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Dydaktyka matematyki — od czego 
zaczynaliśmy, dokąd zmierzamy1

Rozwój dydaktyki matematyki jako autonomicznej specjalności naukowej, 
można datować na przełom lat 50.-60. ubiegłego wieku. Rozwój ten wiąże się 
z nazwiskiem prof. Anny Zofii Krygowskiej i rozpoczęciem przez Nią pracy 
w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnej Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nie wdając się 
w szczegółowe rozważania natury historycznej (nie jest to przedmiotem tego 
wystąpienia) przypomnijmy jednak, że początki były bardzo skromne. Utwo
rzona w roku 1958 pierwsza w Polsce Katedra Metodyki Nauczania Matema
tyki w krakowskiej WSP (później nazwana Katedrą Dydaktyki Matematyki) 
zatrudniała 6 osób, w tym trzy na etatach — jednego docenta, dwóch asysten
tów oraz trzech nauczycieli szkół średnich na godzinach zleconych. Kierow
nikiem została oczywiście ówczesna doc. dr A. Z. Krygowska, jedna z dwóch 
osób (drugą był prof. J. Leśniak), która uzyskała stopień naukowy doktora 
nauk matematyczno-przyrodniczych na podstawie rozprawy z dydaktyki ma
tematyki p.t. „O granicach ścisłości w nauczaniu geometrii elementarnej” , wy
konanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Ważewskiego i obronionej na Wydziale 
Filozoficzno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1950. Pierw
szoplanowym zadaniem Katedry i jej kierownika stał się, w tej sytuacji, rozwój 
kadry dydaktyków matematyki.

1 Referat wygłoszony na XVI Szkole Dydaktyków Matematyki w Łodzi, 6 8 września 
2002 r.
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1 P roblem y kadry dydaktyków  m atem atyki

Znowu nie będziemy szczegółowo rozważać starań, zabiegów, wysiłków i ba
rier, które trzeba było pokonać, aby adepci tej specjalności mogli zdobywać 
stopnie naukowe, przede wszystkim doktora nauk matematycznych, z wyraź
nym zaznaczeniem, że chodzi o dydaktykę matematyki. O habilitacjach wtedy 
nie było jeszcze mowy. Wystarczy przypomnieć, że problemy kadrowe w za
kresie dydaktyki matematyki powoli, ale wytrwale i systematycznie były roz
wiązywane. W  roku 1985 opublikowałem, na łamach Dydaktyki Matematyki 
(Nr. 4), pracę na temat „Dydaktyka matematyki w polskich szkołach, kształcą
cych nauczycieli matematyki” . Przepraszam, że powołuję się na własne opraco
wanie, ale jest to właściwie do tej pory jedyna syntetyczna publikacja poświę
cona m.in. problemom kadry zajmującej się tą specjalnością. Otóż w pracy 
tej, rejestrującej stan z roku 1982, a więc 24 lata po utworzeniu Katedry, 
znajdujemy następujące informacje na interesujący nas temat. W osiemnastu 
uczelniach wyższych, kształcących nauczycieli matematyki (9 uniwersytetów 
i 9 wyższych szkół pedagogicznych) zajęcia z dydaktyki matematyki prowa
dziło 108 osób, zatrudnionych na pełnych etatach. W liczbie tej był jeden 
profesor (matematyk, traktujący dydaktykę jako przedmiot dodatkowego za
interesowania), siedmiu doktorów habilitowanych na stanowiskach docentów, 
33. doktorów, w tym 29. na etatach adiunktów i 4. starszych wykładowców 
oraz 67. magistrów, w tym 49. na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i 18. 
na etatach dydaktycznych.

Dodajmy, że w Akademii Pedagogicznej w Krakowie dydaktykę matema
tyki uprawiało jako swoją specjalność naukową 17 osób, w tym 2. doktorów 
habilitowanych i 7. doktorów nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki.

Najbardziej interesuje nas, w tym ogólnym zestawieniu, grupa osób z tytu
łem naukowym lub stopniami naukowymi. Jest ich w sumie 41. Czy to dużo, 
czy mało?

W normalnie funkcjonującej specjalności naukowej, legitymującej się odpo
wiednim dorobkiem i tradycjami liczby te nie byłyby imponującymi. W przy
padku dydaktyki matematyki brzmią one optymistycznie i tak właściwie zo
stały zinterpretowane w cytowanej pracy, chociaż we wnioskach odnotowano 
też pewne sygnały niepokojące.

Nie dysponujemy niestety żadnymi tego typu badaniami i informacjami po 
roku 1982. Na marginesie godzi się zauważyć, że nadszedł czas, wszak upłynęło 
okrągło 20 lat od tamtych badań, na podjęcie podobnych lub nawet powtó
rzenie tamtych. Zachęcam młodych do podjęcia takiego wysiłku, uważam, że 
solidnie wykonana praca o dydaktyce matematyki w Polsce może zaowocować 
nawet rozprawą doktorską.
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Mimo braku dokładnych danych, możemy się pokusić o pewne szacunki 
kadrowe w obecnej chwili. W  szacunkach tych wykorzystam cztery dokumenty:

— wydany przez PTM spis matematyków polskich w książeczce pt. Adresy 
Matematyków Polskich, opublikowanej w roku 1999,

— internetową Bazę Matematyków Polskich z sierpnia 2002 roku,
— spis prac doktorskich z dydaktyki matematyki wykonanych w Krakow

skiej Akademii Pedagogicznej,
— spis uczestników naszej konferencji.

