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W stęp

W niniejszym artykule przedstawiam podstawowe pojęcia Teorii sytuacyj, Teo
rii transpozycji dydaktycznej i Teorii pól pojęciowych2, z którymi są związane 
odpowiednio nazwiska G. Brousseau, Y. Chevallard i G. Vergnaud. Mówię tu
0 trzech teoriach, wiążąc je z trzema nazwiskami, lecz jest zrozumiałe, że te 
trzy teorie nie mogłyby się rozwinąć bez udziału znacznej wspólnoty badaczy
1 ekip badawczych (nie tylko francuskich). Są one więc związane również z na
zwiskami tych badaczy i tych wspólnot, które pozwoliły im zaistnieć i rozwinąć 
się. Artykuł jest adresowany do czytelnika słabo lub wcale nie znającego tych 
teorii.

U źródeł ruchu teoretycznego kryjącego się pod nazwą (niezbyt szczęśliwą) 
„dydaktyka matematyki” jest we Francji przekonanie, że jest możliwe opi
sanie i wyjaśnienie w sposób racjonalny zjawisk nauczania — zjawisk, które 
odwołują się generalnie bardziej do doświadczenia czy poglądów niż systema
tycznych rozważań.

Francuska wspólnota dydaktyków matematyki stara się usilnie o usta
nowienie dla tej dyscypliny oryginalnych ram teoretycznych, w których 
można by rozwijać jej własne idee [...] Szeroki konsensus dotyczy rów
nież wymagań metodologicznych: odwoływania się do eksperymentu w 
ściosłym powiązaniu z teorią [...] (C. Laborde, 1989)

'Artykuł ukazał się po francusku i włosku w L ’educazione Afatematica IV, 1, 1(1994), 
37-73: Panorama des cadres theoriques de la didactique des mathematiques en France. Jest 
to referat przedstawiony na seminarium CIRADE w Montrealu w dniu 17 września 1993 
roku. Publikujemy go za zgodą autorki oraz Redakcji czasopisma.

2Theorie des situations, Theorie de la transposition didactique, Theorie des champs 
conceptuels
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Te „ramy teoretyczne” stanowiła z początku Teoria sytuacyj, której 
twórcą był Guy Brousseau i Teoria pól pojęciowych stworzona przez Gerar
da Vergnaud.

Przedstawię najpierw teorię G.Vergnaud z uwagi na szczególną pozycję au
tora w dziedzinie dydaktyki matematyki (G. Vergnaud jest przede wszystkim 
psychologiem).

1 Teoria pól p ojęciow ych

Teoria pól pojęciowych należy do teorii poznawczych3. Jej celem jest 
dostarczenie spójnych ram i kilku podstawowych zasad do badań nad 
rozwojem i przyswajaniem złożonych kompetencji, w szczególności tych 
dotyczących nauk ścisłych i techniki4. (Vergnaud, 1990)

Teoria ma charakter zdecydowanie psychologiczny i stanowi przedłużenie epi
stemologii genetycznej Piaget’a. Teoria pól pojęciowych nie pretenduje do teo
rii dydaktycznej; ma za zadanie jedynie dostarczyć teoretycznych ram do ba
dań nad uczeniem się jednostek, a tym samym do analizowania procesu kształ
cenia i funkcjonowania zdobytej wiedzy.

Jest to teoria psychologiczna pojęcia, lub dokładniej upojęciowienia  
rzeczyw istości. Jej zasadniczym celem jest wyjaśnienie powiązań i roz
ziewów między elementami wiedzy, występujących u dzieci i u dorosłych, 
rozumiejąc przez wiedzę zarówno umiejętność działania, jak i wiedzę 
zwerbalizowaną.

Oryginalność tego podejścia polega na stworzeniu narzędzi teoretycznych speł
niających następujące dwojakie wymagania:

Psychologia poznawcza staje wobec dwojakiego problemu: z jednej strony, 
powinna brać jak najpełniej pod uwagę istniejącą wiedzę (z zakresu nauk 
ścisłych, techniki, kultury, praktyki...), a równocześnie na to, aby anali
zować kształtowanie się i funkcjonowanie wiedzy u indywidualnych pod
miotów — musi oderwać się od jej aktualnego opisu. (Vergnaud, 1985)

To doprowadza do następującej charakterystyki tego podejścia:

Podejście psychologiczne i dydaktyczne do kształtowania się pojęć mate
matycznych prowadzi do traktowania pojęcia jako zbioru niezmienników, '

3theorie cognitiviste
4Zob. też Gerard Vergnaud, Theoretical Frameworks and Empirical Facts in the Psycho

logy of Mathematics Education, Proceedings of the Sixth International Congress on Mathe
matical Education, Bolyai Janos Mathematical Society, Budapest: 1988. (przypis Redakcji)
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których można użyć w działaniu. Definicja pragmatyczna pojęcia odwo
łuje się więc do zbioru sytuacji, do których mogą być odniesione jego 
różne własności, i zbioru schematów używanych przez podmiot w tych 
sytuacjach, (tamże)

1.1 Schem aty i niezm ienniki

Podstawową jednostką tej architektury powiązań i rozziewów jest sche
mat „niezmiennej organizacji zachowania dla pewnej klasy sytuacji” [...]
U podmiotu ten schemat istnieje jedynie potencjalnie i dopiero działa
nie w danej sytuacji decyduje w pewien sposób o odrębności schematu.
(Brun, 1993)

Teoria pól pojęciowych uwzględnia z jednej strony aspekty strukturalne 
schematów, analizując je w terminach niezmienników operacji wyjściowych, a 
z drugiej strony precyzuje funkcjonalność schematów dla procesów przetwa
rzania wiedzy poprzez sytuacje skoncentrowane na pojęciach.

Twierdzenia w działaniu
Są to niezmienniki typu „zdanie logiczne”; mogą być ocenione jako praw

dziwe lub fałszywe. Aby zilustrować pojęcie „twierdzenia w działaniu”, roz
ważę przykład podany przez Conne (1992) w artykule o wiedzy i wiadomo
ściach:

[...] weźmy jako przykład przemienność. U źródeł jest więc pewna wiedza 
matematyczna, która nabiera sensu w abstrakcyjnym kontekście mate
matycznym (struktury algebraiczne). Zostanie jej nadany nowy sposób 
użycia, gdy ta wiedza matematyczna pozwala psychologowi wyróżnić jako 
znaczące zachowanie dziecka np. w kontekście liczenia, polegające na za
mianie składników dodawania, gdy pierwszy składnik jest mniejszy niż 
drugi (2+7 można zamienić na 7+2, aby to obliczyć „7, 8, 9”, zgod
nie z procedurą liczenia kolejno). Jeżeli to zachowanie jest wystarczająco 
stabilne — wnosimy na podstawie tej odpowiedniości między matema
tycznym prawem przemienności a taką przemiennością obserwowaną w 
postępowaniu dziecka, że mamy do czynienia z twierdzeniem w działa
niu.

Pojęcia w działaniu
Są to niezmienniki typu „forma zdaniowa”; nie podlegają ocenie: prawda 

lub fałsz, ale tworzą cegiełki niezbędne do konstrukcji zadań. Np. pojęcia liczby 
kardynalnej i zbioru. Te pojęcia są rzadko wyrażane przez uczniów, ale są przez 
nich konstruowane w działaniu.

