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1 Preliminaria; główny cel artykułu

Opracowanie niniejsze jest refleksją autora zainspirowaną materiałem przy
gotowanym przez zespół w ramach projektu ICMI Study ((Balacheff, Hawson, 
Stard, Steinbring, Kilpatrick, Sierpińska, 1993)1, a także referatem H. Bauers- 
felda dotyczącym perspektyw rozwoju dydaktyki matematyki, wygłoszonym 
w 1988r. z okazji zjazdu jej przedstawicieli w Niemczech (Bauersfeld, 1988). 
Można wskazać co najmniej dwa powody, dla których artykuł ten ma cha
rakter dyskusyjny. Z jednej strony podejmuje temat, który przy ewoluującej 
dziś pozycji dydaktyki matematyki trudno byłoby rozwinąć unikając elemen
tów subiektywnych, a z drugiej ma w zamierzeniu — i to jest jego główny cel
— zainspirowanie przemyśleń, studiów i merytorycznych dyskusji na temat 
obecnego statusu metodologicznego tej dziedziny. Za granicą ta problematyka
— zwłaszcza w ostatnim czasie — jest bardzo żywotna. Dyskusja w rodzi
mym środowisku, także z udziałem matematyków, byłaby więc pożądana i 
aktualna1 2.

1W  ślad za tym materiałem ukazała się ostatnio dwutomowa publikacja (Sierpińska, Kil
patrick, 1998), która zawiera m. in. obszerne podsumowanie prac w ramach wspomnianego 
projektu. Tekst niniejszego artykułu powstał przed ukazaniem się tej interesującej pozycji.

2W  polskiej literaturze dydaktycznej nie znajdujemy wielu prac i rozpraw oddzielnie trak
tujących o rozwoju dydaktyki matematyki jako nauki i rozbudowujących ten temat syste
matycznie. Przykładowo można tu wskazać dwie obszerniejsze publikacje (Krygowska, 1982; 
Nowak, 1982), do których niniejszy tekst również nawiązuje; zagadnieniom badań w dydak
tyce matematyki poświęcone są niektóre artykuły w pracy zbiorowej (Nowecki (red.), 1996).
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2 Wstępne pytania

Z nauczaniem i uczeniem się matematyki związane są trzy obszary studiów 
i działań:

a) sfera działalności praktycznej (tzw. praktyka nauczania),
b) technologia nauczania (nie wdając się w precyzację terminów, będziemy 

tu —  w ogólności — mieć na uwadze wspomagającą to nauczanie meto
dykę),

c) zorganizowana (naukowa) refleksja nad procesem uczenia się i nauczania 
matematyki.

Obszar pierwszy jest domeną działań nauczyciela; pracując w klasie jest on 
zainteresowany przede wszystkim propozycjami rozwiązań, które mógłby tam 
zastosować. Opisem i udostępnianiem takich sposobów praktycznych działań 
zajmuje się metodyka, której przypada głównie rola mormatywna. Wykorzy
stuje ona (powinna wykorzystywać) rezultaty zorganizowanych badań, stano
wiąc ogniwo pośrednie między praktyką, a systematyczną refleksją mającą na 
celu naukowe wyjaśnianie procesów uczenia się i nauczania matematyki.

Wszystkie trzy obszary tworzą układ heterogeniczny, ale są ściśle powią
zane. Naturalny ich związek wynika stąd, że wspólnym i podstawowym celem 
działań we wszystkich trzech jest doskonalenie uczenia się i nauczania mate
matyki. Rozważania w zasadniczej części tego artykułu mają w perspektywie 
przede wszystkim trzeci z wymienionych obszarów. Ten obszar odpowiada bo
wiem w zgrubnym przybliżeniu temu, co rozumiemy dalej pod nazwą dydaktyka 
matematyki3.

Przedmiot badań i cele badawcze dydaktyki matematyki wydają się dość 
specyficzne, jeśli je porównać z odpowiednimi zadaniami pokrewnych dydaktyk 
szczegółowych. Nie ulega wątpliwości, że ta odrębność dydaktyki matematyki 
wyrasta z autonomii i natury przedmiotu badań jej dyscypliny macierzystej: z 
samej matematyki i pozycji jaką ta nauka zajmuje wśród innych. To banalne 
stwierdzenie nie zawiera jednak odpowiedzi na pytanie, na czym tożsamość 
i specyfika4 dydaktyki matematyki polegają. Wydaje się, że dotychczasowy

3To wyprzedzające i wstępne ustalenie koresponduje z rozróżnieniem terminologicznym 
spotykanym w literaturze. Tak na przykład w pracy (Godino, Batanero, 1997) wymienione 
trzy obszary wiąże się w jeden system i nazywa sferą edukacji matematycznej (Mathematics 
Education), zaś trzeci —  dydaktyką matematyki (Didactics of Mathematics). Mathematics 
Education jest w tej interpretacji systemem społecznym, natomiast Didactics of Mathematics 
—  polem analitycznej i opisowej refleksji nad nauczaniem i uczeniem się matematyki.

4Mówiąc o specyfice dydaktyki matematyki mamy na uwadze nie tyle odniesienie przed
miotowe jej twierdzeń, co systemowe cechy dystynktywne, które można jej przypisać jako



rozwój tej dziedziny —  zarówno w wymiarze lokalnym jak i w świecie — upo
ważnia do pewnej syntezy i próby odpowiedzi na to i inne zasadnicze pytania, 
m. in.:
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— co jest przedmiotem dydaktyki matematyki (w aktualnych warunkach 
postępu techniki i rozwoju społecznego oraz w kontekście bieżących za
dań matematycznego kształcenia),

— jakie cele stawia sobie ona w procesie badawczym i wdrożeniowym,

— jaki charakter mają (powinny mieć) jej twierdzenia,

— jakie są (powinny być) relacje wiążące ją z praktyką,

— w jakich kierunkach rozwija się jej metodologia i wypracowywania jakich 
standardów należałoby tu oczekiwać,

— na czym polega specyfika jej przedmiotu badań, jej metod i twierdzeń.

W kontekście tych pytań niektóre fragmenty dalszych rozważań mają bez
pośrednie odniesienie do rodzimego systemu oświaty i nauczania, lecz analiza 
w przekroju całego artykułu ma walor ogólniejszy. Koresponduje z dyskusją 
nad problemami dydaktyki matematyki w świecie, mimo dużego zróżnicowania 
kierunków jej rozwoju i warunków działania tych, dla których ta dziedzina 
stanowi profesjonalne zajęcie.

3 O przedmiocie badań dydaktyki matematyki

Jednym z podstawowych pytań w zakresie metodologii dydaktyki szczegó- 
łowej jest pytanie o jej przedmiot. Mówi się nieraz ogólnie, że przedmiotem 
dydaktyki matematyki jest proces nauczania matematyki. Pomijając niepre- 
cyzję i niezupełną trafność, a nawet — w pewnym stopniu — archaiczność 
tego stwierdzenia (mającą swe źródło w tradycyjnym znaczeniu słowa „na
uczanie” ), trzeba podkreślić jego ogólnikowość. Utrudnia ono bliższe uświado
mienie sobie zakresu i natury owego przedmiotu.