Dane zawarte w tych materiałach są oczywiście niepełne, ale rzucają pewne 
światło na rozwój kadry dydaktyków matematyki.

W  pierwszych dwóch dokumentach znajdujemy 120 nazwisk osób, które 
deklarują, że ich jedyną specjalnością naukową jest dydaktyka matematyki 
lub jest to specjalność uprawiana przez nich dodatkowo. Będziemy ich dalej 
nazywali dydaktykami matematyki lub krótko dydaktykami. Są wśród nich 
profesorowie tytularni, doktorzy habilitowani i doktorzy, a także osoby z tytu
łami zawodowymi magistra. Z punktu widzenia naszej problematyki interesują 
nas przede wszystkim nauczyciele akademiccy, legitymujący się co najmniej 
stopniem naukowym. Otóż w podanej liczbie 120. dydaktyków 26 osób tego 
warunku nie spełnia, co oznacza, że 94 osoby to co najmniej doktorzy. Do
liczmy do tego doktorów, którzy uzyskali stopień naukowy za pracę z dydak
tyki matematyki, wymienionych w trzecim z przywołanych materiałów, a nie 
wymienionych w dwóch pierwszych. Otóż jest ich w sumie osiemnastu, w tym 
jedna osoba ma stopień doktora habilitowanego. Mamy więc łącznie 112. spe
cjalistów w zakresie dydaktyki matematyki z wysokimi kwalifikacjami.

Zaglądnijmy teraz do czwartego z wymienionych dokumentów. Wśród zgło
szonych 45. osób jest 9. nauczycieli, których nie uwzględniam w prowadzonych 
tu analizach, z pozostałych 36. uczestników 19. znajduje się w poprzednich 
zestawieniach. Tak więc z ostatniego spisu dołączymy do grona dydaktyków 
matematyki 17 osób, co w sumie daje szacunkową liczbę dydaktyków pracu
jących w uczelniach wyższych —  155 osób (120 +  18 +  17). W liczbie tych 17. 
osób ze spisu uczestników Szkoły, doliczyłem się 6. doktorów, co oznacza, że 
dydaktyków matematyki ze stopniem lub tytułem naukowym mamy obecnie 
nie mniej niż 118. (112 +  6). Porównanie tej liczby z odpowiednią liczbą z roku 
1982 (41) jest zdecydowanie optymistyczne. Tym bardziej, że nasze szacunki 
są znacznie zaniżone.

Analogiczne dane dla Akademii Pedagogicznej w Krakowie przedstawiają 
się następująco. Zatrudniamy na pełnych etatach 25 osób, uprawiających dy
daktykę matematyki. W grupie tej mamy dwóch profesorów tytularnych (dla
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jednego dydaktyka matematyki jest specjalnością jedyną), trzech doktorów ha
bilitowanych na stanowiskach profesorów i 13. doktorów, w tym 8. na etatach 
adiunktów i 5. na etatach starszych wykładowców.

Wracając do rozważań ogólnych zauważmy, że znacznie wyraźniej widać 
bardzo duży dorobek kadrowy dydaktyki matematyki, gdy oceni się ten do
robek w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich. Otóż w podanej 
liczbie 118. dydaktyków matematyki z wysokimi kwalifikacjami mamy:
— 10. profesorów tytularnych, w tym jedna osoba uzyskała tytuł po habilitacji 
z dydaktyki matematyki i ta specjalność naukowa jest dla niej jedyną (H. Si
wek); pozostałe osoby to profesorowie matematyki, zajmujący się dodatkowo 
dydaktyką matematyki (G. Bryll z UOp., T. Stanisz z AE w Krakowie,. M. Sy- 
sło z UWr., Z. Moszner z AP w Krakowie, W. Odyniec z WSP w Zielonej Górze, 
Z. Semadeni z UW i W. Leksiński z Pol. War.) Tę grupę profesorów, a także 
doktorów habilitowanych wyróżniam specjalnie nie tylko dlatego, że jako ma
tematycy wnoszą oryginalny wkład w rozwój dydaktyki matematyki, ale także 
z innych powodów, o których niżej. Warto tu zauważyć, że są profesorowie, 
którzy również interesują się twórczo dydaktyką matematyki, chociaż nie ujaw
niają tego w swoich informacjach. Mam na myśli np. profesorów Ryszarda 
Pawlaka2, Romana Dudę czy Włodzimierza Waliszewskiego. I jeszcze jedna 
uwaga: osoba, która uzyskała tytuł profesora w wyniku pracy naukowej tylko 
w dziedzinie dydaktyki matematyki, ma tytuł profesora nauk humanistycznych.
— 19 osób legitymuje się stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym 
17 zajmuje stanowiska profesorów uczelnianych, jedna osoba jest docentem 
i jedna adiunktem. Dla sześciu nauczycieli akademickich z tej grupy dydaktyka 
matematyki jest specjalnością dodatkową (w tym dla docenta i adiunkta).
— pozostałe 90 osób ze stopniem doktora to w połowie adiunkci, w połowie 
starsi wykładowcy.
W tym rozkładzie widać wyraźnie ucieczkę dydaktyków-doktorów do stano
wisk dydaktycznych, zapewniających większą stabilizację zawodową, co jest 
szczególnie ważne w sytuacji, w której uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w kraju jest prawie niemożliwe. Problem ten występuje też 
bardzo wyraźnie w AP w Krakowie, co sygnalizowałem wcześniej odpowied
nimi liczbami. W analizowanej grupie doktorów 22. osoby wymienia dydaktykę 
matematyki jako specjalność uprawianą obok jednej lub nawet większej liczby 
innych specjalności matematycznych. Większość z tych 22. osób uzyskało sto
pień doktora nauk matematycznych nie w zakresie dydaktyki matematyki. 
Niestety są wśród nich i tacy, którzy znaleźli się wśród dydaktyków matema
tyki w drodze swego rodzaju negatywnej selekcji — „Nie mam szans na habi