Pojęcie w działaniu nie jest w pełni pojęciem, ani twierdzenie w działaniu 
w pełni twierdzeniem.
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Pojęcie
G. Vergnaud podaje definicję pojęcia osadzoną w logice jego problematyki, 

a mianowicie definicję „pragmatyczną”:

...pojęcie jest trójką zbiorów:

C = (5, /,S),

gdzie:

S : Zbiór sytuacji, które nadają sens pojęciom (dziedzina odniesienia)
/: Zbiór niezmienników, na których opiera się operatywność schema

tów (desygnat)
S: Zbiór form językowych i pozajęzykowych, które pozwalają repre

zentować symbolicznie pojęcie, jego własności, sytuacje i procedury 
przetwarzania (symbol)

Pole pojęciowe
Idea pola pojęciowego wiąże się z jednej strony z sytuacjami, a z drugiej — 

z pojęciami i twierdzeniami. (Np. pole pojęciowe struktur addytywnych jest 
jednocześnie zbiorem sytuacji, których przetwarzanie implikuje jedno lub wię
cej dodawań czy odejmowań, oraz zbiorem pojęć i twierdzeń, które pozwalają 
analizować te sytuacje jako zadania matematyczne.)

Te ramy teoretyczne prowadzą do metodologii systematycznej i równocze
snej analizy według trzech płaszczyzn (odpowiadających trójce C = (5 ,/ ,  S): 
płaszczyzny sytuacji, płaszczyzny niezmienników5 i płaszczyzny reprezentacji 
symbolicznych. Przykład dotyczący struktur addytywnych można znaleźć u 
Vergnaud (1990), s. 152.

1.2 Teoria sytuacyj —  Teoria transpozycji dydaktycznej

Teoria sytuacyj i Teoria transpozycji dydaktycznej są teoriami dydaktycznymi 
w tym sensie, że minimalnym rozważanym tu systemem jest następujący sys
tem dydaktyczny:

Wiedza
/  X

Nauczyciel <—► Uczeń
Składają się nań interakcje między nauczycielem, uczniem i wiedzą, przy 

określonym celu dydaktycznym. Ze względu na ten schemat, minimalnym 
obiektem badań teorii pól pojęciowych jest interakcja uczeń -  wiedza.

5Chodzi, jak sądzę, o matematyczne modele hipotetycznych struktur pojęciowych ucz
niów, konstruowane na podstawie ich zachowań, (przypis S. T.)
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Te dwa podejścia teoretyczne są według mnie komplementarne; zdecydo
wałam się jednak faworyzować teorię sytuacji.

Zarówno G. Brousseau, Y. Chevallard, jak i inni badacze -  dydaktycy 
matematyki potwierdzają specyfikę swej dyscypliny w porównaniu z innymi, 
zbliżonymi dziedzinami:

Aby wytworzyć, ulepszyć, odtwarzać, opisywać i rozumieć sytuacje poja
wiające się w nauczaniu matematyki, stało się niezbędne — i możliwe — 
teoretyczne ujęcie tej działalności, traktowanej jako oryginalny obiekt ba
dań, a nie tylko jako zwyczajne współistnienie faktów, dających się ująć 
teoretycznie jedynie w dziedzinach autonomicznych, takich jak pedago
gika, socjologia, psychologia, matematyka, lingwistyka lub epistemologia. 
(Brousseau, streszczenie rozprawy, 1986)

Zespół teorii psychologicznych, psychogenetycznych, lingwistycznych lub 
innych, które mogą ułatwić lepsze poznanie ucznia, jest więc niezbędny 
dla dydaktyka, ale jego praca nie powinna się sprowadzać jedynie do ich 
uwzględnienia. (Chevallard, Mercier, 1984)

Minimalnym systemem dydaktycznym jest więc trójka: pewna szczególna 
wiedza matematyczna, nauczyciel i uczeń. Tym, co określa pozycje „nauczy
ciela” i „uczniów”, jest projekt systemu dydaktycznego, który ma przechodzić 
od stanu początkowego do stanu końcowego ze względu na określoną wiedzę, 
a stawką jest nauczenie się.

Z punktu widzenia stosunku do wiedzy6 [nauczyciela i ucznia] — wy
stępuje tu pewna asymetria, która jest czynnikiem stanowiącym dla sys
temu dydaktycznego. Nie mówimy, że uczeń przed nauczaniem nie ma 
żadnego stosunku do wiedzy, ale tylko to, że na etapie początkowym ten 
stosunek do wiedzy jest mało lub w ogóle nieadekwatny. Bez założenia tej 
asymetrii system dydaktyczny nie miałby racji bytu. (Margolinas, 1989)

Nauczyciel odróżnia się od ucznia tym, co „przypuszczamy, że wie”, ale 
również tym, że jest „przypuszczalnie zdolny” do antycypowania tego, czego 
uczeń ma się nauczyć. Co więcej, system dydaktyczny ma cechę szczególną: na 
końcu ma zniknąć. Jeżeli nauczycielowi powiedzie się jego misja, powinien móc 
się wycofać, przy zachowaniu osiągniętego przez ucznia stosunku do wiedzy.

6relation au savoir (gdzie indziej także rapport au savoir). Np. inny jest stosunek do 
wiedzy ucznia, który uczy się dla oceny, a inny tego, który zainteresował się problemem 
i uczy się po to, żeby znaleźć lub zrozumieć rozwiązanie. Inny jest stosunek do wiedzy o 
budowie i działaniu samochodu tego kierowcy-amatora, który nawet nie próbuje niczego na
prawić, tego, który po amatorsku różne rzeczy naprawia, zawodowego mechanika samochodo
wego, wreszcie inżyniera-konstruktora. (Objaśnienie tego terminu i przykłady zawdzięczamy 
Regine Douady.) (przyp. tłumaczy)
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1.3 Transpozycja dydaktyczna

Będę teraz opierać się szeroko na pracy Arsaca, 1992.
Tematem centralnym tej teorii w jej ostatnio poszerzonej postaci (Cheval- 

lard, 1989) jest wiedza i instytucje.

Żadna wiedza nie istnieje w próżni, w pustce społecznej. Każda wiedza 
pojawia się w ściśle określonym momencie, w określonym społeczeństwie 
i jakby zakotwiczona w jednej lub kilku instytucjach (Chevallard, 1989).

Stąd otrzymujemy następujące stwierdzenia:

-  każda wiedza jest wiedzą pewnej instytucji;

-  ta sama wiedza może funkcjonować w różnych instytucjach;

-  aby jakaś wiedza mogła funkcjonować w pewnej instytucji, musi się ona 
poddać pewnej liczbie uwarunkowań. To oczywiście powoduje, że wie
dza musi się modyfikować, bez czego nie mogłaby się utrzymać w danej 
instytucji.

Funkcjonowanie wiedzy w instytucjach pozwala wyróżnić liczne typy działań 
praktycznych dotyczących wiedzy:

-  produkcję,

-  używanie,

-  nauczanie,

-  transpozycję: manipulację wiedzą, pozwalającą wiedzy funkcjonować w 
danej instytucji.

Ujawnienie czwartego typu działań dotyczących wiedzy jest centralnym 
punktem teorii transpozycji.

Dydaktyka wiedzy to systematyczne badanie sytuacji, w których jakaś jed
nostka próbuje modyfikować stosunek do wiedzy innej jednostki.

