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W dniach 21-26 lipca 1999 roku odbyło się w Chichester w Wielkiej Bry
tanii 51. spotkanie Międzynarodowej Komisji do Badania i Doskonalenia Na
uczania Matematyki — CIEAEM. Tematem konferencji była: Różnorodność 
kulturowa w m atem atyce i jej nauczaniu.

Wzięły w niej udział 194 osoby z 30 krajów świata. Z Polski wzięło udział 
7 osób: M. Klakla, M. Legutko, E. Urbańska z Krakowa, E. Łakoma z War
szawy, A. Pardała, M. Chojdak i I. Podraża z Rzeszowa.

Międzynarodowy Komitet Programowy w składzie: Afzal Ahmed, Cathe- 
rine Inchley (W. Brytania), Joaąuim Gimenez (Hiszpania), Franęois Kalavassis 
(Grecja), Christine Keitel- Kreidt (Niemcy), Jean-Marie Kraemer (Holandia), 
Joana Porfirio (Portugalia) ujął problematykę konferencji w pięciu zagadnie
niach (I-V):

I. Oglądając się wstecz, posuwajmy się do przodu

Główne zagadnienia:

1. Jak rozwój matematyki w różnych kulturach wpływa na matematykę 
i nauczanie matematyki dzisiaj?

2. Jaki wpływ ma wyraźna dominacja zachodniej kultury na rozwój mate
matyki w światowym kontekście?

3. Jak można wykorzystać nowe technologie, by wzbogacić współpracę i ko
munikację poprzez kultury?

4. Czy to, czego się nauczymy poprzez te rozważania, pomoże nam w przy
szłości kształtować rozwój matematycznych programów?



II. E fektyw na w spółpraca  pom iędzy  m atem atykam i, nauczycielam i 
m atem atyk i i użytkow nikam i m atem atyk i

Główne zagadnienia:

1. Czy różne interpretacje matematyki przez matematyków i użytkowników 
matematyki są zderzeniem kultur czy wzajemnie się uzupełniają?

2. Do jakiego stopnia zrozumienie podstaw teoretycznych dla technik wy
korzystywanych przez użytkowników matematyki jest im potrzebne?

3. W jaki sposób wiedza o praktycznych zastosowaniach matematyki może 
być przydatna dla teoretyków matematyki?

4. Jakie są relatywne korzyści z nauczania matematycznych technik, a na
stępnie ich stosowania, a jakie — z wykorzystania realnych kontekstów 
do rozwijania tych technik?

5. Czy istnieje jakiś główny rdzeń matematyki, który jest tak samo odbie
rany przez wszystkich użytkowników, różne kultury i społeczeństwa?

III. R adzen ie sobie z różnorodnością uczniów; różnorodnością  ich 
zainteresow ań, zdolności, um iejętności i m ożliw ości

Główne zagadnienia:

1. Czy powinno się grupować uczniów ze względu na cel uczenia się mate
matyki, a jeśli tak, na jakiej podstawie?

2. W jaki sposób nauczyciele mogą zminimalizować utrudnienia, które wy
nikają dla uczniów ze względu na płeć, rasę czy inne uwarunkowania?

3. Czy międzynarodowe porównania osiągnięć matematycznych pomagają 
czy utrudniają rozwój skutecznych metod nauczania i uczenia się w okre
ślonych uwarunkowaniach kulturowych?

4. W jaki sposób można zwiększyć dostęp do matematyki dla wszystkich?

IV . M atem atyczn a  kultura poprzez różne poziom y k szta łcen ia

Główne zagadnienia:

1. Jak maksymalnie wykorzystać nasze mocne strony i zminimalizować 
słabe w różnych obszarach kształcenia, żeby zachować ciągłość w uczeniu 
się matematyki?

2. Jakie są relacje pomiędzy obowiązkowym i ponadobowiązkowym obsza
rem kształcenia z jednej strony, a gospodarką i przemysłem z drugiej?
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3. Jakie są najbardziej skuteczne metody współpracy między różnymi ob
szarami kształcenia matematycznego i jak je najlepiej rozwijać?