Gdyby chodziło jedynie o syntetyczne określenie, to można by przyjąć, że 
przedmiotem dydaktyki matematyki jest aktywność matematyczna5 człowieka 
jako wysublimowany i oryginalny składnik poznania ludzkiego, niezależnie od

całości, postrzegane na tle ościennych nauk i ich metodologii.
5Aktywność matematyczną pojmujemy tu szeroko, zarówno pod względem zakresu i tre

ści, jak i personalnego odniesienia (aktywność matematyczna dziecka, człowieka dojrzałego 
pracującego z dala od matematyki, przeciętnego jej użytkownika, matematyka —  profesjo
nalisty itp.).



tego, czy owa aktywność jest ciągiem zachowań oraz spontanicznych inicja
tyw podejmowanych samodzielnie przez podmiot, czy też wynikiem kierowanej 
z zewnątrz działalności (w tym ostatnim przypadku łącznie ze sposobami fun
kcjonowania instytucji organizujących uczenie się i nauczanie matematyki). 
Zgodnie z tym rozumieniem zainteresowania dydaktyki matematyki mogą wy
kraczać nawet poza to, co — w dość wąskim, powszechnym odczuciu — nimi 
steruje: praktyczny cel ulepszania nauczania. Poza swym głównym obszarem, 
którym jest kształcenie matematyczne, mogą bowiem obejmować także na 
przykład źródła i mechanizmy twórczej działalności profesjonalnych matema
tyków oraz rejony i wytwory ich pracy dalekie od nauczania. Przy takim po
szerzonym pojmowaniu dydaktyki matematyki, jej związek z macierzystą dys
cypliną ulega dalszemu zacieśnieniu.

Warto jednak dokładniej spojrzeć na przedmiot badań6 dydaktyki mate
matyki. Kojarzy się on z obszarem badawczym wyjątkowo zróżnicowanym. 
Wystarczy sięgnąć do kilku rejonów tego obszaru, aby dostrzec owo zróżnico
wanie, spotęgowane bogactwem sytuacji poznawczych i problemów, także tych 
dziś jeszcze nie dość wyprecyzowanych lub zaledwie rysujących się w dalszej 
perspektywie. Wskazując przykładowo problemy badawcze, ujawniamy tym 
samym pośrednio faktyczne obiekty7 badań.

1) Przedmiotem badań dydaktyki matematyki może więc być najpierw 
sama matematyka. Chodzi tu o analizę materii matematycznej na użytek na
uczania, a także dla potrzeb innych użytkowników, w szczególności twórczo 
pracujących w tej dziedzinie. Może ona prowadzić w różnych kierunkach i 
obejmować m. in.:

a) badanie konstrukcji klasycznych tekstów matematycznych, na przykład 
celem sformułowania hipotez dotyczących uwarunkowań procesu lektury,

6Sam termin „przedmiot badań” traktujemy hasłowo; ze względów zwyczajowych wystę
puje on tutaj w liczbie pojedynczej, ale w rzeczywistości jest to termin zbiorowy (jego zakres 
tworzy niejednorodną całość).

7Zasadniczo należy odróżniać dwie kategorie metodologiczne: obiekt i przedmiot badań. 
Człowiek jest obiektem zainteresowań różnych nauk —  psychologii, socjologii, medycyny 
itp., ale żadna z nich nie bada człowieka w całości, jako takiego; każda bierze pod uwagę 
jedynie wybrane aspekty. Nie zawsze jest to wybór dosłowny, nieraz z obiektem kojarzy się 
specjalne konstrukty myślowe i eksponuje w nim określone cechy. W  rezultacie tego wy
biórczego zabiegu powstaje przedmiot badań, tj. wzgląd pod jakim dana nauka interesuje się 
obiektem. Dwie dziedziny mogą więc kierować zainteresowania w stronę tego samego obiektu, 
lecz jednocześnie różnić się przedmiotem badań; na przykład lekcja stanowi dla dydaktyki 
matematyki i dla socjologii w ogólności zupełnie inny przedmiot badań. Konieczność ta
kich rozróżnień to pewien imperatyw w analizach metodologicznych określonego typu; tutaj 
jednak ze względów stylistycznych i redakcyjnych określenia „przedmiot badań” i „obiekt 
badań” będą używane zamiennie (z tych samych powodów w tekście pojawią się także inne 
wyrażenia synonimiczne).

52 Jan Konior



które mają swe źródła w budowie i specyficznych cechach redakcyjno- 
kompozycyjnych samego tekstu (zupełnie inny aspekt lektury stanie się 
obiektem badań, gdy skierujemy uwagę na psychologiczną stronę pracy i 
aktywność czytelnika, jeszcze inny — gdy przedmiotem zainteresowania 
uczynimy zależność między celami lektury a strukturą procesu czytania, 
a jeszcze inny, jeśli na plan pierwszy zostaną wysunięte relacje referen- 
cjalne, wskazujące, do jakich obiektów tekst się odnosi i jak przebiega 
jego lektura w zależności od tego przedmiotu odniesienia),

b) wielowymiarową analizę pojedynczego pojęcia i jego definicji matema
tycznej celem ujawnienia czynności (ucznia i nauczyciela) mogących mieć 
znaczenie dla uruchomienia operacji stanowiących myślową treść pojęcia 
i warunek jego opanowania,

c) porównawczą konfrontację różnych konkurencyjnych teorii ujmujących 
w odmienny sposób te same treści; porównawcza analiza różnych defi
nicji matematycznych tego samego pojęcia i rozmaitych dowodów tego 
samego twierdzenia może być podejmowana z zamiarem ujawnienia ich 
walorów poznawczych, rozpoznania możliwości realizacji celów naucza
nia i wreszcie ustanowienia kryteriów dydaktycznego wyboru,

d) studium historycznego rozwoju poszczególnych gatunków tekstu mate
matycznego, rządzących się dziś ugruntowanymi w tradycji regułami, 
środkami i technikami przekazu oraz zwyczajowymi normami redak
cyjnymi wypracowanymi przez pokolenia matematyków; refleksja nad 
tym dorobkiem może się okazać pożyteczna z punktu widzenia jego 
upowszechnienia (m. in. dla autorów prac matematycznych, ale też dla 
wszystkich zainteresowanych ścisłym przekazem informacji).

2) Przedmiot badań dydaktyki matematyki w niektórych przypadkach po
krywa się z przedmiotem samej matematyki. Nieraz bowiem dydaktyk działa 
jak matematyk. Jest tak wówczas, gdy buduje fragmenty teorii matematycz
nych specjalnie na użytek nauczania. Poszukuje więc odpowiedniej ze względu 
na potrzeby szkolne formy definicji, rezygnując z różnych powodów ze znanych 
w literaturze naukowej określeń,8 buduje nowy dowód o cechach inspirowanych 
celami dydaktycznymi, tworzy stosowną aksjornatykę mającą stanowić teore
tyczną podstawę szkolnego ujęcia itp.9

8Definicja w teorii matematycznej może spełniać inną rolę niż niejednokrotnie oczeku
jemy od niej w nauczaniu szkolnym; jest podporządkowana strukturalnym własnościom i 
potrzebom zwartego systemu, który współtworzy. W  szkole dziś nie nauczamy teorii ma
tematycznych w takim rozumieniu, a więc rezygnacja z cech służących systemowi (co nie 
oznacza braku poprawności) jest krokiem naturalnym i często koniecznym.

9Studium matematyki scharakteryzowane na przykładach w punktach 1) i 2) nie zawsze
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3) W polu zainteresowań dydaktyki matematyki leżą zagadnienia funkcjo
nowania wiedzy potocznej w procesie uczenia się i nauczania matematyki. 
Z psychologii wiadomo, iż żadnych pojęć naukowych nie możemy w umyśle 
ukształtować bez odwoływania się do tego, co już w myślowym doświadczeniu 
jest obecne; pojęciowych konstrukcji nie da się wznosić „na piasku” . Nowych 
informacji dostarczonych z zewnątrz (na przykład z podręcznika matematyki) 
nie asymiluje się w „czystej” postaci, ale włącza w stare struktury myślowe. W 
ten sposób powstają własne konstrukcje poznawcze; wiedza posiadana jest więc 
czymś bardzo osobistym, wręcz intymnym i stale nadbudowywanym. Z reguły 
tym budulcem i punktem odniesienia w elementarnym nauczaniu jest wiedza 
potoczna (tzw. „prawiedza” związana z danym faktem lub pojęciem matema
tycznym) zdobyta w drodze naturalnego doświadczenia, spontanicznej aktyw
ności i kontaktów językowych z otoczeniem mówiącym. Jest ona wynikiem nie 
kierowanego procesu, rozpoczynającego się na długo przed zorganizowanym 
nauczaniem szkolnym. Z tą prawiedzą obejmującą różne intuicyjne zalążki po
jęć uczeń rozpoczyna edukację szkolną, w której napotyka pojęcia naukowe. 
Proces stopniowego przechodzenia do tych pojęć na lekcjach matematyki jest 
w dużej części zależny od charakteru posiadanej prawiedzy i spontanicznego 
doświadczenia. Może ono sprzyjać naukowemu modelowaniu pojęć, ale może 
też stanowić przeszkodę. Nauczyciel mógłby świadomie te zasoby wykorzysty
wać lub nimi stymulować, gdyby odpowiednie badania dostarczały stosownych 
informacji, wskazań oraz narzędzi dydaktycznych. Zagadnienia dotyczące za
kresu wspomnianej prawiedzy, jej roli w procesie dochodzenia do pojęć ma
tematycznych ilustrują zupełnie odrębny krąg tematyczny, dając spojrzenie z 
innej strony na przedmiot badań dydaktyki matematyki.