Zajmijmy się teraz szczególnym przypadkiem: transpozycją dydaktyczną.
Teoria transpozycji dydaktycznej uwidocznia dwa zasadnicze problemy:

-  problem usankcjonowania wiedzy nauczanej,

-  problem stałej rozbieżności między tym, czego uczymy, a tym, co ma 
sankcjonować wiedzę; rozbieżności spowodowanej ograniczeniami ciążą
cymi na funkcjonowaniu systemu nauczania.
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Chevallard następująco opisuje zjawisko transpozycji dydaktycznej w pier
wszej wersji swojej książki pod tym samym tytułem:

Przejście od zawartości danej wiedzy do pewnej wersji dydaktycznej tej 
wiedzy może być trafniej nazwane „transpozycją dydaktyczną s e n s u  s i r i -  

c t o ” . Ale naukowe badanie procesu transpozycji dydaktycznej (co jest 
podstawowym zagadnieniem dydaktyki matematyki) zakłada wzięcie pod 
uwagę transpozycji dydaktycznej s e n s u  la to ,  reprezentowanej przez na
stępujący schemat:

— ► przedmiot wiedzy — ► przedmiot do nauczania — ► przemiot nauczania

w którym pierwsze ogniwo oznacza przejście od wiedzy implicite do wie
dzy explicite, od praktyki do teorii, od prekonstrukcji do konstrukcji.

A oto przykład realizujący fazy reprezentowane przez schemat transpozycji 
dydaktyczej:

-  pojęcie odległości (miedzy dwoma punktami) jest używane sponta
nicznie „od zawsze”;

-  matematyczne pojęcie odległości zostało wprowadzone w roku 1906 
przez Maurice Frecheta (przedmiot wiedzy matematycznej);

-  w pierwszym cyklu nauczania średniego we Francji pojęcie mate
matyczne odległości według definicji Frecheta pojawia się w roku 
1971 w programie klasy dziewiątej (przedmiot do nauczania);

-  jego ujęcie dydaktyczne zmienia się w latach następnych zgodnie z 
funkcją przedmiotu do nauczania; transpozycja jest w toku. (Che
vallard, 1985, s. 39-40)

Pierwsze ogniwo: —*■ przedm iot wiedzy (instytucja w ytw arzająca) 
W naszych współczesnych społeczeństwach instytucje, które tworzą wiedzę 
matematyczną, zajmują pozycję dominującą. Są one źródłem bardzo stabil
nego usankcjonowania nauczania podającego, ogólnego, gdzie społeczeństwo 
przekazuje swą wiedzę podstawową7.

Istnienie tego, co nazywam „wiedzą akademicką”, wymaga szerszego omó
wienia. Można tę wiedzę uważać za produkt pewnej instytucji. Aktywność 
naukowa jest aktywnością wpisującą się w historię osobistą danego badacza. 
W trakcie swej działalności naukowej badacz tworzy elementy wiedzy, a gdy 
wydają mu się wystarczająco nowe i interesujące — decyduje się je zakomuni
kować wspólnocie matematyków. Badacz nadaje więc tym elementom wiedzy

7W kształceniu zawodowym, mniej wystawionym na krytykę ze strony społeczeństwa i 
kręgów kulturalnych, wiedza może znaleźć usankcjonowanie poza wiedzą akademicką, na 
przykład w praktyce zawodowej.
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formę na tyle ogólną, na ile to jest możliwe, zgodnie z regułami funkcjonu
jącymi aktualnie we wspólnocie naukowej. Ta transformacja wiedzy jest bardzo 
ważnym etapem aktywności matematycznej.

Badacz, aby zakomunikować innym badaczom to, co mu się wydaje od
kryciem, przedtem to odkrycie przekształca:
-  najpierw odrzuca to wszystko, co można by nazwać naiwnym etapem 
badań: refleksje bezużyteczne, błędy, błądzenie zbyt pokrętne, zbyt dłu
gie i drogi bez wyjścia. Usuwa również wszystko to, co wiąże się z moty
wacjami osobistymi lub swoją postawą ideologiczną. Nazwiemy ogół tych 
„odrzuceń” depersonalizacją;
-  odrzuca następnie historię (błądzenie po omacku, fałszywe ścieżki) doj
ścia do problemu i oddzielają od szczególnego problemu, który chciał roz
wiązać. Poszukuje najogólniejszego kontekstu, w którym uzyskany wynik 
jest prawdziwy. Nazwiemy to dekontekstualizacją (Arsac, 1989).

Efekt pozytyw ny tej pracy: uczynić wiedzę własnością publiczną, a 
więc użyteczną i weryfikowalną przez kogokolwiek, lub co najmniej przez człon
ków wspólnoty naukowej.

Efekt negatywny tej pracy: częściowy lub całkowity zanik kontekstu 
odkrycia, które staje się tajemnicze i pozbawione właściwego znaczenia.

Tej utraty znaczenia nie widzą współcześni uczeni działający w tej samej 
dziedzinie, gdyż znają oni tę problematykę od wewnątrz — mając do niej 
dostęp na innych poziomach komunikacji — a co za tym idzie rozumieją także 
miejsce i rolę odkrycia w jej ramach.
Drugie ogniwo: Przedm iot wiedzy —► przedm iot do nauczania (in
sty tucja  transpozycji: noosfera)

Instytucje, w których dokonuje się tej transpozycji, powstały na skutek ewi
dentnego rozziewu między nauką i nauczaniem. Ponieważ nie są one poddane 
permanentnej kontroli społecznej — ich działalność jest trudna do uchwycenia. 
Można dostrzec, że transpozycja dydaktyczna jest pewnym modelem, teorią.

To nie nauczyciel przekształca bezpośrednio, ze swojej inicjatywy wiedzę 
„akademicką” na przedmiot do nauczania.

. Zacytujmy tutaj rezultaty sondażu przeprowadzonego w czerwcu 1984 w 
grupie 182 nauczycieli matematyki klasy „trzeciej”.
Pytanie: „Jakich używacie źródeł bibliograficznych?”
Nauczyciele wybierali wśród wielu zaproponowanch odpowiedzi. Wyróż
nimy szczególnie istotne dla naszych celów:
-  podręczniki nauczania I cyklu8: często: 78%, rzadko lub nigdy: 6%;
-  podręczniki akademickie: często: 1%, rzadko lub nigdy: 84%. (Arsac,
1989)

8W przybliżeniu odpowiednik klas 5-9 naszej szkoły, (przypis Redakcji)
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System nauczania jest systemem otwartym, to znaczy jest powiązany ze 
środowiskiem społecznym (rodzice, uczeni, instytucje korzystające), toteż jego 
funkcjonowanie winno być dostosowane do tego otoczenia. Y. Chevallard zapo
życzył od Teilharda de Chardin termin noosfera do nazwania zespołu miejsc 
i okoliczności, w których dokonuje się wymiana między systemem nauczania i 
jego otoczeniem (stowarzyszenia, działające stale lub doraźnie zespoły dysku
tujące nad nauczaniem itp.). Noosfera funkcjonuje jako

kulisy systemu nauczania i śluza, przez którą przechodzi interakcja mię
dzy tym systemem i otoczeniem. [...] W noosferze więc przedstawiciele 
systemu nauczania, dysponujący stosownym mandatem lub nie (od prze
wodniczącego stowarzyszenia nauczycieli po szeregowego aktywnego na
uczyciela) mają okazję spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami spo
łeczeństwa (rodzicami uczniów, specjalistami danej dyscypliny działa
jącymi w sprawach nauczania, emisariuszami organów politycznych...). 
Problemem podstawowym warunkującym dalsze istnienie systemu na
uczania, a więc i możliwość nauczania, jest dostosowanie tego systemu 
do otoczenia społecznego. (Chevallard, 1985)

Na to, aby jakaś wiedza mogła stać się przedmiotem do nauczania, musi 
spełniać szereg warunków. Oto te warunki według Chevallarda (1985):

-  wiedza powinna być podzielna na części, dające się przedstawić jako 
autonomiczne,

-  pozbawiona cech subiektywnych,

-  programowalna (to znaczy uczenie się jej powinno dać się zaprogramo
wać)

-  i popularyzowalna,

-  a jej nauczanie poddane kontroli społecznej.
Trzecie ogniwo: Przedm iot do nauczania, przedm iot nauczania — ► 
przedm iot nauczany (instytucja szkolna)

To właśnie na tym poziomie interweniuje nauczyciel: transpozycja dydak
tyczna dokonje się nadal wewnątrz samego systemu dydaktycznego.