4. Jakie nowe podejścia wskazuje ponadobowiązkowemu nauczaniu mate
matyki kultura klas początkowych?

V. P oglądy i praktyka w  m atem atyce  i kszta łcen iu  m atem atycznym

Główne zagadnienia:

1. Do jakiego stopnia poglądy na nauczanie i uczenie się oraz praktyka są 
dyktowane przez społeczeństwo lub jednostki?

2. Jakie czynniki przyczyniają się do rozdźwięku pomiędzy poglądami na 
nauczanie matematyki a praktyką?

3. Jak uwzględnić różne poglądy, by rozwijać wspólne rozumienie natury 
i roli matematyki?

Wygłoszone zostały cztery wykłady plenarne:
1) Kenneth Ruthven z University of Cambridge School of Education wygło
sił wykład pt. „Knots, ties and double-binds: untangling the cultures of ma- 
thematics” .[Węzły, więzy i dwustronne powiązania czyli rozplątywanie kultur 
matematycznych.]

Uważa się, że Culture [Kultura] to „jedno z najgorszych pojęć, jakie kiedy
kolwiek zostały utworzone”, albo — trochę bardziej obiecująco — jako „jedno 
z dwóch lub trzech najbardziej skomplikowanych słów w języku angielskim”, 
głównie dlatego, że jest używane w określaniu ważnych pojęć w kilkunastu 
odległych naukowych dyscyplinach i niekompatybilnych systemach myśli.

Złożone wątki myślenia o kulturze matematycznej i nauczaniu matema
tyki mogą tworzyć skomplikowane „węzły” w naszej praktyce. Z naszego wła
snego podłoża kulturowego i osobistych doświadczeń wynosimy „więzy”, które 
wpływają na sposób, w jaki rozplątujemy owe „węzły”. W szczególności, gdy 
chcemy tylko przeciąć węzły [a nie staramy się ich rozplątać] — używając 
argumentów, które z definicji narzucają nasz punkt widzenia — po prostu lek
ceważymy zagadnienia leżące u podłoża tych węzłów-problemów. A z drugiej 
strony, gdy staramy się rozplątywać owe węzły, dwustronne powiązania ciągną 
nas w przeciwne strony.

Z tego punktu widzenia, przedstawione zostały następujące aspekty róż
norodności:

• Różnorodność sposobów pojmowania relacji pomiędzy uniwersytecką 
i szkolną matematyką a szerszą kulturą.



• Różnorodność sposobów pojmowania matematycznych tematów i róż
norodność aktywności wykorzystywanych w klasie w ramach nauczania 
i uczenia się.

• Różnorodność sposobów, w jakie szkolna matematyka pojmuje i uznaje 
praktyki dawnych pokoleń i innych kultur.

• Różnorodność podłoża kulturowego uczniów i ich doświadczeń ze szkolną 
matematyką.

• Różnorodność sposobów myślenia i uwzględniania zagadnień związanych 
z klasą, płcią, kwestiami narodowościowymi i zdolnościami matematycz
nymi.

Podane zostały przykłady wzięte z podręczników, praktyki nauczycielskiej 
i badań w świecie anglojęzycznym, w szczególności dotyczących angielskiego 
systemu edukacyjnego, zostały omówione zagadnienia kulturowej różnorodno
ści, która dotyka większość systemów edukacyjnych na świecie i zaprezento
wane zostały różne opinie dotyczące powyższych zagadnień. Rozważone też 
zostały rodzaje dwustronnych powiązań.
2) Marilyn Frankenstein z USA wygłosiła wykład pt. „In addition to mathe- 
matics — Goals for a Critical Mathematical Literacy Curriculum”. [W uzupeł
nieniu matematyki — cele programu krytycznego nauczania matematycznego 
abecadła.]

W swoim wykładzie Marilyn Frankenstein zaproponowała sposoby wyko
rzystania przez nauczyciela matematyki jako narzędzia tłumaczenia niespra
wiedliwości społecznej i walki z nią. Jej metody nauczania sprawiają, że mate
matyka jest dostępniejsza i ma szersze zastosowania, ponieważ wprowadzana 
jest w kontekście realnym, opartym na doświadczeniu. Wykład ten był szcze
gólnie użyteczny dla nauczycieli, którzy zajmują się tworzeniem programów 
nauczania interdyscyplinarnej matematyki i studiów społecznych.

Przykłady podane w wykładzie oparte były na osobistym doświadczeniu, 
które Marilyn Frankenstein zaczerpnęła ze swojej pracy w koledżu dla doro
słych [College of Public and Social Service]. Jej uczniami są głównie dorośli, 
którzy nie otrzymali odpowiedniego matematycznego wykształcenia w szkole 
średniej, nie ukończonej z różnych przyczyn. Pomysły przedstawione w tym 
wykładzie mogą mieć zastosowanie w nauczaniu w szkole średniej.