2W  dyskusji prof. R. Pawlak redeklarował przynależność do grupy dydaktyków.
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litację w matematyce, to zajmę się jej dydaktyką” . Oczywiście nie dotyczy to 
wszystkich. Są doktorzy nauk matematycznych, którzy bardzo serio zaintere
sowali się dydaktyką matematyki, podjęli pogłębione studia nad problemami 
dydaktycznymi, poznają odpowiednią literaturę. Tę grupę adiunktów trzeba 
cenić szczególnie, gdyż pogłębiona znajomość matematyki może pozytywnie 
stymulować ich badania w dziedzinie dydaktyki matematyki.

Na zakończenie analizy przytaczanych tu liczb, wrócę na chwilę do listy, 
uczestników obecnej XVI Szkoły Dydaktyków Matematyki. Przypomnijmy: 
zgłosiło się w ogóle 45 osób, w tym 9. nauczycieli. Zatem spośród 155. osób, 
które zajmują się dydaktyką matematyki w uczelniach wyższych, tylko 36. 
uczestniczy w tym spotkaniu. Pozostawiam Państwu dalszy podział uczestni
ków Szkoły na grupy osób o różnych kwalifikacjach i zastanowienie się nad 
wymową uzyskanych liczb. Od siebie dodam tylko, że cieszę się z obecności 
wśród nas czynnych nauczycieli, a także stosunkowo licznej grupy najmłod
szych dydaktyków (przypomnijmy —  na ogólną liczbę dydaktyków matema
tyki 155, tylko 37. nie ma stopnia naukowego, w Szkole uczestniczy 12 takich 
osób). Pamiętając ciągle, że są to tylko szacunki, musimy się jednak do tych 
danych ustosunkować. W  moich rozważaniach znajdzie się to we wnioskach.

Mimo tych ostatnich uwag, przegląd osiągnięć dydaktyki matematyki w jed
nym tylko, ale bardzo ważnym aspekcie (kadrowym), w ostatnim prawie pół
wieczu, zdaje się sugerować wniosek, że można odnotować pozytywne zmiany 
wszędzie tam, gdzie działalność dydaktyków matematyki winna być szczegól
nie widoczna, a więc krótko mówiąc w samej dydaktyce matematyki. Czy tak 
jest istotnie? Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba sobie uświadomić, co to 
znaczy pracować, działać w dziedzinie dydaktyki matematyki, inaczej mówiąc, 
czym jest dydaktyka matematyki.

Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdujemy w pracy prof. A. Z. Kry
gowskiej p.t. „Główne problemy i kierunki badań współczesnej dydaktyki ma
tematyki” , opublikowanej w „Dydaktyce Matematyki” nr 1 w roku 1981. Po 
przeanalizowaniu wielu propozycji opisu czy definicji dydaktyki matematyki, 
Autorka proponuje określenie własne. Pisze:

„Na pytanie, czym jest dydaktyka matematyki, odpowiadamy więc na
stępującą charakterystyką: Dydaktyka matematyki jest nauką, której proble
matyka obejmuje wszelkie zagadnienia związane z uczeniem się i nauczaniem 
matematyki” .

Bardzo zachęcam tych, którzy tę pracę kiedyś czytali do jej głębszego prze
studiowania, a tych, którzy jej nie znają, do bardzo szybkiego jej poznania, 
bo bez znajomości tego typu syntetycznych opracowań będziemy dyskutowali 
o dydaktyce matematyki nie bardzo wiedząc, o czym mówimy.

Z wieloma zastrzeżeniami, jakimi obwarowuje Autorka podaną charaktery-
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stykę, stwierdza jednak wyraźnie, że dydaktyka matematyki jest n a u k ą .  
Jeżeli tak, to jej adepci mają obowiązek przede wszystkim tę naukę znać, 
rozwijać i popularyzować.