Powróćmy teraz do analizy systemów dydaktycznych sensu stricto.

2 U m ow a d ydak tyczn a i sytuacja  adydaktyczna

2.1 Um owa dydaktyczna

Z punktu widzenia dydaktyki, wspólną stawką nauczyciela matematyki i ucz
niów jest wiedza. Jednak zamierzenia jednej i drugiej strony wobec wiedzy są
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różne, ze względu na różne role, jakie pełnią one w systemie dydaktycznym. 
Zjawiska umowy dydaktycznej precyzują i ustrukturowują te

role i formy ich podległości wobec charakterystyk funkcjonowania sys
temu. (Chevallard, Mercier, 1984)

Można definiować umowę dydaktyczną jako model teoretyczny

zbioru realizacji, wyznaczających — w małej części ezplicite, przede wszy
stkim implicite — to, czym każdy z partnerów (nauczyciel i uczeń) ma 
obowiązek zarządzać, za co w pewien sposób będzie odpowiedzialny przed 
drugim. Ten system wzajemnych zobowiązań podobny jest do umowy. To, 
co nas tutaj interesuje, to umowa dydaktyczna, to jest ta część umowy, 
która jest specyficzna dla „treści” czyli wiedzy docelowej. (Brousseau,
1986)

Zjawiska tłum aczące się jako efekty umowy dydaktycznej 

Paradoksalna dyrektywa dla nauczyciela:
[...] wszystko, co on [nauczyciel] podejmuje, aby uzyskać takie zacho
wanie ucznia, jakiego oczekuje, zmierza do pozbawienia tego ostatniego 
warunków koniecznych do zrozumienia i przyswojenia pojęcia, o które 
chodzi: jeżeli nauczyciel powie, o co mu chodzi, już nie będzie mógł tego 
otrzymać.
Uczeń, pozbawiony możliwości wyboru, wypróbowania metod czy mody
fikacji swych własnych wiadomości lub przekonań — nie może dowieść, 
że przyswoił to, czego oczekiwał nauczyciel. Może tylko stworzyć tego 
pozory. (Brousseau, 1986, s. 66)

Zjawisko Topaza:9 Nauczyciel negocjuje z uczniem warunki, jakie ma 
spełniać odpowiedź. Na początek próbuje to robić tak, aby zawartość tre
ściowa odpowiedzi była jak najbogatsza. W przypadku niepowodzenia — do
rzuca informacje redukujące tę zawartość aż do zaakceptowania przez ucznia 
warunków, uzyskując w rezultacie odpowiedź, w którą uczeń nie wkłada żad
nych istotnych treści.

9„Topaze (dyktuje, przechadzając się): ‘Des... moutons... Des moutons... etaient en 
surete... dans un pare; dans un parć’ (zagląda uczniowi przez ramię i powtarza). ‘Des mo
utons... inoutonss’ (uczeń spogląda z niepokojem). No, moje dziecko, zrób wysiłek. Mówię 
‘moutonss’. ‘Etaient (powtarza akcentując końcówkę) etai-eunnt’. To znaczy, że nie było 
tylko jednego moutouu. Było wiele moutonss.” (Marcel Pagnol, Topaze, Editions Pasto- 
relly)
Słowo moutons (barany) wymawia się tak samo jak mouton (baran): mutą. Des moutons 
etaient znaczy „barany były” (-ent to niema końcówka trzeciej osoby liczby mnogiej), (przy
pis Redakcji)
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ZjawisKo Jou rda ina10 jest odmianą efektu Topaza: nauczyciel godzi się 
uznać za świadectwo wiedzy wytwór lub zachowanie ucznia, które są w istocie 
oparte na banalnej podstawie.

Paradoksalna dyrektywa dla ucznia:

Jeżeli [uczeń] uzna, [...] że nauczyciel uczy go gotowych wyników — nie 
będzie ich znajdował sam, a więc nie będzie się ich uczył [...]. Jeżeli 
przeciwnie, odrzuca wszelką informację ze strony nauczyciela, wówczas 
umowa dydaktyczna zostaje zerwana. Uczenie się znaczy dla niego ak
ceptację umowy dydaktycznej, przy jednoczesnym traktowaniu jej jako 
prowizorycznej i dążeniu do jej odrzucenia. (Brousseau, 1986, s. 66)

Umowa dydaktyczna i poziom jawności pojęć funkcjonujących w 
klasie

Chevallard wyróżnia w swojej pierwotnej teorii trzy poziomy jawności po
jęć matematycznych, od poziomu najbardziej cxplicite do poziomu najmniej 
explicite: pojęcia czysto matematyczne, pojęcia paramatematyczne i w końcu 
pojęcia protomatematyczne (1985). Poziomy te są względne (w odniesieniu do 
instytucji, do czasu...).

Pojęcia czysto matematyczne umożliwiają nauczanie explicite: można je 
definiować, znamy i możemy udowodnić ich główne własności, można wskazać 
okazje do ich użycia (przykłady: pojęcie okręgu, symetrii).

Pojęcia param atem atyczne są pojęciami-narzędziami aktywności ma
tematycznej. Nie są zazwyczaj obiektem badań dla matematyka. Większość 
pojęć algebry elementarnej to pojęcia paramatematyczne (wzór, parametr, 
równanie, rozkład na czynniki...).

Pojęcia protom atem atyczne są pojęciami, których używa się w sposób 
niejawny, ale których się nie definiuje, a czasami nawet nie nazywa. Wśród 
oczekiwanych umiejętności ucznia występuje rozpoznawanie okazji do użycia 
tych pojęć. Np. w klasie dziewiątej nauczyciel oczekuje, że na polecenie „Roz
łóż na czynniki 16x2 — 4” uczeń rozpozna okazję do wykorzystania schematu 
a2 — b2 = (a — b)(a + 6). A w zadaniu: „Rozłóż na czynniki 4x2 — 36x” uczeń 
powinien rozpoznać możliwość wyłączenia przed nawias: 4x2 —36x = 4x(x —9).

10 „Nauczyciel Filozofii: [...] Wszystko, co nie jest prozą, jest wierszem, a wszystko, co 
nie jest wierszem, jest prozą.
Pan Jourdain: A tak jak się mówi, to co jest takiego?
Nauczyciel Filozofii: To proza.
[•••]
Pan Jourdain: Daję słowo, zatem już przeszło czterdzieści lat mówię prozą nie mając o 
tym żywego pojęcia!”
(Molier, Mieszczanin szlachcicem, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy)) (przypis Redakcji)
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Im bardziej pojęcia są nie ujawnione, tym bardziej te pojęcia są też „ukry
te” w aspekcie dydaktycznym i nauczyciel odczuwa mniejszą odpowiedzialność 
za swoje naucznie. Wszystko dzieje się tak, jakby nauczyciel „zadowalał się” 
komunikowaniem uczniowi warunków umowy, specyficznych dla danego po
jęcia.