Według Marrilyn Frankenstein Program nauczania powinien obejmować 
następujące zagadnienia:

• ROZUMIENIE MATEMATYKI (przez przełamywanie dychotomii po
między uczeniem się i nauczaniem matematyki, uwzględnianie interakcji
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kulturowych i rozwoju wiedzy matematycznej, a także przez zadawanie 
dogłębnych i skomplikowanych pytań)

• ROZUMIENIE MATEMATYKI W WIEDZY POLITYCZNEJ (poprzez 
realne problemy matematyczne)

• ROZUMIENIE POLITYKI MATEMATYCZNEJ WIEDZY (przez pro
blemy ilustrujące jak neutralny — wydawałoby się — matematyczny 
opis naszego świata ukrywa polityczne walki i wybory)

• ROZUMIENIE POLITYKI WIEDZY (przez uwzględnienie powiązań 
pomiędzy władzą a wiedzą)

3) Gelsa Knijnik z Brazylii zaprezentowała wykład „Cultural diversity, lan- 
dless people and political struggles” [Różnorodność kulturowa, bezrolni i walki 
polityczne]

Wykład ten opisał i przeanalizował dwa projekty oparte na podejściu etno- 
matematycznym, zrealizowane w Ruchu Osadników Bez Ziemi. Oba projekty 
zapoczątkowały współpracę pomiędzy osadnikami, uczniami, nauczycielami 
i rolnikami. Pedagogika wyszła poza granice szkół, rozpoczynając podwójny 
proces: życie społeczności weszło w życie szkoły, równocześnie rozprzestrze
niając wiedzę zdobytą w szkole poza jej granice. Doprowadziło to do poznania 
kulturowej różnorodności nie tylko z antropologicznego punktu widzenia, ale 
także na poziomie socjologicznym, co pozwoliło zrozumieć, w jaki sposób róż
nice są postrzegane jako niesprawiedliwość.

Ruch Osadników Bez Ziemi jest narodową organizacją obejmującą 200 ty
sięcy rodzin chłopskich żyjących w obozach i osadach. Są to rodziny, które 
po okresie przemian osiadły na niewykorzystanych terenach, które nie są ich 
własnością. Członkowie tych rodzin często ulegają brutalnym represjom ze 
strony policji. Osadnicy należący do ruchu usiłują wywrzeć presję na państwo 
i wymusić reformę rolną.

Ruch Osadników Bez Ziemi stworzył Sektor Edukacyjny, który działa na 
poziomach podstawowym i średnim, w edukacji młodzieży i dorosłych (bio
rąc pod uwagę podstawowe umiejętności), w edukacji przedszkolnej, a także 
prowadzi kursy szkoleniowe dla nauczycieli, przygotowujące ich do tej pracy.

Osoby zaangażowane w projekt Ruchu Bez Ziemi obejmował około 3000 
nauczycieli, 100 tysięcy uczniów, rozmieszczonych w ponad 1100 szkołach pod
stawowych i 80 średnich. W Projektach Edukacji Młodzieży i Dorosłych wzięło 
udział około 1000 inspektorów i około 20 000 uczniów z obozów i osad w 23 
stanach w Brazylii. Jeśli chodzi o kursy szkoleniowe dla nauczycieli, zostały 
stworzone 3 centra szkoleniowe w trzech uniwersytetach brazylijskich.



Propozycje Projektu Edukacyjnego stworzonego przez Ruch Osadników 
Bez Ziemi znacznie się przyczyniły do rozwoju edukacji na różnych społecz
nych poziomach. Propozycje te zostały oparte na pedagogicznych zasadach, 
z których trzy były szczególnie istotne dla projektu:

• Rzeczywistość jako baza tworzenia wiedzy.
• Organiczne powiązania między procesem nauczania a procesami ekono

micznymi.
• Organiczne powiązania pomiędzy nauczaniem a kulturą.

4) Christine Keitel z Berlina wygłosiła wykład pt. „Cultural Diversity, In- 
ternationalization and Globalization: Challenges and Perils for Mathematics 
Education?” [Kulturowa różnorodność, internacjonalizacja i globalizacja: wy
zwania i niebezpieczeństwa dla nauczania matematyki?] Internacjonalizacja 
i lobalizacja to nowe, magiczne, a jednocześnie śliskie i niebezpieczne słowa 
w dzisiejszym świecie, które zostały umieszczone na politycznej agendzie ma
tematycznej edukacji po przeprowadzeniu międzynarodowych testów badania 
umiejętności matematycznych. Wymagania stawiane przez internacjonalizację 
i globalizację odgrywają znaczącą rolę w polityce edukacyjnej i w praktyce, 
chociaż ich wpływ na nauczanie matematyki nie został jeszcze dogłębnie zba
dany, ani nie stanowi tematu akademickich rozważań. Christine Keitel omówiła 
wpływ i skutki internacjonalizacji i globalizacji, szczególnie w odniesieniu do 
kulturowej różnorodności w nauczaniu matematyki.