4) Mechanizmy odkrywania i twórczości matematycznej stanowią jeszcze 
inną sferę badań mogących interesować nie tylko praktykę szkolną. Dorobek 
G. Polyi, J. Hadamarda, H. Altszullera i innych wskazuje, jak często te me
chanizmy — w wymiarze zredukowanym w szkole do odpowiedniego poziomu 
— funkcjonują w pracy z uczniami i zarazem jak mało jeszcze o nich wiemy. 
Ujawnia także, jak z wielu różnych kierunków te trudne zagadnienia muszą 
być atakowane, i że specjalistyczny punkt widzenia matematyka jest w tym 
ataku nieodzowny.

Przytoczone tytułem przykładów tematy badawcze służą pośredniej ilu
stracji przedmiotu badań dydaktyki matematyki i mają wskazywać na jego

dosłownie pokrywa się z pracą matematyka-teoretyka. Jeśli dydaktyk bada matematykę bądź 
ją uprawia, może znajdować w niej w wielu przypadkach to samo, co matematyk stojący z 
dala od nauczania, lecz jego studium bywa uzupełniane samoobserwacją własnej aktywno
ści, bądź też permanentnie stawianym pytaniem, jak można by wprowadzać innych w tego 
rodzaju aktywność.
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rozległość. Tak więc do obszaru, który kojarzymy z przedmiotem badań dy
daktycznych, przynależą obiekty i zjawiska różnego typu: procesy myślowe uru
chamiane w toku poznania matematycznego, historyczne prawidłowości roz
woju pojęć matematycznych, społeczny odbiór matematyki jako przedmiotu 
nauczania, komunikacja w klasie jako asymetryczne przekazywanie i jako syme
tryczne porozumiewanie się, heurystyki w działaniach typu matematycznego, 
język potoczny i język symboliczny matematyki jako środki materializacji my
śli, relacje między merytorycznymi i dydaktycznymi kwalifikacjami nauczy
ciela matematyki, błąd — jego geneza i rola w działaniu matematycznym, 
ocena szkolna i jej funkcje w nauczaniu matematyki, forma i rola podręcznika 
(tekstu) matematycznego w procesie nauczania, motywy uczenia się matema
tyki, rola empiryzmu (w różnych postaciach) w działaniach dojrzałego mate
matyka i naiwnych próbach ucznia rozwiązującego szkolne zadanie, fizyczne 
modele i ich przydatność w procesach dochodzenia do pojęć i twierdzeń mate
matycznych etc. Dokonując tego dość wyrywkowego przeglądu, przechodzimy 
od tworów abstrakcyjnych, wyidealizowanych, poprzez zjawiska i relacje typu 
społecznego, sferę działań psychicznych, do konkretnych zdarzeń i elementów 
fizycznego otoczenia. Nie wszystkie dydaktyki szczegółowe cechuje tak niejed
norodny i złożony przedmiot badań.

Dydaktyka matematyki jest więc dziedziną badań naukowych, 
która stawia sobie za cel

1° analizę samej matematyki, jej przedmiotu, języka, metodologii 
i historycznego rozwoju,

2° budowanie matematycznych kursów jako merytorycznych i teo
retycznych podstaw opracowania fragmentów materiału prze
znaczonego do realizacji na różnych poziomach kształcenia,

3° refleksję nad poznaniem matematycznym w różnych stadiach 
powstawania i formach organizacji wiedzy matematycznej: od 
jej źródeł do systematyzacji —  i w związku z tym badanie pro
cesów oraz zjawisk pojawiających się w toku uczenia się i na
uczania matematyki na różnych poziomach,

4° analizę i charakterystykę aktu twórczego w matematyce in statu  

n a scen d i oraz badanie natury jego wytworów,
5° opracowanie, weryfikację i wdrażanie koncepcji oraz propozycji 

dydaktycznych do praktyki nauczania.

Przypomniane określenie im plicite podkreśla integracyjny, interdyscypli
narny, graniczny, a zarazem autonomiczny charakter dydaktyki matematyki.
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Integracyjny charakter oznacza, że formułując i uzasadniając swe tezy dy
daktyka matematyki łączy w nich różne aspekty: rzeczowy (określony przez 
treści matematyczne), psychologiczny (odnoszący się do zjawisk mających na
turę struktur myślowych), lingwistyczny (produkty myśli materializują się w 
języku będącym także środkiem przekazu) itp. Stąd też jej stwierdzenia opi
sują zjawiska „wielowymiarowo” , choć nie zawsze wszystkie te aspekty mogą 
być wyrażone expressis verbis w tym opisie. Tego rodzaju opis traktuje więc 
jednocześnie — dla przykładu — o abstraktach matematycznych, procesie 
myślowym ucznia, możliwości wyrażania tych myśli za pomocą symbolu bądź 
grafu i o źródłach błędów uczniowskich z tą reprezentacją związanych. Do
dajmy dla kontrastu, że na przykład twierdzenia fizyki neutronowej mówią o 
własnościach neutronów i ich oddziaływaniach z materią i o niczym więcej; 
odniesienie przedmiotowe ma tutaj charakter jednorodny.

Jeśli nawet łączymy rozmaite wątki, aby sformułować w dydaktyce jakąś 
tezę, nie zawsze jest to zebranie w jedno różnych aspektów treściowych lub 
wyników będących produktem innych nauk. Często powstaje nowa jakość, co 
byłoby niezwykle trudno scharakteryzować, ale co decyduje o specyfice twier
dzenia nie będącego prostą sumą zapożyczeń.

Interdyscyplinarność dydaktyki matematyki wyraża się w jej związku z 
innymi naukami, ale rozumianymi raczej jako systemy twierdzeń niż ontolo- 
gicznie — jako dziedziny przedmiotowe. Związek ten w zasadzie pomija więc 
treściową zawartość tych nauk i samej dydaktyki; w najlepszym razie tre
ści te pozostają na drugim planie. Jako rozwijająca się nauka interdyscypli
narna,dydaktyka matematyki zapożycza i transformuje nie tylko twierdzenia, 
ale przede wszystkim twórczo asymiluje całe schematy działań, metody, naśla
duje procesy wiedzotwórcze itp. Niektóre z tych zapożyczeń poddaje adaptacji 
i tak modyfikuje, aby dostosować je do natury badanych przedmiotów oraz celu 
badań.