Rola nauczyciela w klasie nie polega na zakazywaniu (precyzyjniej: bez
pośrednim zakazywaniu) odpowiedzi: 16x2 — 4 =  2(8x2 — 2), ale na do
prowadzeniu do odpowiedzi 16x2 — 4 =  (4x + 2)(4x — 2). Jego rola polega 
mniej na ukazywaniu złych odpowiedzi, a bardziej na wywoływaniu do
brych — co pośrednio komunikuje uczniowi, że inne odpowiedzi są złe. 
(Chevallard 1985, s. 74)

2.2 S y tu a c ja  a d y d ak ty c z n a  (nauczan ie  —  uczenie się)

Dla ucznia jego działalność wydaje się oczywista: ma się uczyć.

Bardzo rozpowszechniony pogląd zakłada istnienie prostego transferu od 
nauczania ku uczeniu się: uczeń rejestruje to, co komunikuje nauczyciel, 
być może ze stratą pewnych informacji. (Laborde, 1989)

Liczne prace pokazały błędność tego przypuszczenia.
Rozumienie sytuacji dydaktycznej, a w szczególności uczenia się ucznia, 

wymaga uzupełnienia trójkąta:

Wiedza
/  \

Nauczyciel <—► Uczeń

przez czwarty element: środowisko.
Środowisko według G. Brousseau to system antagonistyczny wobec ucznia 

w sytuacji dydaktycznej. Według Y. Chevallarda elementy tworzące środowi
sko to to, co subiektywnie pojawia się jakby samo z siebie, co przezroczyste, 
bezproblemowe.

H ipoteza psychologiczna (uczenia się przez adaptację): podmiot 
uczy się przez adaptację (asymilację i akomodację) do środowiska, które jest 
źródłem sprzeczności, trudności i nierównowagi.

H ipoteza dydaktyczna: środowisko bez zamierzeń dydaktycznych (tzn. 
nie zorganizowane celowo po to, aby uczyć pewnej wiedzy) jest niewystar
czające, aby wyindukować u podmiotu wiedzę, która w opinii społeczeństwa 
powinna zostać nabyta.

Nauczyciel winien więc prowokować u uczniów pożądane adaptacje przez 
rozsądny dobór proponowanych sytuacji.
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Misja nauczyciela nie polega na doprowadzeniu do tego, źe uczniowie się 
nauczą, ale na takim działaniu, które im umożliwi uczenie się.

Jego [nauczyciela] zadaniem nie jast ponoszenie odpowiedzialności za na
uczenie się — co jest poza zasięgiem jego władzy — ale za stworzenie 
warunków umożliwiających uczenie się. (Chevallard, 1986)

Mówimy więc, że wiedza ma dla ucznia zasadniczo taki sens, jaki nadają 
jej sytuacje, w których ta wiedza interweniuje lub jest wykorzystywana jako 
właściwe narzędzie adaptacji.

Konsekwencje tych hipotez prowadzą do modelu sytuacji adydaktycznej 
-  sytuacji dydaktycznej (Brousseau, 1986).

Brousseau zaproponował model dość oszczędny, pewien „rdzeń” adydak- 
tyczny, na którym dopiero zarysowują się działania dydaktyczne. (Conne,
1992)

Nauczyciel próbuje zaproponować taką sytuację, w której uczniowie kon
struują swój stosunek do wiedzy lub modyfikują go odpowiednio do wymagań 
środowiska, a nie wedle życzeń nauczyciela (umowa dydaktyczna). Taka sytu
acja to sytuacja, w której to, co się robi, jest konieczne ze względu 
na wymagania: nie dowolne i nie dydaktyczne, ale wymuszone sam ą 
wiedzą. Nauczyciel powinien dążyć do tego, żeby uczeń odrzucał z sytuacji 
założenia dydaktyczne, a rozwiązanie problemu stało się dla niego niezależne 
od życzeń nauczyciela. Przeniesienie na ucznia odpowiedzialności za uczenie 
się jest więc równoznaczne ze stworzeniem sytuacji adydaktycznej.

Fazy adydaktyczne występują w całym nauczaniu, na ogół poza kontrolą 
nauczyciela. Chevallard wprowadził pojęcie czasu dydaktycznego dla wy
rażenia rozziewu między czasem nauczania a czasem uczenia się. Mamy bo
wiem do czynienia z pewną fikcją jednorodnego czasu dydaktycznego. W swo
jej pracy doktorskiej (1992) Mercier pokazuje, że oficjalne wprowadzenie no
wych elementów wiedzy modyfikuje wiedzę już tam istniejącą, znaturalizo- 
waną, przezroczystą. Odpowiedzialność za znajomość elementów wiedzy daw
nej, już znaturalizowanej przenosi się więc na ucznia. Jest to faza adydaktyczna 
dla tych dawnych elementów (rys. 1).

Uczenie się jest dokonywaną przez samego ucznia modyfikacją wiedzy, 
którą nauczyciel winien jedynie prowokować przez nadawanie wybranych w ar
tości —  zm iennym  sytuacji adydaktycznej; są to zmienne dydaktyczne.

Jakie warunki winny być spełnione, aby pewna sytuacja mogła być prze
żywana jako adydaktyczna?

Odpowiedź na to pytanie daje analiza, zwana w dydaktyce matematyki 
analizą a priori (Margolinas, 1989, s. 46). Prowadzi ona do następujących 
trzech warunków minimalnych:
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-  uczeń może mieć odpowiedź, ale ta odpowiedź początkowa (procedura 
podstawowa) nie jest tą, której chcemy nauczyć. (Jeżeli oczekiwana 
odpowiedź jest już znana, to nie jest to sytuacja uczenia się.);

-  ta procedura podstawowa winna się okazać bardzo szybko niewystarcza
jąca i nieskuteczna, aby uczeń był zmuszony dokonać pewnych akomo- 
dacji i modyfikacji swego systemu wiedzy;

-  istnieje środowisko oceniające.

Można też wymienić kilka dalszych:

-  uczeń nie jest pewny, jakie decyzje ma podjąć;

-  środowisko dostarcza sprzężenia zwrotnego;

-  gra jest powtarzalna11;

-  wiedza docelowa winna logicznie wymuszać przejście od strategii pod
stawowej do strategii optymalnej.

rys. 1 Sytuacja adydaktyczna
Sprzężeniem zwrotnym nazywamy wpływ środowiska na ucznia. Ten wpływ 

jest odbierany przez ucznia jako pewna sankcja, pozytywna lub negatywna, 
zależna od jego działań, co mu pozwala doskonalić te działania, zaakceptować 
lub odrzucić hipotezę, wybrać między różnymi rozwiązaniami.

Model interakcji ucznia ze „środowiskiem” przedstawia schemat na ry
sunku 2.

11 Operowanie teorią gier w opisie sytuacji adydaktycznej pochodzi od Brousseau. Modelem 
ucznia jest wtedy „jednostka myśląca”.
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rys. 2 Model sytuacji adydaktycznej

2.3 Przeniesienie odpow iedzialności —  instytucjonalizacja  
(w iedza/w iadom ości)

Nauczyciel wypełnia swe zadanie za pomocą dwu manewrów: przeniesienia 
odpowiedzialności i instytucjonalizacji.