Zostały poruszone następujące zagadnienia:

• W jakim celu i dla czyjej korzyści międzynarodowe porównania mate
matycznej edukacji przedstawiane są w formie rankingów — wygrywania 
czy przegrywania w rywalizacji?

• Czy międzynarodowe porównania pomagają czy utrudniają ulepszenie 
i rozwój sposobów nauczania i uczenia się w poszczególnych kulturowych 
i społecznych uwarunkowaniach?

• Jaki wpływ na różnorodność kulturową ma ustanawianie standardów?
• Co oznacza oczekiwanie powszechnych rezultatów w uczeniu się mate

matyki?
• Jak społeczności z różnymi systemami politycznymi, warunkami społecz

nymi i kulturowymi tradycjami mogą szukać produktywnych sposobów 
współpracy i sposobów uczenia się od siebie nawzajem?

• Jaka jest rola międzynarodowych organizacji takich jak: ICME, CIE- 
AEM, IOWME, PME, ICTMA, MES, PDME czy SAARMSE w naucza
niu matematyki: czemu służą i kto właściwie podejmuje w nich decyzje?
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W jaki sposób organizacje te przyczyniają się do internacjonalizacji i glo
balizacji i jak wspierają różnorodność kulturową?

• Jak można zmniejszyć dominację zachodniej kultury nad rozwojem ma
tematycznej edukacji?

• Jak utrzymać korzyści z internacjonalizacji, jednocześnie unikając nie
bezpieczeństw globalizacji powodowanych ekonomicznymi korzyściami?

Sesje specjalne

Organizatorzy 51 konferencji CIEAEM zapewnili uczestnikom wiele oka
zji do „zderzenia różnorodnych kultur”: część zajęć odbywała się w murach 
średniowiecznego klasztoru (zaadoptowanych dla uniwersyteckiego koledżu 
w Chichester), wystawa pomocy dydaktycznych i publikacji mieściła się w no
woczesnej kaplicy uniwersyteckiej. Uczestnicy z Ghany pokazywali sposoby 
liczenia na nietypowych afrykańskich liczydłach. Anglicy pokazali najnowsze 
kalkulatory, komputery i urządzenie pozwalające zapisywać słowa, teksty i ry
sunki na ekranie monitora, użyteczne w badaniach dydaktycznych. Australij
scy, angielscy i hiszpańscy nauczyciele „wirtualnych klas” wymieniali swoje 
doświadczenia, jak uczyć matematyki i komunikować się ze swoimi uczniami 
tylko przez internet. Szczególne miejsce zajęła interpretacja związków pomię
dzy matematyką, muzyką i tańcem. Jose-Paulo Q. Carneiro z Rio de Janeiro 
wygłosił referat na temat : „Muzyka i matematyka: zgrane partnerstwo” w 
którym przy pomocy instrumentów muzycznych przeanalizował budowę gi
tary i pianina oraz dokonał analizy dźwięków od strony matematycznej.

Występ zespołu baletowego „Golden Rules” uniwersyteckiego koledżu 
z Chichester ukazał niezwykle połączenie ciągu Fibonacciego i złotego po
działu z muzyką i tańcem.

Na zakończenie konferencji siedmio i ośmioletni uczniowie z Chichester za
prezentowali sztukę teatralną pt. „A visit to Numberworld” — [Wizyta w świę
cie liczb], w której wystąpił Duszek Matematyki jako „zero” i dziewięć „cyfr”.

Udział Polaków był w porównaniu z 50. spotkaniem CIEAEM skromny. 
Ewa Łakoma wygłosiła w grupie II referat: „Powiązania matematyków, na
uczycieli i użytkowników matematycznej kultury” a na forum idei swoje po
stery przedstawili: Maria Legutko, Elżbieta Urbańska — „Ciało i zdrowie w 
nauczaniu matematyki dla wszystkich (dzieci w wieku 10-12 lat)”, Antoni 
Pardała — „Matematyczna kultura i świadomość ’widzenia’ w nauczaniu ma
tematyki”.

Szersze informacje i pełny tekst wykładów zawiera publikacja: Ahmed, 
A., Williams, H., Kraemer, J., Cultural, M.: 2000, Diversity in Mathematics 
(Education): CIEAEM 51, Horwood Publishing, Chichester.
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