Autonomia dydaktyki matematyki oznacza, że mimo integracji i silnych 
związków interdyscyplinarnych, dziedzina ta nie funkcjonuje ani jako prosty 
odbiorca czy system eklektyczny, ani też jako mechanizm bezpośrednich adap
tacji. Posiada zdecydowanie swój niezależny krąg problemów i własny teren 
badań. E. Wittmann zalicza doń m. in. zagadnienia twórczości matematycz
nej i heurystykę (Wittmann, 1974). Dążenie do pełnego uznania autonomii w 
rodzinie nauk i dyscyplin stosowanych nie wyrosło z pobudek ambicjonalnych, 
ale wynika z powodów zasadniczych. Teorie psychologiczne i pedagogiczne przy 
ich naturalnych, ogólnych odniesieniach nie są — w opinii wielu matematyków i 
dydaktyków matematyki, m. in. H. Freudenthala, G. Brousseau, Y. Chevallar- 
da — wystarczające, by wyjaśnić mechanizmy matematycznego poznania, two
rzenia się i recepcji pojęć matematycznych. Te zadania może podjąć jedynie
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dydaktyka matematyki jako autonomiczna dziedzina funkcjonująca w ścisłym 
związku z matematyką. Realizacja części spośród nich stawia wysokie wyma
gania merytoryczne i kadrowe, niektórych zaś — bardzo wysokie. Powodzenie 
w rozwiązywaniu tych ostatnich może zależeć nie tylko od rutynowych kompe
tencji matematycznych; mogą mu sprzyjać własne — choćby nawet niewielkie 
— doświadczenia w zakresie autentycznej twórczości matematycznej.

Charakterystyczne cechy dydaktyki matematyki opisane w związku z inte
gracyjnym, interdyscyplinarnym oraz autonomicznym charakterem tej dziedzi
ny badań implikują jej graniczne położenie, a więc lokują ją w sąsiedztwie lub 
na obrzeżu zaawansowanych bądź też dopiero powstających nauk. Działa ona 
na styku tych dyscyplin; ta okoliczność decyduje o jej charakterze w tym sa
mym stopniu, co bezpośrednie związki z matematyką.

Refleksja nad przedmiotem badań dydaktyki matematyki pozwoli na uwagi 
dotyczące jej metodologii. Jeśli ów przedmiot rozumie się tak szeroko10 11, to i 
w metodologii należy oczekiwać zróżnicowania i zakładać swoistość sposobów 
działań.

Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju

4 Pozycja dydaktyki matematyki na metodologicz
nej mapie nauk

Miejsce dydaktyki matematyki wśród nowych dziedzin badawczych i trady
cyjnych nauk — z metodologicznego punktu widzenia — jest dość nietypowe. 
Tej dziedziny w szczególności nie umieścimy w jednym szeregu z pozostałymi 
dydaktykami przedmiotowymi (fizyki, geografii itp.), jeśli brać pod uwagę po
dobieństwa i różnice między -dydaktyką szczegółową, a jej dyscypliną macie
rzystą w zakresie stosowanych metodologii. Aby tę pozycję nieco bliżej scha
rakteryzować, nie będziemy się jednak włączać w tradycyjny spór filozoficzny 
o metodę nauk empirycznych. Wymagałoby to m. in. zgłębiania dość zawiłych 
różnic i kontrowersji między indukcjonizmem (uznającym indukcję za podsta
wową metodę nauk empirycznych), a konkurencyjnym hipotetyzmem (który 
głosi, że naukowe poznanie w tych dziedzinach ma zasadniczo charakter hipo- 
tetyczno — dedukcyjny)11.

10Nadmieńmy, iż nie zawsze zainteresowaniom badawczym dydaktyki matematyki wyzna
cza się granice tak rozległe. Wynika to z poglądów na charakter tej dziedziny, które w różnych 
kręgach i częściach świata niejednokrotnie odbiegają od siebie (ale też trudno oczekiwać, by 
konsensus był tu łatwy do osiągnięcia, podobnie jak nie należy defetystycznie sądzić, że 
nawet w podstawowych kwestiach jest on niemożliwy).

11 Pomijamy również na przykład to, że niektóre teorie fizyki mogą być —  obok działów 
eksperymentalnych —  rozwijane abstrakcyjnie na wzór teorii w matematyce, a nawet przybie
rać postać systemów aksjomatycznych o wysokim stopniu formalizacji; takie zróżnicowanie



Punktem wyjścia procesu badawczego w dydaktyce matematyki są w licz
nych przypadkach badania empiryczne, ale jednocześnie w wielu badaniach 
stosuje ona metodę dedukcyjną dokładnie tak, jak rozumie się i stosuje tę 
metodę w samej matematyce. Jest tak wtedy, gdy dydaktyk działa jak mate
matyk (por. punkt drugi poprzedniego paragrafu). Ta okoliczność pozwala w 
ogólności wskazać na to, co dydaktykę matematyki w sposobach badań różni 
od wszystkich dydaktyk szczegółowych. Tę różnicę graficznie ujmuje rys. 1 
ilustrujący umownie stosunek macierzystej dyscypliny do jej dydaktyki w za
kresie stosowanych metodologii.

MATEMATYKA
BIOLOGIA
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DYDAKTYKA
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DYDAKTYKA
MATEMATYKI

a) b)

rys. 1.

Kwadraty reprezentują schematycznie odpowiednie metodologie rozważa
nych dyscyplin; przy tej umowie punkty na obszarze kwadratu należy trakto
wać jako odpowiedniki pojedynczych tez uzasadnionych stosowną metodą (w 
istocie interesujemy się tu nie tyle samą tezą, co sposobem jej ugruntowania). 
Tak więc —  respektując uproszczenia — z rys. la) odczytujemy, że dydaktyka 
matematyki tylko w części zadań badawczych wykorzystuje tę samą metodę 
(dedukcyjną) co matematyka, natomiast z rys. Ib) — iż biologia i dydaktyka 
biologii stosują — mutatis mutandis — tę samą metodologię (empiryczną).

W badaniach dydaktyki matematyki dedukcję wykorzystuje się oczywiście

możemy tutaj zaniedbać i potraktować ogólnie fizykę —  podobnie jak chemię, biologię czy 
geografię —  jako naukę empiryczną. Wbrew współczesnym klasyfikacjom nie uwzględniamy 
też podziału tradycyjnych nauk na bardziej szczegółowe, opisując je —  ze względu na pro
blematykę artykułu —  w kategoriach terminologicznych urobionych od nazw przedmiotów 
szkolnych.
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także w innym kontekście: na przemian (łącznie) z indukcją przyrodniczą. Tak 
na przykład w badaniach eksperymentalnych obok zdań uzyskanych metodą 
indukcji wyciąga się też wnioski na drodze dedukcji. Wprawdzie dydaktyk 
wykorzystuje tutaj te same reguły logiczne, które stosował wówczas, gdy w 
swych badaniach działał jak matematyk, lecz w dwóch przypadkach można 
odnotować istotne różnice: (1) punkt wyjścia, tj. przesłanki nie są na ogół 
postulowane (suponowane) jak typowe założenia w matematyce, lecz są zda
niami obserwacyjnymi, które uznajemy na grunie doświadczenia (ich uogól
nieniami lub wnioskami z takich uogólnień, co na jedno wychodzi) oraz (2) 
punkt dojścia, tj. ostateczne wnioski będące zdaniami o rzeczywistości przy
rodniczej winny być z tą rzeczywistością skonfrontowane pod względem ich 
prawdziwości12, niezależnie od tego, iż zostały uzyskane na drodze inferencyj- 
nej, a więc dającej ten sam stopień niezawodności co formalne rozumowanie 
matematyczne; ponieważ jednak przesłanek — jako zdań uznanych w wyniku 
zawodnego doświadczenia — nie możemy właściwie nigdy uznać za absolutnie 
pewne (uznajemy je natomiast w danych warunkach za praktycznie pewne), 
zatem wnioskom wolno przypisać stopień pewności nie większy niż miały prze
słanki.

Odwołajmy się do rysunku sporządzonego w tej samej konwencji, co po
przedni; posłuży on do geometrycznej reprezentacji występujących tu możli
wości (rys. 2). Obszar zakreskowany pionowo linią ciągłą odpowiada stoso
waniu metody dedukcyjnej w jej postaci użytkowanej w matematyce, obszar 
zakreskowany linią przerywaną reprezentuje metodę dedukcyjną stosowaną w 
odniesieniu do zdań-przesłanek uznanych za prawdziwe i włączonych do teorii 
empirycznej wprost na podstawie doświadczenia (obserwacji), zaś obszar za
kropkowany — sposób postępowania oparty na wnioskowaniach dedukcyjnych 
ze zdań empirycznych traktowanych wyraźnie jako hipotezy.