2 O znajomości dydaktyki matematyki i jej prak
tycznym wykorzystywaniu przez dydaktyków ma
tematyki

Czy dydaktycy matematyki znają uprawianą specjalność? Śmiem twier
dzić, że w zdecydowanej większości nie. Obserwuję to na Ogólnopolskim Se
minarium z Dydaktyki Matematyki zapoczątkowanym przez prof. A. Z. Kry
gowską, które po Jej śmierci prowadzimy w Krakowie z profesorem S. Tur- 
nauem. A przecież w tym seminarium uczestniczą osoby chyba najbardziej 
dydaktyką zainteresowane. Podobną obserwację wynoszę z recenzowania prac 
przesyłanych do Dydaktyki Matematyki lub innych o charakterze dydaktycz
nym. Szczególnie wiele przykładów, wręcz dyletanctwa w zakresie dydaktyki 
matematyki znaleźć można, w bardzo skądinąd ciekawym i wartościowym cza
sopiśmie dla nauczycieli matematyki „Nauczyciele i Matematyka” (NiM), wy
dawanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Podejrzewam, że do
świadczeni i kompetentni dydaktycy matematyki, którzy kierują zarówno cza
sopismem, jak i Stowarzyszeniem, w imię chyba wadliwie rozumianej aktywiza
cji nauczycieli i zachęcania ich do pisania, publikują, bez żadnego komentarza, 
artykuły, sprawiające wrażenie zupełnie oderwanych od dydaktyki, mimo dy
daktycznego ich charakteru. Przytoczę kilka przykładów, wybranych zupełnie 
przypadkowo.
Przykład 1.
W numerze 19. NiM z roku 1996 znajdujemy artykuł pod tytułem „Jak uła
twić rozumienie funkcji” . Czytamy w nim min.: „Dla absolwenta szkoły pod
stawowej funkcja powinna być przecież rodzajem zależności, którą w wielu 
przypadkach najlepiej przedstawić na wykresie... Pierwsze poważne utrudnie
nie pojawiło się wraz z nadejściem mody na teorię mnogości w nauczaniu 
matematyki. Do szkoły wdarł się język mnogościowy —  sztuczny, trudny i 
niepotrzebny. Pojawiły się zbiory i relacje, wskutek czego funkcja stała się 
zbiorem par, zbiorem strzałek od zbioru do zbioru. Dla ucznia ma się to nijak 
do wykresu funkcji i jest czymś, co trzeba zapamiętać, niekoniecznie rozumie
jąc” .

Oczywiście można uczyć tak, jak pisze autorka, kształtując zarówno pojęcie 
zbioru, jak i funkcji w sposób wręcz karykaturalny. Można jednak inaczej. Jak? 
Mówiliśmy o tym szeroko w wykładach telewizyjnych dla nauczycieli mate-
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matyki w latach siedemdziesiątych (patrz: „Materiały pomocnicze do naucza
nia matematyki w szkole podstawowej” . Wykłady telewizyjne. Praca zbiorowa 
pod redakcją Bogdana Noweckiego, Warszawa WSiP, 1973). Autorka zdaje się 
o tym nie wiedzieć.
Przykład 2.
Wszyscy wiemy, kto to jest Jan Potworowski. Jego zasługi w pracy dla SNM, 
aktywizowanie i zachęcanie nauczycieli matematyki do doskonalenia ich pracy 
z uczniami, jego zapał i porywający entuzjazm nie mogą być przecenione. 
W przemówieniu kończącym III Krajową Konferencję SNM w Poznaniu w roku 
1994 wypowiedział m.in. następujące zdania:

Nowoczesny przemysł oczekuje od absolwentów szkół:
— dostatecznej i funkcjonalnej wiedzy;
— umiejętności zorganizowania swojej własnej pracy;
— umiejętności rozwiązywania w twórczy sposób nietypowych proble

mów;
— umiejętności efektywnej pracy w zespole;
— umiejętności jasnego i skutecznego wysławiania się oraz rozumienia 

i swobodnego korzystania z szerokiego zakresu tekstów drukowa
nych.

Dla matematyki oznacza to przewrót w metodach pracy nauczyciela 
z uczniami, odejście od klasycznej filozofii nauczania w kierunku filozo
fii poznawczej K. Poppera i poglądów I. Lakatosa. Nauczyciel przestaje 
jedynie przekazywać gotową wiedzę, zaczyna zaś coraz częściej organizo
wać proces budowania przez ucznia swojej wiedzy. Jest to może jedna 
z najtrudniejszych zmian z punktu widzenia naszej tradycji oświatowej, 
od lat podporządkowanej modelowi nauczania: „ja wiem, ty nie wiesz, ja 
ci powiem, ty teraz masz obowiązek wiedzieć” (NiM nr 9, wiosna 1994, 
str. 6).

Bardzo to słuszne, nic ująć, nic dodać. Jest tylko pewne ale. Już w latach 
70. Prof. Krygowska bardzo wyraźnie określiła rolę nauczyciela matematyki, 
odpowiadającą całkowicie owej idei odejścia od „klasycznej filozofii naucza
nia” w zarysowanym przez J. Potworowskiego kierunku. W Zarysie dydaktyki 
matematyki, książce wydanej w roku 1977, pisze:

Nauczanie matematyki — to ze strony nauczyciela — organizowanie ak
tywnego i świadomego procesu uczenia się matematyki przez ucznia, 
kierowanie jego prawidłowym przebiegiem i kontrolowanie jego wyników 
(Zarys dydaktyki matematyki, cz. II, str. 14).

Dalej Autorka omawia szeroko owo uczenie się przez ucznia matematyki, 
odpowiadające budowaniu przez niego swojej wiedzy. Tak więc nowatorskie
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idee głoszone w końcu XX wieku, były przedmiotem studiów naszych studen
tów ćwierć wieku wcześniej. Czy pan Potworowski musi o tym wiedzieć? Nie, 
nie jest to konieczne, natomiast jest konieczne coś innego, co nas bezpośred
nio dotyczy i co bardzo ładnie ujął długoletni redaktor NiM-u, M. Legutko, 
którego zacytuję po następnym przykładzie.
Przykład 3.
W 8. numerze NiM-u ukazał się artykuł pani Aliny Przychody pt. „Wykresy 
funkcji” , w którym autorka dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem 
w opracowaniu tego tematu w klasie, przy pomocy programu Cabri. Ponieważ 
problem dotyczy wykorzystania konstrukcji geometrycznych do wykreślania 
funkcji, pozwoliłem sobie w liście do redakcji poinformować czytelników, że 
zagadnienie to rozwiązała Prof. Krygowska kompleksowo dla funkcji elemen
tarnych i opisała w pierwszym wydaniu pierwszego tomu „Zarysu...” w roku 
1969 (NiM nr 9 z r. 1994, str. 35). Oto krótki komentarz „Od Redakcji” pod 
tekstem mojego listu, jednocześnie zapowiedziany wcześniej cytat:

Dziękujemy, ale...poprawić się nie będzie nam (redaktorom i autorom) 
tak łatwo. Po prostu — prawda to oczywista — nie wszystko wiemy, nie 
wszystko pamiętamy, co kiedyś wiedzieliśmy. Dlatego gorąco prosimy: 
naśladujcie pana Bogdana Noweckiego, uzupełniając i poprawiając NiM. 
Wspólnie będzie łatwiej!