Przeniesienie odpowiedzialności12
Nauczyciel wykonuje najpierw pracę odwrotną do badacza: wtórnie kontek- 

stualizuje i personalizuje wiedzę do nauczania: szuka problemów, które nada
dzą sens wiadomościom, aby aktywność ucznia była przez moment „podobna” 
do aktywności badacza. Jest to przeniesienie na ucznia pewnej odpowiedzial
ności względem wiedzy, a więc stworzenie sytuacji adydaktycznej.

Proces przeniesienia odpowiedzialności opisał Rouchier (1991) jako pro
ces, który pozwala zmienić wiedzę13 do nauczenia w wiadomości14 ucznia 
(spersonalizowane, skontekstualizowane, stemporalizowane).

Proponuję, aby odróżnić przypadek, gdy sterowanie stosunkiem pod- 
miot-sytuacja znajduje się po stronie sytuacji (kategoria wiadomości), 
od przypadku, gdy to sterowanie znajduje się po stronie podmiotu (ka
tegoria wiedzy) [...] W iedza to wiadom ości sterujące sytuacją i 
jej przekształcaniem , które z kolei indukują nowe wiadom ości. 
Przeniesienie odpowiedzialności polega na oparciu intencji ucznia na jego 
autonomii poznawczej. (Conne, 1992)

Instytucjonalizacja
Jeżeli ta faza udała się i uczeń znalazł rozwiązania postawionych proble

mów, nie wie on, że wytworzył pewne wiadomości, które będzie mógł wyko
rzystywać przy innych okazjach. Aby przekształcić odpowiedzi i wiadomości

12devolution
13savoir
14connaissance
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uczniów w wiedzę, uczniowie powinni przy pomocy nauczyciela dokonać po
nownego oderwania wytworzonych wiadomości od kontekstu i pozbawienia ich 
cech subiektywnych po to, aby mogli dostrzec w tym, co zrobili, coś, co ma cha
rakter uniwersalny, wiedzę będącą elementem kultury, dającą się wielokrotnie 
użyć.

Jeżeli podmiot uznaje operatywną rolę pewnych wiadomości w danej sy
tuacji, to dla niego indukująca te wiadomości rola sytuacji staje się od
wracalna: on wie. Tak w yróżnione wiadom ości stanowią w iedzę, 
wiadom ości użyteczne, m ożliwe do wykorzystania. (Conne, 1992)

Krótko, proces instytucjonalizacji jest procesem odwrotnym do przeniesie
nia odpowiedzialności. Pozwala on przekształcić wiadomości ucznia w wiedzę 
wielokrotnie użyteczną (oderwaną od kontekstu, osoby i czasu).

W istocie ta przemiana nie tworzy nowego produktu, który byłby wiedzą 
w stosunku do wiadomości i odwrotnie. Jedynie ich miejsce jest gdzie 
indziej, a mianowicie w działaniu praktycznym na wyższym poziomie. 
(Conne, 1992)

2.4 Sytuacja fundam entalna

Mówiliśmy o różnych typach sytuacji adydaktycznych (działanie, formułowa
nie, wartościowanie) i o uczeniu się przez adaptację. W takich sytuacjach uczeń 
ma do rozwiązania pewien problem, co ma uczynić odpowiedzialnie. Centralne 
zagadnienie to jak się upewnić, że postawiony problem jest adekw atny do 
wiedzy.

Hipoteza (epistemologiczna): „dla każdej wiedzy (matematycznej) istnieje 
rodzina sytuacji, które mogą nadawać tej wiedzy sens” (Brousseau, 1986) po
praw ny ze względu na historię tego pojęcia, ze względu na kontekst społeczny, 
ze względu na wspólnotę naukową.

Przyjmijmy następującą uproszczoną definicję sensu wiedzy ze względu na 
konieczność metodologiczną: sens wiedzy pochodzi od adaptacji uczącego się 
do sytuacji aktualnych lub dawniejszych, stwarzających takie problemy, że 
wiedza docelowa interweniuje jako rozwiązanie optymalne.

Sytuacja fundam entalna dla danych wiadomości to model rodziny sy
tuacji specyficznych względem wiedzy docelowej.

Jest ona fundamentalna:

1. ze względu na wiadomości: sytuacja „winna być taka, aby wiadomości 
pojawiały się w pożądanej postaci, jako rozwiązanie lub jako narzędzie 
do określenia strategii optymalnej”;
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2. ze względu na aktywność nauczania: sytuacja winna pozwolić jak najle
piej reprezentować „sytuacje obserwowane w szkole, także te mniej zado
walające, o ile pozwolą one uczniom przyswoić sobie jakąś postać wiedzy 
docelowej. [...] Otrzymamy je przez wybór pewnych zmiennych charak
terystycznych sytuacji fundamentalnej.”

Sytuacja fundamentalna powinna co najmniej pozwolić na:

-  efektywną genezę wiedzy,

-  „powtórne odczytanie” tej genezy zgodnie z logiką organizacji wiedzy.

Przykłady sytuacji fundamentalnych:
1. Sytuacja fundamentalna dodawania liczb naturalnych
Jednostka winna wytworzyć liczbę kardynalną zbioru, gdy tymczasem w 

każdym momencie może jedynie kontrolować część tego zbioru (z różnych po
wodów). Procedura optymalna polega na podziale zbioru, a następnie poli
czeniu obiektów w każdej części, z upewnieniem się, że dobrze przeliczono 
wszystkie.

2. Gra „wyścig do n” jako sytuacja fundamentalna
Jeżeli modelujemy gry „wyścig do n” przez sytuację ogólną, otrzymujemy 

sytuację fundamentalną dzielenia całkowitego n przez d. Sens dzielenia cał
kowitego jest tutaj związany z powtarzanym odejmowaniem d (por. Bessot, 
1991).

Skok informacyjny

Po znalezieniu sytuacji fundamentalnej powodującej, że pojęcie zaczyna 
„funkcjonować”, przede wszystkim konieczne jest wybranie wartości jej 
zmiennych w ten sposób, by dawne wiadomości ucznia pozwoliły na wy
pracowanie skutecznych strategii. (...) Następnie, nie zmieniając reguł gry, 
trzeba zmienić wartości zmiennych tak, aby zadanie do wykonania stało 
się dużo bardziej złożone. Wtedy nastąpi tworzenie nowych strategii, a 
więc konstrukcja nowych wiadomości. (Brousseau, 1986, s. 23)

3 K oncepcja  w iad om ości, przeszkody

Dla pewnych wiadomości istnieją sytuacje fundamentalne, które można wyre
żyserować bezpośrednio w wybranym momencie. Pozwalają one uczniowi na 
skonstruowanie poprawnej koncepcji tych wiadomości.

Ale przypuśćmy, że istnieją takie wiadomości, dla których powyższe wa
runki nie są spełnione. Przypuśćmy, że nie istnieją sytuacje wystarcza
jąco dostępne, wystarczająco skuteczne i w dostatecznie dużej liczbie,
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aby pozwolić uczniom w jakimkolwiek wieku na uzyskanie przez adapta
cję pełnego dostępu do jakiejś postaci wiedzy, którą moglibyśmy uznać 
za poprawną i ostateczną. Trzeba wtedy zaakceptować uczenie się eta
pami. Wiedza nabyta przez adaptację w pierwszym etapie będzie pro
wizoryczna. Nie tylko będzie ona jedynie przybliżona: będzie również w 
części fałszywa i nieadekwatna. (Brousseau, 1986)

Inna możliwość to uczyć wiedzy zgodnej z wymaganiami wspólnoty nauko
wej, tj. zgodnie z tekstem wiedzy. Wtedy nie wymaga się, aby uczeń nadawał 
sens wiedzy; nie odpowiada już ona na żaden problem otwarty, za którego 
rozwiązanie uczeń godzi się być odpowiedzialny.