Na ogół w badaniach dydaktyki operujących zdaniami empirycznymi inte
resujący jest przypadek, gdy mamy do czynienia z rozumowaniem formalnie 
poprawnym (wniosek jest wywiedlny, tj. został zgodnie z regułami wyprowa
dzony z określonego zbioru zdań, przy czym oceny wartości logicznej tych 
zdań nie musimy znać), które jest równocześnie rozumowaniem merytorycznie 
poprawnym (wniosek jest prawdziwy, gdyż jest konsekwencją prawdziwych 
przesłanek) (Wójcicki, 1982). Jednak w pewnych okolicznościach przydatne 
może okazać się również postępowanie jedynie formalnie poprawne.

Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju

12Mówiąc w tym miejscu i dalej o prawdziwości, mamy na uwadze klasyczne ujęcie, w 
którym zdanie prawdziwe to zdanie zgodne z rzeczywistością.
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MATEMATYKA
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rys. 2.

5 Potrzeba stałego rozwijania własnej metodologii

Mimo różnic w poglądach i wielości stanowisk metodologia ogólna w jed
nym wszak osiągnęła — mający źródło jeszcze w czasach i poglądach Ary
stotelesa —  konsensus: nauka to przede wszystkim metoda. Dorastanie jakiejś 
dziedziny wiedzy do roli nauki jest spójnie związane z tworzeniem procedur 
postępowania badawczego.

Powstaje pytanie, czy wobec tak znacznego zróżnicowania przedmiotu ba
dań i dyferencjacji problemów leżących w polu zainteresowań dydaktyki mate
matyki jest możliwe wypracowanie jakiegoś względnie stałego kanonu własnych 
metod pretendujących do miana procedur naukowych. Wolno przewidywać, 
że dydaktyka matematyki raczej nigdy nie wejdzie do grona nauk mających 
względnie stały lub raz na zawsze wypracowany zestaw głównych metod, tj. 
taki zapas własnych sposobów działań, z których można by — jako z gotowych 
zasobów — korzystać przy podejmowaniu nowych badań, niewiele wzboga
cając lub tylko korygując ten metodologiczny arsenał. Wobec wspomnianego 
zróżnicowania problematyki badawczej dydaktyka matematyki może dążyć ra
czej do wypracowania metod dla lokalnych obszarów tematycznych. Ponadto 
należałoby oczywiście postulować opracowywanie i doskonalenie ogólnych za
sad regulujących tok postępowania badawczego (takie reguły działań nauko
wych można ewentualnie zapożyczać z innych dziedzin i modyfikować).

Każda dostatecznie rozwinięta dydaktyka szczegółowa zawiera — jako część 
— własną metodologię; jest to naturalne, gdyż skupia gremium osób prowa
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dzących badania, a więc najbardziej kompetentnych w uprawianej tematyce. 
Dotyczy to w szczególności dydaktyki matematyki. Jest zatem oczywiste, że 
jej metodologia musi być wypracowywana na bieżąco — w toku badań; to je
dyna droga rozwoju. Chodzi tu przede wszystkim o wspomniane już metody 
lokalne, którymi rozwiązuje się problemy tej samej klasy; one właśnie mogą 
powstawać w toku badań o bardzo zbliżonym charakterze. W tych badaniach 
niejednokrotnie schodzimy o jeszcze jeden szczebel niżej: do poziomu wypraco
wywania technik badawczych. Te ostatnie mają charakter wyspecyfikowanych 
(uszczegółowionych) dyrektyw lub nawet są dostosowywane do pojedynczych 
problemów badawczych, merytorycznej zawartości każdego z nich i jego struk
tury. Przykładem metody w sensie ogólnym jest metoda analizy dokumentów, 
którymi mogą być teksty dowodów w publikacjach matematycznych. Może ona 
być wspomagana i egzemplifikowana w badaniach dotyczących budowy tek
stu takimi technikami badawczymi jak zestawianie i porównywanie różnych 
prezentacji postępowania dowodowego w przypadku tego samego twierdzenia, 
formalizacja analizowanego dowodu w takim zakresie, który pozwala na ujaw
nienie lub podkreślenie istotnych prawidłowości konstrukcji tekstu itp. (por. 
(Konior, 1996), gdzie metody i techniki badań zostały explicate scharaktery
zowane) .

Istotną rolę stymulującą w zakresie formowania się metodologii mogą ode
grać oddzielne opracowania o charakterze tzw. refleksji metodologicznych. Ich 
zadaniem byłaby krytyczna ocena,inspiracja oraz ukierunkowanie prac nad me
todami w ścisłym tego słowa znaczeniu, m. in. przez analizę specyfiki samej 
matematyki i dydaktyki matematyki. W  niektórych rozwiniętych już dyscypli
nach prace typu refleksji metodologicznych pełnią bardzo pożyteczną rolę syn
tetyzującą, aktywizując rozwój metodologiczny dziedziny. Tradycję rzetelnych 
ocen i refleksji metodologicznych należy stopniowo budować i podtrzymywać.

Rekapitulując, można by wyodrębnić pewne grupy metod badawczych i 
jednocześnie odniesione do tych metod poziomy szczegółowości (rys. 3). Na 
szczeblu najniższym lokują się wyspecyfikowane techniki badawcze. Ponieważ 
są często określone wręcz strukturą problemu, nie mogą być z reguły stoso
wane wprost w rozwiązywaniu innych zadań, ale bywają nośnikami pomysłów 
badawczych, stąd ich dodatkowe znaczenie. Dalej mamy metody podstawowe, 
lecz odniesione do wyodrębnionych obszarów problemowych. Jedne i drugie 
powstają w toku bieżących prac. Wreszcie na górnym poziomie można usytu
ować ogólne zasady badań, które wymagają dystansu do różnych problemów 
i sposobów ich rozwiązywania. Syntetyzująca oraz inspirująca rola przypada 
ciągłej refleksji metodologicznej.

Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju
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R E F L E K S J A
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D Y D A K T Y C Z N Y C H
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M E T O D O L O G I C Z N A

rys. 3.

Jakkolwiek liczba prac z zakresu dydaktyki matematyki stale rośnie, a 
poziom części zwyżkuje, to jednak ich stronę metodologiczną można w róż
nych przypadkach ocenić jako co najmniej niezadowalającą. Wiele prac podle
gających określonym procedurom (na przykład o charakterze empirycznym), 
zdradzających ambicje naukowe w zakresie dydaktyki matematyki nie zawiera 
koniecznych założeń badawczych ani też charakterystyki i krytycznej oceny 
zastosowanych metod, pozostawiając tę stronę dzieła domyślności adresata; 
niektóre są metodologicznie w ogóle nieczytelne. Utrudnia to naukową ocenę 
pracy i obniża, jeśli nie dyskredytuje, wartość wyników. Ponadto nie daje 
możliwości niezależnego powtórzenia badań. Nie służy także kształtowaniu się 
obyczaju naukowego w środowisku. Jest więc zjawiskiem wysoce niekorzyst
nym w okresie, gdy dziedzina pozostaje na dorobku. W  publikacji naukowej 
metodologiczna część pracy nie może być mniej ważna niż realizacja jej celów 
(brak miejsca nie jest argumentem). Istotny i twórczy wkład autora pracy do 
metodologii jego dziedziny winien być oceniony niejednokrotnie wyżej niż sam 
merytoryczny wynik.