Można by było zauważyć złośliwie — jak nie umiecie, to nie piszcie. Odże
gnuję się zdecydowanie od tego typu złośliwości. Przeciwnie, podzielam pogląd 
Redakcji i z tego miejsca, na tym spotkaniu dydaktyków matematyki, a więc 
osób najbardziej kompetentnych, z całą mocą ponawiam apel Redakcji NiM, 
w nieco zmodyfikowanej postaci.

Czytajmy uważnie publikacje dydaktyczne. Informujmy, przypominajmy, 
komentujmy teksty, które takich zabiegów wymagają. Przybliżajmy i zachę
cajmy do rozwijania nowatorskich idei, których w dorobku naszej dydaktyki 
matematyki jest bardzo dużo i które, dzięki nowym środkom technicznym, mogą 
zaświecić noiuym blaskiem.
Przykład 4.
Ten przykład ma nieco inny charakter. W numerze 23. NiM z roku 1997 uka
zał się krótki artykuł Kenny Felder (ściągnięty z Internetu) pt. „Minus razy 
minus” . Wyjaśnia się w nim dlaczego minus razy minus daje plus. Autorka 
pisze m. in.:
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Obserwuj, co się dzieje z lewej i prawej strony równości w malejącym 
ciągu wielokrotności 5:

4 x 5  = 20, 3 x 5 = 1 5 ,  2 x 5  = 10, 1 x 5  = 5, 0 x 5  = 0...
Co będzie dalej? Oczekujemy, że regularność utrzyma się:

- 1 x 5 = -5,  - 2 x 5 = -10,  - 3 x 5 = -15,  -4  x 5 = -2 0 ...
stąd widać, że minus razy plus równa się minus. Obserwuj, podobnie, 
równości dla ciągu wielokrotności —5.

4 x (-5 ) = -20, 3 x (-5 ) = -15, 2 x (-5 ) =  -10,

1 x (—5) = —5, 0 x (—5) = 0...

Co będzie dalej? I tu oczekujemy, że regularność utrzyma się:
-1  x (-5 ) =  5, -2  x (-5 ) = 10, -3  x (-5 ) =  15...

Widać ponownie, że minus razy minus daje plus.

Chciałoby się mocno zaprotestować: niczego nie widać! To my chcemy, żeby 
ta regularność się zachowała i dlatego przyjmujemy taką definicję. Czy na
uczyciel, nawet magister matematyki zauważy tę subtelność? Mam poważne 
wątpliwości. Mamy tu bowiem sytuacje analogiczną do tej, w której „dowo
dzimy” , że a do potęgi zerowej, dla a różnego od zera równa się 1, korzystając 
z twierdzenia o ilorazie potęg o tych samych podstawach, udowodnionego dla 
wykładników naturalnych, spełniających odpowiednie założenie. Nawet na eg
zaminie magisterskim zdarza się, że zdający jest przekonany o poprawności 
takiego „dowodu” .

W komentarzu Redakcji wyrażona jest sugestia i zachęta do zajęcia stano
wiska wobec tego wyjaśnienia — uzasadnienia. Obawiam się, że ta zachęta nie 
znalazła odzewu, a szkoda, bo podane w cytowanym fragmencie tekstu uza
sadnienie może być przez nauczycieli przyjęte jako łatwe i przekonywające. 
Tylko czy w ten sposób uczymy matematyki?

Nie będę mnożył przykładów, myślę, że przytoczone dostatecznie ilustrują 
wagę problemu.

Na koniec tego wątku jedna uwaga pod adresem specjalnego działu w NiM 
-Biblioteczki Podręcznej. Podaje się tam wiele informacji o książkach mniej 
lub bardziej potrzebnych nauczycielowi. Opracowań ściśle poświęconych dy
daktyce matematyki, niestety, nie znalazłem.