Nauczyciel ma więc wybór między uczeniem wiedzy formalnej i pozba
wionej sensu — a uczeniem wiedzy bardziej lub mniej fałszywej, którą 
trzeba będzie poprawiać. (Brousseau, 1986)

Decyzja nauczania przez adaptację ucznia do środowiska, zapewniajaca 
sens konstruowanych wiadomości, wymusza proces załamań15 poznawczych, 
to jest poddawania w wątpliwość uprzednich wiadomości. Pojęcie załamania 
poznawczego jest związane z pojęciem przeszkody epistemologicznej, wprowa
dzonym przez G. Bachelarda w La formation de Uesprit scientifique.

4 T rudność i przekszkoda

Aby dobrze zrozumieć pojęcie przeszkody, ważne jest rozróżnienie między 
dwoma terminami — synonimami w słownikach języka francuskiego, a miano
wicie trudność i przeszkoda16.

Na poziomie wspólnoty matematyków, gdy pojawia się nowy problem, jego 
rozwiązanie może spowodować (lub nie) konieczność reorganizacji pewnej teorii 
lub koncepcji odpowiedniego pojęcia matematycznego.

M ówim y o trudności, gdy problem został rozwiązany bez poddawania 
w wątpliwość punktu widzenia odpowiedniej teorii lub użytych pojęć.
M ówim y o przeszkodzie, gdy problem został rozwiązany dopiero po 
restrukturyzacji koncepcji pojęć lub zmianie teoretycznego punktu wi
dzenia. (Bouarraoui, 1988)

Duroux (1983) sformułował następujące kryteria określające przeszkodę na 
użytek dydaktyki.

1. Przeszkoda jest wiedzą, która funkcjonuje jako taka na pewnym zbiorze 
sytuacji i dla pewnych wartości zmiennych w tych sytuacjach.

15ruptures 
16difficulte; obstacle
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2. Przeszkoda jest wiedzą, która usiłując się zaadaptować do innych sy
tuacji lub do innych wartości zmiennych prowokuje pewne specyficzne 
błędy, dające się zidentyfikować i analizować.

3. Przeszkoda jest wiedzą stabilną.

4. Przeszkoda może być pokonana tylko w specyficznych sytuacjach od
rzucenia i będzie wówczas czynnikiem stanowiącym wiedzę. Powrót do 
będącej przeszkodą koncepcji będzie integrującą częścią nowej wiedzy.

Wyróżniamy najczęściej trzy typy przeszkód ze względu na ich pochodze
nie.

1. przeszkoda ontogenetyczna, związana z rozwojem psychogenetycznym 
podmiotu;

2. przeszkoda dydaktyczna, związana z transpozycją dydaktyczną wiedzy; 
jest to przeszkoda, której można uniknąć bez konsekwencji dla konstruk
cji wiadomości, i którą można usunąć oddziałując na sytuacje nauczania;

3. przeszkoda epistemologiczńa, związana z rozwojem historycznym po
jęcia. Na poziomie ucznia „przeszkoda epistemologiczńa jest częścią skła
dową wiadomości w tym sensie, że ten, kto ją napotkał i pokonał, ma 
wiedzę inną od tego, kto się z nią nie zetknął”. (Brousseau, 1989)

5 D od atek  —  P ow iększen ie uk ładanki17

Materiał:

-  sześć do siedem układanek narysowanych na prostokątnych kartonach o 
wymiarach 20 cm na 15 cm. Dla każdej układanki sześć części (A, B, C, 
D, E, F) wyciętych z tego samego kartonu (rys. 3).,

-  kartki papieru kratkowanego,

-  20-centymetrowa linijka dla każdego dziecka.

17Tekst przygotowany przez A. Bessot i D. Grenier w roku 1993 dla studentów Uniwersy
tetu J. Fouriera w Grenoble, na podstawie: N. i G. Brousseau, 1987, Rationnels et decimaux 
dans la scolarite obligatoire, I.R.E.M. Bordeaux.)
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rys. 3 Wzór układanki
Polecenie: „Oto modele układanek. Waszym zadaniem jest zrobić po

dobne, ale większe, według następującej reguły: odcinek, który na modelu ma 
4 cm, powinien mieć 7 cm na waszej układance. Każda grupa otrzyma jeden 
model. Każdy uczeń powinien zrobić dwie lub trzy części układanki. Po skoń
czeniu będziecie mogli ze swoich części ułożyć tę samą figurę, co na modelu.”

Przebieg pracy. Dzieci są podzielone na grupy po 4 lub 5. Po krótkim 
uzgodnieniu rozdzielają między siebie części do wykonania. Nauczycielka wy
wiesza na tablicy powiększony rysunek złożonej układanki.

Analiza.
Sytuacja może być odebrana przez uczniów jako adydaktyczna.
• Ew-entualne interwencje nauczyciela mogą być neutralne w stosunku do 

wchodzącej tu w grę wiedzy: mogą się on ograniczyć do stwierdzania faktów, 
bez stawiania szczególnych wymagań.

• Istnieje procedura podstawowa, która opiera się na wiadomościach o licz
bach całkowitych. W gruncie rzeczy wiadomości o liczbach całkowitych są 
pierwotne w stosunku do wiadomości o innych liczbach.

•Istnieje środowisko oceny tej procedury, tj. możliwość uznania przez dzieci 
(lub nie) jej poprawności bez interwencji nauczyciela. Jest nim komplet po
większonych części układanki i uczniowie — niezależni wytwórcy tych części 
(faza 2).

•Ta podstawowa procedura jest niewystarczająca, gdyż procedura doce-
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Iowa musi korzystać z liczby wymiernej [niecałkowitej]. Wynik procedury pod
stawowej (ujawniony w fazie 1) to fakt, że części układanki nie pasują do siebie, 
gdy współpracujący członkowie grupy zejdą się znowu (faza 3).

Następujące dwie strategie, nie będące strategiami sukcesu, opierają się na 
wiadomościach o liczbach naturalnych i powiększaniu: aby powiększyć, dodaje 
się liczbę naturalną lub mnoży się przez liczbę naturalną. Sens mnożenia to 
iterowane dodawanie (wciąż tego samego składnika). Co więcej, gdy 
do liczby dodajemy liczbę całkowitą dodatnią (a więc także mnożymy liczbę 
przez liczbę całkowitą dodatnią) — otrzymujemy liczbę całkowitą większą.

Strategia 1: „ Dodać 3 do wszystkich wymiarów” Efekt takiego postępowa- 
nia z częściami C, D i E układanki widać na rysunku 4.

Mamy sprzężenie zwrotne ze środowiskiem materialnym: części nie pasują 
do siebie spektakularnie; ich niedopasowanie jest bezdyskusyjne.