Spełnienie wszystkich rygorystycznych wymagań metodologicznych nie jest 
łatwe w dydaktyce matematyki, m. in. ze względu na skomplikowane związki 
między teorią a praktyką nauczania; ponadto te wymagania są różne dla róż
nych typów prac i zagadnień. Rysuje się to wyraźnie na przykład w sytuacji, 
gdy autor podejmuje badania dotyczące bezpośrednio rozwiązań przydatnych 
na lekcji. Z jednej strony jest zobowiązany jasno określić, które fakty przyj
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muje za potwierdzone, które zaś traktuje wyraźnie jako hipotezy, a z drugiej 
— winien pozostawać tak blisko praktyki, jak to tylko możliwe. Korzysta więc 
z pewnych założeń będących naturalną częścią sytuacji w klasie (czy też jej 
opisu) tak, jak z faktów naukowo potwierdzonych. Zapewne trudno wówczas 
wyeliminować je zupełnie jako przesłanki; często są one permanentnie potwier
dzane przez praktykę, choć tak naprawdę nigdy nie zweryfikowane w procedu
rach naukowych. Tego typu zawiłości oczekują bądź rozstrzygających ustaleń 
bądź jakiegoś wyjaśnienia w procesie dalszego klarowania się metodologii mło
dej dziedziny.

Krystalizacji środowiska naukowego i utrwalaniu się wspomnianych wcze
śniej obyczajów służących nauce sprzyja wiele czynników, także tych mniej 
uchwytnych i z pozoru drugorzędnych, bo nie skody Skowanych chyba w żadnej 
metodologii, a jednak zauważanych przez metodologów. Można tu wymienić 
kwestię kontynuacji wątków badawczych oraz leżącą nieco na dalszym planie 
sprawę rzetelnych cytowań i respektowania dorobku, jeśli on rzeczywiście ist
nieje i jest nadal aktualny. W dydaktyce matematyki zauważa się dość często 
negatywne (z punktu widzenia ciągłości rozwoju dziedziny) zjawisko obumie
rania tematu badawczego, tj. braku jego kontynuacji. Choć takie porównania 
nie mają pełnego uzasadnienia, nadmieńmy, że autor niejednej pracy z mate
matyki rozpoczyna od nawiązania do tego, co jest dziełem jego poprzedników, 
powołuje się na ich wyniki i wnosi nowe elementy. Taki jest bowiem mechanizm 
rozwoju jakiegoś wątku badań i całej dyscypliny. Nie chodzi zatem o personi
fikację, lecz o powiązania z podobną lub tą samą problematyką podjętą gdzie 
indziej. W ten sposób mogą powstać zalążki systemu. Jeremy Kilpatrick (Kil
patrick, 1985) prześledził w Journal for Research in Mathematics Education 
38 artykułów referujących badania dydaktyczne prowadzone w Stanach Zjed
noczonych. Autorzy ponad połowy tych prac (publikowanych w czasopiśmie 
mającym w tytule słowo „badania” ) nie uczynili w swych publikacjach żadnej 
próby nawiązania do jakiegokolwiek kontekstu teoretycznego. Rzetelne osa
dzenie pracy w istniejącym kontekście i dorobku dziedziny — poza formalnym 
wkładem w budowę systemu — ma służyć pogłębianiu świadomości grupowej. 
Chodzi o to, by uruchamiać mechanizmy rekapitulacji, pozwalające na różne 
sposoby ujawniać, czego dotychczas dokonano i co możemy już zaprezentować 
wobec innych dyscyplin w konkurencyjnym świecie nauki. Istotne jest więc 
dążenie do własnej tożsamości.

Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju
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6 Na drodze do pełnego statusu nauki

Niektórzy zdecydowanie negują status naukowy dydaktyki matematyki. Są 
też tacy, w pojęciu których nie jest to j e s z c z e  nauka per se. Oba stano
wiska mają różne źródła i powody13, a niektóre z wysuwanych w dyskusjach 
argumentów należałoby poważnie zanalizować. Do pokonania są także pewne 
dodatkowe okoliczności mające nieraz charakter zaszłości, ciągle jeszcze od
działywające niekorzystnie, a nawet mogące przyczyniać się do spowolnienia 
tempa umożliwiającego jej pełny awans. Wynikają one

a) z nieuzasadnionego porównywania dydaktyki matematyki z jej macie
rzystą dyscypliną pod takimi względami, które z natury rzeczy stawiają 
młodą dziedzinę w niekorzystnym świetle jako rozmytą, nie dowodzącą 
twierdzeń itp.; bezzasadności niektórych takich porównań i uproszczo
nych zestawień nie będziemy tu dyskutować, tym niemniej mogą one 
ciągle urabiać opinię części mniej zorientowanego środowiska, od nasta
wienia którego wiele z pewnością na drodze awansu dydaktyki matema
tyki zależy,

b) z niesłusznego utożsamiania bądź osobliwego pomieszania „dydaktyki 
praktycznej” —  tj. od dawna funkcjonującego i wypracowanego w prak
tyce kanonu norm i wskazań przekazywanych pokoleniowo w środowisku 
zawodowym lub nawet spisanych — z dydaktyką jako dziedziną badań, 
co zresztą może mieć dodatkowe źródło w powszechnej wieloznaczności 
terminu „dydaktyka” ; niezależnie od tego nie rozróżnia się trzech wymie
nionych na wstępie artykułu obszarów działań, z których —  co prawda — 
żaden nie mógłby prawidłowo funkcjonować bez pozostałych, ale każdy 
posiada naturalną odrębność,

c) stąd, że nauczanie matematyki funkcjonowało przez dziesięciolecia bez 
teorii i — zdaniem niektórych — mogłoby tak funkcjonować nadal,

d) ze stanowiska niektórych praktyków wyrażającego się w programowej 
opozycji wobec „dydaktyki teoretycznej” ; ta opozycja ma źródła, leżące 
m. in. także po stronie samej dydaktyki matematyki,

e) z utrwalonej od dawna w części środowiska szkolnego tendencji do jedno
stronnego respektowania tylko tych tez dydaktycznych, które są dyrekty
wami wziętymi bezpośrednio z praktyki i to w postaci sugerowanej przez

13Na przykład w myśl niektórych bardziej rygorystycznych kryteriów ogólnej metodologii 
nauk wszystkie dyscypliny humanistyczne, w tym mające już dłuższą tradycję badawczą, 
jak choćby pedagogika czy psychologia, także nie spełniają jeszcze pełnych wymogów, aby 
pretendować do rangi dyscyplin naukowych.
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subiektywne doświadczenie. W pojęciu tego praktycznego minimalizmu 
dydaktyka matematyki to konglomerat zdroworozsądkowych wskazań, 
przepisów i przeświadczeń metodycznych,

f) z nowej sytuacji dydaktyki ogólnej i pedagogiki, które — według skraj
nych opinii —  wraz z powstaniem dydaktyk przedmiotowych stanęły 
wobec okoliczności „utraty pola” badań. Tymczasem perspektywa dy
daktyki ogólnej polega na tym, że coraz częściej będzie ona działać jako 
dziedzina uogólniająca wyniki dydaktyk szczegółowych, a nie jako do
starczyciel ogólnych zasad przeznaczonych do specyfikacji. Ten wyraźny 
zwrot w orientacji badań postrzegany jest przez część konstruktywnych 
pedagogów.
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Gdy w ramach dyscypliny pojawia się jakiś nowy obszar badań (choćby 
na przykład w matematyce), nie zawsze ich wyniki stanowią od razu spójną 
teorię; najpierw dominują pojedyncze, nieco później liczniejsze, ale ciągle roz
proszone rezultaty. Dydaktyka matematyki na różnych odcinkach frontu badań 
przekroczyła lub przekracza ten wstępny etap, co wyraża się w gotowości do 
kompletowania i częściowego porządkowania wyników. W ten sposób powstają 
warunki sprzyjające pojawianiu się zalążków lokalnych systemów14 Najważ
niejsze własności i cechy konstytutywne takiego systemu można by ująć w 
następujących punktach:

1. twierdzenia15 systemu odnoszą się do określonej dziedziny przedmiotowej 
(chodzi tu o jednoznacznie wyodrębniony przedmiot badań),

2. istnieje w ogólnych zarysach i jest nadal wypracowywany kanon metod 
badawczych,

3. tezy systemu podlegają procedurze uzasadniania,

14Oczywiście nie chodzi tutaj o system w sensie formalnym —  tak jak go rozumiemy w 
logice bądź w matematyce, lecz układ stwierdzeń powiązanych z sobą niekoniecznie przez 
relacje typu formalno-logicznego. Układ ten ma cechować poprawność logiczna, ale ma on 
przede wszystkim być spójny ze względu na dane doświadczenia, a także po prostu dlatego, 
ze z punktu widzenia matematyki i jej nauczania jest sensowny. Nie dopuszcza jednak —  tak 
jak niektóre luźne systemy w rozumieniu nauk humanistycznych —  subiektywnych ocen i 
wartościowania oraz tworzenia swobodnych norm odpowiadających co prawda przekonaniom 
twórcy, lecz nie podlegających uzasadnianiu.

