę od pana Jourdain z Molierowskiej komedii 
„Mieszczanin szlachcicem” . Pan Jourdain poprosił fdozofa o naukę ortografii i 
otrzymał wyjaśnienie, na czym polega różnica między prozą i wierszem. Wtedy 
wykrzyknął: „O, mój Boże! Mówiłem prozą przez czterdzieści łat i nie wie
działem o tym; jak wdzięczny jestem, żeś mi to powiedział!” (Brousseau, 1984, 
s. 116). Przykład: na lekcji matematyki dziecko wykonuje jakieś dziwaczne 
manipulacje kubkami po jogurcie czy kolorowymi obrazkami, po czym naraz do
wiaduje się: „Właśnie odkryłeś grupę Kleina” (Brousseau, 1984, s. 116). Gdy w 
podręczniku algebry podstawienie jest potraktowane jako aksjomat -  nauczyciel 
mógłby interpretować wykonywanie podstawień jako świadectwo aksjomatyczne- 
go myślenia uczniów (Kang, 1990). A więc efekt Jourdaina występuje wówczas, 
gdy nauczyciel bierze uczniowskie prozaiczne wypowiedzi za reprezentację ich 
wiedzy matematycznej.
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