Procedura ta sprawdza się w ścisłym sensie tylko dla takich układanek, 
których wszystkie części są utworzone z odcinków długości 4; jest to jej „dzie
dzina poprawności”. Jeśli określimy dziedzinę poprawności tej procedury ze 
względu na środowisko materialne tak, iż powiększenie uznamy za udane, gdy 
części układanki dobrze pasują do siebie, to okaże się ona szersza: obejmuje 
też takie układanki jak kwadrat uworzony z części „o kątach prostych” (tylko 
jeden bok skośny), których boki są podzielne przez tę samą liczbę. Dodajemy 
wtedy tę liczbę trzy razy do każdego boku kwadratu.
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Strategia 2: „Pomnożyć każdy wymiar przez 2 i odjąć 1”
Efekt zastosowania tej procedury do „powiększenia” części C, D i E ukła

danki pokazano na rysunku 5.

13

rys. 5
I tu mamy sprzężenie zwrotne ze środowiskiem materialnym: części nie 

pasują do siebie. Lecz tym razem niedopasowanie nie jest już percepcyjnie 
tak oczywiste. Układanka jest prawie dobra i uczniowie mogą myśleć, że złe 
dopasowanie wynika z niezbyt dokładnego wycinania. Może więc okazać się 
niezbędne odwołanie się do sprzężenia zwrotnego innego typu, opierającego się 
na relacjach między wymiarami modelu i układanki „obrazu”. Na przykład dla 
części E, D i C w modelu mamy związek, który charakteryzuje dopasowanie 
2 + 5 = 7. Jak to będzie w „obrazie”?

2 — 2 x 2 - 1  = 5
5 - 5 x 2 - 1  = 11
7 — 7 x 2 - 1  = 15

i 3 + 9 /  13, co potwierdza niedopasowanie części w układance-obrazie. Pro
cedurę można teraz z pewnością odrzucić.

Zmienne dydaktyczne sytuacji
V\ = (n,p), gdzie n i p są liczbami określającymi skalę.
Odpowiednie wartości to p — wielokrotność n, p = kn -f ^ (k całkowite, n 

parzyste), £ wymierne niedziesiętne. Przykład: pary (4,8) (4,6) (4,7).
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Powiększenie z 4 na 8 angażuje mnożenie przez 2, co jest w istocie doda
waniem 4 + 4. Uczeń nie wychodzi z addytywnego modelu liczb całkowitych.

Powiększenie z 4 na 6 jest często analizowane jako „x plus połowa x”. 
Mamy więc model pośredni między addytywnym i liniowym, bliższy jednak 
addytywnemu dzięki szczególnemu statusowi „połowy”, tym bardziej, że w 
tym przypadku „połowa” daje liczbę całkowitą.

Przy przejściu z 4 do 7 występuje pewien przeskok, gdyż żadna relacja tego 
typu co poprzednie nie jest możliwa. Jesteśmy więc zmuszeni opuścić system 
addytywny i liczby całkowite.

Wartości V 1 zmuszają do nadania znaczenia mnożeniu przez liczbę wy* 
mierną i pozwalają (lub nie) na przejście od mnożenia przez liczbę całkowitą 
(model addytywny, iterowane dodawanie) do mnożenia przez liczbę wymierną 
(model multyplikatywny, obraz w odwzorowaniu liniowym).

V2 — organizacja interakcji między uczniami, a jej wartości to wektor 
n-wymiarowy opisujący zmienność w czasie różnych typów faz: pracy indy
widualnej, współpracy, uzgadniania, konfrontowania itd. W przypadku ukła
danki będą to: uzgadnianie, praca indywidualna, konfrontacja. Urzeczywist
nienie dwóch ostatnich faz pozwala na prawdziwe sprzężenie zwrotne z wy
braną (w pierwszej fazie) strategią. Jeśli natomiast zredukuje się je do jednej 
(współpraca w celu skonstruowania powiększonej układanki), odbiera się śro
dowisku zdolność weryfikacji strategii, a sytuacji — charakter adydaktyczny. Z 
kolei dla uczniów bliższych modelowi multyplikatywnemu (klasy 5-8 i liceum) 
pierwsza faza (uzgadnianie) może doprowadzić do rozpowszechnienia strategii 
wygrywającej od samego początku, a więc utraty wartości poznawczych tej 
sytuacji dla tych uczniów, których to najbardziej dotyczy.

V3 = konfiguracja układanki, której wartości są także wektorami n-wy- 
miarowymi, opisującymi wymiary poszczególnych części, ich liczbę itp. Istotne 
wartości tej zmiennej dotyczą dziedziny poprawności podstawowych strategii. 
Wymiary są tu dobrane tak, że procedura „dodać 3” (według naszej wyjścio
wej hipotezy — wybierana przez większość uczniów) prowadzi do zbudowania 
części ewidentnie nie pasujących do siebie.

V\  sytuuje się po stronie potrzebnej tu wiedzy (mnożenie przez liczbę 
wymierną niedziesiętną, liczba jako obraz w odwzorowaniu liniowym).

V2 ma charakter cechy stanowiącej adydaktyczności sytuacji.
V3 jest związana z wiadomościami uczniów, ponieważ jest oparta na 

hipotezach dotyczących ich podstawowych strategii.
Jeszcze inne „zmienne” lub warunki wydają się także grać tu pewną rolę. 

Na przykład materiał, którym dysponują uczniowie, kratkowany papier i li
nijka z podziałką. Są one integralnymi elementami sytuacji, gdyż ułatwiają 
uczniom konstrukcję i wykonanie części układanki oraz mierzenie długości. Są
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więc związane z miarą. Czy powinniśmy nadać temu elementowi sytuacji sta
tus zmiennej dydaktycznej? Aby odpowiedzieć, dobrze jest powrócić do tego, 
co jest istotną wiedzą, a więc przejścia od modelu addytywnego do liniowego. 
Miara nie jest tu wiedzą istotną. Te elementy mogłyby więc zakłócić sytu
ację, lecz zakładamy (co można uzasadnić), że ich obecność lub nieobecność 
zasadniczo nie zmienia sytuacji.

W iadomości, które uczniowie m ają zdobyć przez odrzucanie ko
lejnych procedur

Sens mnożenia przez liczbę całkowitą to kilkakrotne dodanie tego samego 
składnika. Sens mnożenia przez liczbę wymierną powinien powstawać niejako 
przeciw temu pierwotnemu (pierwotnemu ze względu na konieczną uprzedniość 
konstrukcji liczb całkowitych w stosunku do wymiernych).

Chodzi tu o to, że uczniowie odrzucają w sposób jaw ny te proce
dury, w których interw eniują liczby całkowite (do opisania tego rodzaju 
powiększania używa się często terminu model addytywny) i konstruują w 
sposób co najm niej niejawny regułę tego odrzucania, którą można by 
sformułować tak: „jeśli 6 = c w modelu układanki, to f(a + 6) = /(a ) + f(b) 
w układance powiększonej” (w przeciwnym razie części nie będą do siebie pa
sować!).

Odrzucenie modelu addytywnego staje się więc cechą stanowiącą sensu 
mnożenia przez liczbę wymierną. Odwzorowanie liniowe będące rozwiązaniem 
tego problemu to czyli odwzorowanie wymierne.

Ten pierwszy sens mnożenia przez liczbę wymierną zleje się pod koniec 
długiego procesu nauki z sensem obrazu przez odwzorowanie liniowe wymierne.
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S u m m a r y

The article presents basic concepts of the Theory of Situations, Theory of Didactic 
Transposition, and Theory of Conceptual Fields, as developed resp. by G. Brousseau, 
Y. Chevallard, and G. Vergnaud.