Dlaczego tak wiele uwagi poświęcam jednemu czasopismu? Przede wszyst
kim dlatego, że jest organem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, organi
zacji bardzo prężnej, obejmującej szerokie rzesze nauczycieli matematyki i wy
wierającej duży wpływ na ich pracę, poglądy i funkcjonowanie w zawodzie. Do
roczne, liczące po kilkaset osób Konferencje SNM, stwarzają wspaniałą okazję
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do autentycznych kontaktów z czynnymi i aktywnymi nauczycielami matema
tyki na różnych poziomach nauczania. Na tych Konferencjach doskonali się, 
a nawet kształtuje osobowość nauczyciela. Przedłużeniem niejako tych pro
cesów jest niewątpliwie czasopismo SNM, a więc Nauczyciele i Matematyka. 
Jeżeli w tych działaniach nie uczestniczymy, bądź uczestniczymy w niewiel
kim stopniu, bądź uczestnicząc wreszcie nie działamy na rzecz upowszechnia
nia wypracowanych i sprawdzonych idei dydaktycznych, jeżeli nie reagujemy 
na chwytliwe i demagogiczne wypowiedzi i hasła w rodzaju „Krygowska po
grzebała geometrię” , „Podręczniki mogą pisać tylko nauczyciele, dość mamy 
opracowań wykonywanych przez naukowców z wyższych uczelni” (to jeden 
z szefów wydawnictwa, w czasie promocji swoich podręczników). „Ja rozu
miem uczniów, którzy nie lubią dowodów i dowodzenia, ja też tego nie lubię” 
(to nauczycielka matematyki, magister, członek zespołu opracowującego pod
stawę programową), to nie tylko tracimy okazje do przypominania czy wręcz 
informowania o tym, co w dydaktyce matematyki jest ważne, co może rzeczy
wiście wpływać na polepszenie procesu nauczania, uczenia się matematyki, ale 
nie wykonujemy też jednej z naszych podstawowych powinności, polegającej 
na obowiązku wdrażania i popularyzowania wyników uprawianej dyscypliny 
naukowej; jest to wszak obowiązek każdego badacza, każdego człowieka zaj
mującego się nauką.

Mówię o tym otwarcie i może zbyt ostro, a to dlatego, że sam nie jestem 
bez winy. Prawie nie uczestniczę w Konferencjach SNM, bardzo sporadycz
nie odzywałem się na łamach NiM, mimo zachęt ze strony Redakcji. Pew
nym usprawiedliwieniem niech będzie nadmiar obowiązków administracyjnych 
w uczelni, prace związane z przewodami doktorskimi szczególnie z dydaktyki 
matematyki, a także wiek. Myślę, że aktywniej mogą i powinni występować 
ludzie młodsi, nasi następcy, dla których zarówno organizacja spotkań z na
uczycielami, jak i sposoby pracy z nimi są może bliższe i naturalniejsze.

3 O uczeniu i nauczaniu matematyki

W  planie tego wystąpienia zamierzałem obecnie zająć się dalszymi elemen
tami opisu dydaktyki matematyki, podanego przez Z. Krygowską, elementami 
dotyczącymi uczenia się i nauczania matematyki. Spośród tych elementów 
chciałem zatrzymać uwagę Państwa na podręcznikach i innych materiałach 
produkowanych obecnie w nadmiernej ilości, bardzo często w sposób urągający 
poprawności merytorycznej i zasadom dydaktyki. Można podać wiele przy
kładów takiej niefrasobliwości autorów, wydawców i recenzentów. Rezygnuję 
z tego ze względu na ograniczone ramy czasowe referatu, a także dlatego, że
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sam jestem współtwórcą koncepcji i współautorem jednego z projektów dydak
tycznych, obejmujących podręczniki i inne materiały do nauczania matematyki 
w szkole podstawowej i gimnazjum, funkcjonującego pod nazwą Nowa Błękitna 
Matematyka (wcześniej Błękitna Matematyka). Jestem więc w niezręcznej sy
tuacji, gdy mam krytykować inne projekty. Sygnalizując zaś problem, znowu 
chcę postawić pytanie: czy my dydaktycy reagujemy na to zjawisko, czy trosz
czymy się o to, by uczniowie otrzymywali materiały najwyższej jakości nieza
leżnie od tego, kto je produkuje? Niestety pytanie to trzeba chyba zaliczyć do 
retorycznych.

4 Przyczyny

Uważam, że jedną z przyczyn pewnego kryzysu, w jakim znalazła się dy
daktyka matematyki w Polsce jest z jednej strony osłabienie więzi dydaktyków 
ze szkołą i nauczycielem, z drugiej odchodzenie od matematyki. Użyte tu słowo 
„kryzys” na określenie aktualnego stanu naszej dydaktyki, odnosi się w isto
cie do jednej sfery naszych działań, mianowicie do naszej obecności wśród 
nauczycieli i, ogólniej rzecz ujmując, naszych działań na rzecz, szeroko rozu
mianego, reformowania nauczania matematyki. Gdybyśmy chcieli oceniać ten 
stan z uwzględnieniem innych jego komponentów, np. poziomu większości ba
dań naukowych czy publikacji, a także poziomu zdecydowanej większości prac 
doktorskich i habilitacyjnych, to o żadnym kryzysie nie moglibyśmy mówić. 
Przeciwnie, tu rejestrujemy wyraźny postęp.