Dalszej dyskusji i wyjaśniania wymaga kwestia, co jest twierdzeniem w dydaktyce ma
tematyki. Zauważmy na przykład, że wynik empiryczny będący tutaj rezultatem poprawnej 
procedury badawczej ma nieco inny charakter niż twierdzenie biologii czy teza fizyki uzyskane 
w drodze obserwacji i badań eksperymentalnych jako uogólnienia.
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4. twierdzenia wyrażają prawidłowości w dziedzinie przedmiotowej, do któ
rej badania się odnoszą16,

5. zdania systemu pełnią nie tylko funkcje deskryptywne i eksplanacyjne, 
ale także prognostyczne (pozwalają — przynajmniej w zgrubnych zary
sach — przewidywać zjawiska w przyszłości i w związku z nimi racjonal
nie planować odpowiednie działania),

6. zdania systemu są powiązane i mają pełny sens jedynie w ramach tego 
systemu (tzn. w kontekście innych zdań doń należących).

Opis zawarty w punktach 1 —  6 ma charakter ramowy i zapewne wymaga 
uzupełnień bądź modyfikacji. Ponadto niektóre postulaty muszą być interpre
towane w kontekście złożoności przedmiotu badań dydaktyki matematyki i 
zmiennych warunków funkcjonowania instytucji kształcenia, na rzecz której ta 
dziedzina głównie pracuje.

Dydaktykę matematyki należałoby postrzegać raczej jako zbiór systemów 
niż pojedynczy system i zapewne taką formę zachowa w przyszłości. Niektóre 
z nich zostały już zasadniczo uporządkowane, inne są dopiero w stadium or
ganizacji. Do tego należałoby dodać, iż mogą współistnieć różne konkuren
cyjne systemy odnoszące się do tych samych komponentów procesu nauczania, 
oparte na odmiennych podstawach, a ponadto w praktyce często funkcjonują 
różne koncepcje wykonawcze i równorzędne możliwości realizacji tych samych 
idei. Brzmi to paradoksalnie, ale okoliczność współistnienia konkurencyjnych 
systemów w dydaktyce, a więc pewnego rodzaju teoretyczna i koncepcyjna 
niejednoznaczność, może okazać się korzystna dla praktyki. Różnym nauczy
cielom mogą bowiem odpowiadać rozmaite ujęcia teoretyczne, które oni twór
czo spożytkują w ramach swego — graniczącego ze sztuką —  działania w 
klasie. Często takie twórcze działanie nie daje się —  w dosłownym sensie — 
powtórzyć, co oczywiście nie jest żadnym argumentem na rzecz bezużyteczno- 
ści teorii dydaktycznej (jak się nieraz błędnie sądzi). Dlatego też lepiej, gdy 
nauczyciel ma ofertę wyboru i możliwość zastosowania koncepcji teoretycznej 
bardziej współgrającej z jego osobowością i zawodową filozofią.

Dla dopełnienia obrazu warto dodać, że szkoła i nauczanie są instytucjami 
uwarunkowanymi kulturowo i osadzonymi nieraz mocno w lokalnej tradycji.

16To stwierdzenie odbija jeden z postulatów formułowanych w ogólnej metodologii nauk. 
W  dydaktyce matematyki —  jak się wydaje —  trudno byłoby jednak rozumieć je w każ
dym przypadku w sposób absolutny. Występują tu na przykład twierdzenia, których chyba 
nie należałoby interpretować dosłownie jako generalizacji o charakterze deterministycznym, 
lecz raczej jako zdania formułujące warunki sprzyjające osiąganiu określonych rezultatów w 
uczeniu się i w nauczaniu matematyki.
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Matematyka jest jedna, ale jej nauczanie wyrasta często z różnych kulturo
wych korzeni. Oznacza to dalsze zróżnicowanie części powstających systemów 
dydaktycznych. Niektóre kierunki badań w dydaktyce matematyki mają wy
raźnie takie narodowe bądź regionalne paralele, co jednak nie przesądza o 
braku wspólnej platformy rozwoju; ta istnieje i ciągle się poszerza.

Trudno przypuszczać, aby któryś z obszerniejszych systemów dydaktycz
nych mógł dostarczyć wiedzy zapewniającej w klasie niezawodny sukces i aby 
ten system w pełni opisywał proces nauczania w danych warunkach. Jest tak 
również dlatego, iż —  niezależnie od osiągniętego postępu i społecznych uwa
runkowań nauczania — stale będą się pojawiać twórczy nauczyciele zdolni do
starczać dydaktyce matematyki okazji do nowych badań teoretycznych bądź 
weryfikacji dotychczasowych tez.

Systemom, o których mowa, towarzyszy na ogół wiedza tworząca otoczkę 
systemu (rys. 4). Jest to zjawisko na tyle charakterystyczne, że warto o nim 
wspomnieć. Do otoczki systemu należą fakty kandydujące do rangi tez (twier
dzeń), podsuwane przez praktykę nauczania lub obserwację badanej rzeczywi
stości. Często tworzą wiedzę, z której intuicyjnie korzystają praktycy. Z uwagi 
na swą „oczywistość” niektóre mogłyby być chyba włączane do systemu na 
określonych przez metodologię zasadach. System może zresztą ulegać zmianie 
z innych powodów; może być również i tak, iż pewne zdania tracąc status 
twierdzeń muszą opuścić system (dydaktyka matematyki nie ma charakteru 
kumulacyjnego). Rola otoczki jest duża. Choć jej zdania nie należą wprost 
do systemu, z jednej strony tworzą często dodatkowy kontekst wyjaśniający 
dla jego tez, a z drugiej — stanowią pewien zewnętrzny warunek równowagi 
systemu. Mogą też być źródłem hipotez, wyznaczać orientacje badawcze i uła
twiać wybór kierunków teoretycznych analiz.

Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju

rys. 4.



7 Dydaktyka matematyki a praktyka nauczania

Gdy od strony systemu edukacji jako całości patrzymy na badania dy
daktyczne, to ich wyniki pojmujemy wówczas jako ofertę17. Do kompetencji 
dydaktyki matematyki nie należy podejmowanie decyzji w wymiarze ogólno
społecznym, a więc rozstrzyganie kwestii organizacyjnych dotyczących zarzą
dzania tym systemem; to jest zadaniem decydentów. Oświetla ona jedynie 
rejony interesujące z punktu widzenia praktyki nauczania, wskazując możli
wości. Jest to oferta wielokierunkowa. Dydaktyka matematyki kieruje ją do 
społeczeństwa i polityków, organizatorów oświaty, ogniw pośrednich transmi
tujących wyniki badań na teren szkoły, wreszcie samego nauczyciela.