Nurtuje mnie pytanie, czy możemy nadal narzekać na olbrzymie trudno
ści, jakie musi pokonywać adept naszej specjalności na drodze awansu nauko
wego. Myślę, że nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. W zasadzie nie ma 
większych trudności w uzyskiwaniu stopnia naukowego doktora. Oczywiście są 
Rady Wydziałów, czy Rady Naukowe Instytutów Matematyki, które nie po
dejmują się przeprowadzać takich przewodów. I słusznie, jeżeli nie dysponują 
odpowiednimi specjalistami. Na szczęście w Krakowskiej Akademii Pedago
gicznej takie przewody prowadzimy i nie było przypadku odmowy otwarcia 
przewodu doktorskiego, jeżeli tylko kandydat spełniał kryteria merytoryczne. 
Można też doktoryzować się na Wydziałach Pedagogicznych. Gorzej jest z ha
bilitacjami. Wśród doktorów habilitowanych zajmujących się tylko dydaktyką 
matematyki, czterech uzyskało stopień dr hab. na Wydziałach Matematycz
nych. Pozostali legitymują się stopniami naukowymi dr hab. nauk humani
stycznych lub pedagogicznych w zakresie dydaktyki matematyki. Stopnie te 
uzyskuje się często za granicą, co w środowiskach naukowych w kraju jest trak
towane różnie. Z artykułu prof. W. Odyńca zamieszczonego w Wiadomościach
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Matematycznych w roku 1998 p.t. „O matematykach Leningradu (Sankt Pe
tersburga)” można się dowiedzieć, że aby uzyskać stopień naukowy dr hab. 
w Moskwie czy Sankt-Petersburgu wystarczy mieć 5000 dolarów ( Wiad. Mat., 
XXXIV, Warszawa 1998, str. 148). Autor artykułu podkreśla wyraźnie, że 
najłatwiej takie habilitacje uzyskać z pedagogiki i dydaktyki, szczególnie dy
daktyki matematyki. Jedni uważają więc, że dla takiej habilitacji wystarczy, 
zamiast dorobku naukowego, gromadzić odpowiednią kwotę dolarów, inni, zna
jący problem dokładniej, nie podzielają tego poglądu. Należę do tej drugiej 
grupy, mogę wskazać osoby, których przewody habilitacyjne za granicą pro
wadzone były na bardzo wysokim poziomie i wymagały olbrzymiego wysiłku 
nie tylko merytorycznego, ale także formalno-organizacyjnego. Nie przeczę, że 
znalazłby się przykład, odbiegający od tej reguły. Krótko mówiąc, sytuacja 
jest bardzo złożona i dopóki problem ten nie zostanie rozwiązany w kraju, 
zgodnie, nie tylko z formalnymi rygorami i klasyfikacjami specjalności, ale 
także w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, dopóty stan ten się nie zmieni, my 
będziemy narzekać, że nie możemy awansować w gronie matematyków, wśród 
których na co dzień pracujemy, a matematycy będą nas traktować jak „ludzi 
spoza branży” .

5 Wnioski

1. Jako pierwsze i nie cierpiące zwłoki zadanie uznać trzeba stałe i sys
tematyczne pogłębianie wiedzy z dydaktyki matematyki przez samych 
dydaktyków, szczególnie młodszego i średniego pokolenia. Kiedyś prof.
S. Turnau przekonywał kandydatów do pracy w dziedzinie dydaktyki ma
tematyki, że „bez znajomości języka angielskiego nie można uprawiać tej 
specjalności” . Dziś uświadamiamy sobie bardzo wyraźnie prawdę oczywi
stą: „bez znajomości dydaktyki matematyki nie można być dydaktykiem 
matematyki” . Bardzo często jest tak, że podejmuje się głębsze studia 
i badania na potrzeby doktoratu. Po uzyskaniu tego stopnia młody czło
wiek (jeżeli jest jeszcze młody) przestaje się zajmować twórczo dydak
tyką matematyki, zajmując się przede wszystkim pracą ze studentami. 
Po kilku latach przechodzi zwykle na stanowisko dydaktyczne. Przy
czyną tego stanu rzeczy jest, bardzo często, przekonanie o niemożliwości 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

2. Drugi wniosek można ująć hasłowo „Dydaktyka matematyki, bliżej ma
tematyki” . Z wcześniejszych rozważań wynika, że grozi nam spedago- 
gizowanie dydaktyki matematyki. Taką tendencję można zaobserwować 
w badaniach naukowych. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak szybko
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i wielokierunkowo rozwija się matematyka, natomiast tzw. „szkolna ma
tematyka” ciągle nie może się wyzwolić z tradycyjnego rozumienia wielu 
pojęć, że przypomnę owo przysłowiowe rozumienie funkcji jako pewnej 
zależności, czy rozumienie pojęcia granicy funkcji, omawiane w jednym 
z referatów. Zadaniem dydaktyków matematyki jest współczesne idee 
matematyczne, w odpowiednim zakresie przenosić do szkoły. Tego nie 
zrobią matematycy. Już w 1964 roku, na konferencji poświęconej reali
zacji przedmiotu „dydaktyka matematyki” na studiach nauczycielskich, 
przedwcześnie zmarły profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Z. Opial 
mówił: „Czego trzeba uczyć, to matematycy wiedzą, jak tego uczyć 
w szkole, tego nie wiedzą” . To muszą wiedzieć dydaktycy matematyki. 
Nie chodzi tu oczywiście o zawansowane teorie matematyczne, ale np. 
o język (elementy języka mnogościowego), metody rozumowania, mate- 
matyzowanie i formułowanie problemów, kształtowanie pewnych postaw, 
charakterystycznych dla działalności matematycznej, itp. Aby to zadanie 
wykonać, dydaktyk matematyki musi mieć rzetelną orientację, żeby nie 
powiedzieć wiedzę matematyczną. Dlatego, jak powiedziałem wyżej, ce
nimy bardzo wysoko doktorów matematyki, podejmujących działalność 
naukową w dziedzinie dydaktyki matematyki. W Krakowskiej Akade
mii Pedagogicznej podjęliśmy próbę podniesienia poziomu wykształce
nia matematycznego dydaktyków matematyki przez studia doktoranckie 
z matematyki. Jest to swoista konieczność, ponieważ nie ma studiów 
doktoranckich z dydaktyki matematyki, gdzie można by było dawać, 
odpowiednie pensum przedmiotów matematycznych, w żadnej uczelni 
w kraju. Próba polega na tym, że bezpośrednio po zatrudnieniu magistra 
na stanowisko asystenta, dajemy mu roczny urlop (zatrudnienie też jest 
na jeden rok) i kierujemy na studia doktoranckie z matematyki w Insty
tucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zaliczeniu roku stu
diów, przedłużamy zatrudnienie i kierujemy na następny rok studiów, 
powtarzając to postępowanie do zakończenia studiów. W tym czasie, 
doktorant ma, niezależnie od obowiązków, związanych ze studiami dok
toranckimi, pogłębiać wiedzę z dydaktyki matematyki, podjąć badania 
w tej specjalności i napisać rozprawę doktorską, oczywiście pod kierun
kiem odpowiedniego promotora. Porozumienie zawarte z kierownictwem 
Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie dopuszcza możliwość otwarcia 
przewodu doktorskiego bądź na Uniwersytecie, bądź w Akademii Pedago
gicznej. Po uzyskaniu tą drogą doktoratu, kandydat otrzymuje w naszym 
Instytucie etat asystenta.