Potrzeby praktyki rychło okazałyby się w rzeczywistości o wiele większe 
niż możliwości badawcze dydaktyki, gdyby tylko praktyka zechciała się sze
rzej otworzyć na badania teoretyczne. Ale część działań w ramach praktyki 
jest raczej zachowawcza. Większą szansę zasymilowania mają te twierdzenia, 
które bezpośrednio korespondują z zastaną sytuacją w klasie i aktualnym do
świadczeniem konkretnego odbiorcy; na ogół z większym trudem przenikają 
zaś elementy teorii wymagające zmiany w działaniach i zaniechania dotych
czasowych nawyków. Ten stan zachowawczy części środowiska ma swe źródła 
m. in. w pewnych mechanizmach międzypokoleniowych. Jak wskazują sondaże 
wśród studentów, adepci zawodu nauczycielskiego najchętniej uczyliby tak, jak 
ich uczono. To nastawienie nie zawsze udaje się przełamać w bloku przedmio
tów zawodowych (tzw. „odporność” na kurs dydaktyki, choćby ukierunkowany 
bardzo praktycznie).

W kontekście zagadnień praktycznych powraca pytanie, czy dydaktyka ma
tematyki może wraz z innymi dyscyplinami podzielać pełne prawo do statusu 
nauki, czy też winna zrezygnować z takich ambicji i w przyszłości pogodzić 
się z rolą dziedziny praktyczno-użytecznych opracowań, której działania są 
limitowane jedynie bezpośrednim „zamówieniem” szkoły. Takie ograniczenie 
rozmija się oczywiście z poznawczymi motywami szerokiego i demokratycz
nego rozwoju różnych dyscyplin naukowych. Ale to argument natury raczej 
etycznej. Tak naprawdę, potrzebę istnienia dydaktyki matematyki uzasadnia 
jej dotychczasowy rozwój. Jest już widoczne — gdy ogarniemy choć część 
światowego dorobku — jaka luka na zapleczu kształcenia matematycznego 
mogłaby powstać, gdyby ta dziedzina nie wykroczyła poza rzemiosło i nie 
podjęła specjalistycznych badań naukowych. To prawda, że niektóre problemy 
teoretyczne, a nawet interesujące teorię zagadnienia mające swe bezpośred
nie korzenie w praktyce, mogą się wydawać od tej ostatniej dość odległe. W

17Ten punkt widzenia jest mocno akcentowany w pracach (Wittmann, 1993), (Glatfeld, 
1977) i innych.
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istocie jest to odległość pozorna. Nawet uchodzące za łatwe do weryfikacji i 
wprowadzania zmian obszary i niektóre działania praktyczne nie mogłyby być 
racjonalizowane bez głębokiej analizy i naukowego wnikania w ich podłoże. To 
staje się dostatecznie widoczne niejednokrotnie dopiero w toku badań, gdzie 
ani elementarny charakter, ani pozornie proste możliwości praktycznych roz
strzygnięć nie przesłaniają istoty rzeczy.

Wyniki badań, najczęściej zaś rezultaty badań podstawowych mogą stać 
się praktycznie użyteczne dopiero wówczas, gdy zostaną poddane dalszej ob
róbce. Duża część prac kończy się konkluzjami mającymi z reguły charakter 
teoretycznych wniosków z badań. Można jednak wyróżnić dwa rodzaje wnio
sków: wnioski z badań i — często dające się sformułować w drugiej kolejności 
— wnioski dla nauczania (uczenia się). Konkluzje obu tych rodzajów byłyby 
pożądane w niejednej pracy nastawionej teoretycznie.

Zagadnienie przełożenia teorii dydaktycznej na język konkretnych działań 
nauczyciela nie zamyka się jednak z chwilą zredagowania wniosków dla na
uczania. Niejednokrotnie wymaga podjęcia oddzielnych badań normatywnych, 
a następnie wdrożeniowych. Droga od teoretycznego wyniku do powszechnej 
realizacji jest długa. Wnioski z badań, nawet te wyraźnie zaadresowane do na
uczania, to na ogół nie to samo, co projekty rzeczywistych działań w klasie. Te 
ostatnie wymagają często istotnie nowych pomysłów realizacyjnych. Niemała 
część prac z dydaktyki matematyki leży jednak poza zasięgiem możliwości spo
rej grupy nauczycieli i ta izolacja może się pogłębiać ze wzrostem naukowego 
poziomu badań. Ponadto zaś wdrożenie nie zawsze oznacza upowszechnienie.

Kadrowe możliwości dydaktyki matematyki są o wiele za małe, aby dziś 
sprostać tak poszerzonym zadaniom. Potrzebne jest aktywne pośrednie ogni
wo, zdolne w części przejąć rolę nośnika opracowań teoretycznych do najniż
szego szczebla praktyki, tj. tam, gdzie pytanie „jak” zdecydowanie góruje nad 
pytaniem „dlaczego” . Tymczasem — jak wskazują wcześniejsze sondaże — 
większość doradców metodycznych, a więc kadry mogącej stanowić jeden z 
ważnych ośrodków transmitujących do szkół osiągnięcia dydaktyki, za swój 
podstawowy obowiązek uważa dostarczanie nauczycielom gotowych wzorów 
konspektów i rozkładów materiału. Aby wykorzystać teoretyczną wiedzę, nie
zależnie od tego, czy wychodzi ona z bezpośrednimi postulatami dla praktyki 
czy też nie, trzeba stale odbudowywać odpowiadającą tej wiedzy metodykę 
nauczania i technologię kształcenia. Od aktywności w tych obszarach zależy 
wiele; promuje ona dydaktykę matematyki. Nie dość wnikliwe śledzenie badań 
i wąski praktycyzm w zakresie metodyki mogą stać się przyczyną spowolnienia 
postępu w nauczaniu, mimo rozwoju dydaktyki matematyki jako dyscypliny 
naukowej. Co więcej, pogłębiają jej izolację i przysparzają (rozmijających się 
z prawdą) opinii na temat nieprzydatności badań dydaktycznych.
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8 Zakończenie

Dyskutując zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki matematyki, pomi
nęliśmy problemy ogólne i szczegółowe o podstawowym znaczeniu metodolo
gicznym. Należą do nich m. in. zagadnienie uzasadniania i problem definiowa
nia w dydaktyce matematyki. Wiele zdań wyrażających wyniki badań ma for
malnie charakter jedynie twierdzeń o istnieniu. Jakie rodzaje tez (stwierdzeń, 
sądów, wypowiedzi poznawczych) należałoby wyodrębnić w dydaktyce mate
matyki. Czy wówczas byłoby możliwe względnie regularne bądź konsekwentne 
ich odróżnianie, na przykład za pomocą pewnych kwalifikatorów poznawczych 
bądź normatywnych. Jaki status przypisać tym różnym wypowiedziom bądź 
stwierdzeniom. Nasuwa się też kwestia spójnych opracowań, które — z braku 
lepszego określenia —  nazwiemy tutaj propozycjami. Zawierają one stwier
dzenia, które nie są wprost rezultatami oddzielnie zorganizowanych badań, a 
więc w klasycznym rozumieniu tezami, choć występują w wielorakich powią
zaniach z wynikami takich badań. Szerszy zakres miałyby koncepcje. Jedne 
i drugie mogą w wysokim stopniu spełniać warunek spójności i sensowności 
ze względu na dane szkolnego doświadczenia i w związku z tym cieszyć się 
aprobatą w kręgach specjalistów. Być może, należałoby je zaliczyć do otoczki 
systemu (rys. 4). Określenie ich miejsca w dydaktyce matematyki wydaje się 
konieczne, gdyż jest kolejnym zabiegiem mogącym prowadzić do wyklarowania 
jej podstaw metodologicznych.

70 Jan Konior
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Dydaktyka matematyki i jej metodologia w  rozwoju

The development of mathematics educaton 
and its methodology

S u m m a r y

This article is devoted to reflection upon the present scientific and methodological 
status of ma thematics education. An anttempt has been made to formulate some 
conditions describing the specifics of this field of research. The starting point of this 
deliberation is the position of mathematics among other disciplines, its distinction and 
the autonomy of the source discipline. Mathematics education has been characterized 
as a system of theses (statements); certain conditions of the development of such a 
system and some of its peculiar features have been pointed out. Moreover, relations 
between mathematics education and teaching have been considered.