3. Jak widać, problem zbliżenia dydaktyki matematyki do matematyki wią
że się ściśle z rozwojem kadry dydaktyków. Z wcześniejszych rozwa
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żań wynika, że zdecydowana większość dydaktyków-doktorów habilito
wanych, to humaniści-pedagodzy. To musi ulec radykalnej zmianie, za
równo w sferze działań merytorycznych, jak i formalnych. Postuluję, aby
śmy zaczęli mówić pełnym głosem o konieczności podniesienia dydaktyki 
matematyki do rangi dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk matema
tycznych. Działania takie podjęli już kilka lat temu dydaktycy fizyki, 
myślę, że będą one uwieńczone sukcesem. Uważam, że jest szansa na 
podobne rozwiązanie w przypadku dydaktyki matematyki. Mamy prze
cież pokaźną grupę twórczych matematyków, w tym profesorów tytular
nych — liczby przedstawiłem wcześniej —  deklarujących wręcz uprawia
nie dydaktyki matematyki. Trzeba ich do tej idei przekonywać. Myślę, 
że możemy liczyć na przychylne zainteresowanie tym problemem prof. 
A. Pelczara — przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
prof. B. Szafirskiego - przewodniczący PTM, dużo ciepłych słów pod ad
resem dydaktyki matematyki usłyszeliśmy na jednej z konferencji z ust 
prof. S. Łojasiewicza. Bardzo dobre wrażenie wywierają ostatnio nasze 
wystąpienie na zjazdach PTM, że wspomnę tylko Jubileuszowy Zjazd 
w Krakowie, później Zjazd w Nowym Sączu, mam nadzieję, że podobną 
ocenę otrzymamy w tym roku za wystąpienia w Łodzi. Myślę, że prezen
towanie naszych badań i prac naukowych na różnych spotkaniach z twór
czymi matematykami jest najlepszym i najmocniejszym argumentem, 
przemawiającym na naszą korzyść. Drugą, chyba pilniejszą do rozwią
zania sprawą z tego zakresu jest umożliwienie dydaktykom matematyki 
habilitowania się na Radach Wydziałów Matematycznych w Polsce. Z po
danych wcześniej liczb wynika, że dysponujemy w skali kraju zupełnie 
wystarczającym potencjałem najwyżej kwalifikowanej kadry dla zorgani
zowania Rady Naukowej, kompetentnej do przeprowadzania przewodów 
habilitacyjnych z dydaktyki matematyki. Uważam, że przy sprzyjających 
okolicznościach Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie mógłby uzyskać, przy wsparciu specjalistów 
z innych ośrodków, takie uprawnienia.

4. Kolejny wniosek dotyczy działań dydaktyków matematyki na rzecz 
kształcenia nauczycieli matematyki. Jeżeli, zgodnie z określeniem Z. Kry
gowskiej, nauczyciel matematyki jest specjalistą w dziedzinie nauczania 
matematyki, to jest rzeczą oczywistą, że na jego kształcenie i kształto
wanie jego osobowości dydaktycy muszą mieć większy, żeby nie powie
dzieć decydujący wpływ. Powołam się tu na głos w dyskusji na naszym 
obecnym spotkaniu prof. W. Zawadowskiego. Zgadzam się całkowicie 
z postulatami dotyczącymi zarówno planów studiów, etosu zawodowego 
nauczyciela, szkół ćwiczeń, a przede wszystkim związku studentów z ma
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tematyką szkolną już od początku studiów. Proponuję również, abyśmy 
w dalszej dyskusji, a także w działaniach na rzecz kształcenia nauczy
cieli uwzględnili wcześniej wypowiedziane poglądy prof. Z. Krygowskiej, 
zawarte m.in. w artykule p.t. „Problemy kształcenia nauczycieli, (próba 
podsumowania)” (Nowa Szkoła, Miesięcznik MEN, nr 1, 1989, s. 20).

5. Ostatni wniosek można również ująć hasłowo: „Dydaktyka matematyki 
bliżej szkoły i nauczyciela” . W jednej z prac prof. Z. Krygowska za
uważyła, że nigdzie tak, jak w dydaktyce matematyki nie sprawdza się 
stwierdzenie: „Teoria bez praktyki jest martwa, a praktyka bez teorii jest 
ślepa” . Nie trzeba w tym gronie tłumaczyć sensu tej sentencji. Oparcie 
badań dydaktycznych na czasem szarej, codziennej rzeczywistości szkol
nej, powinno być dla nas szczególnym nakazem. Z drugiej strony, hasło 
podane na początku wniosku należy odczytywać jako obowiązek wypra
cowywania, proponowania i weryfikowania podstawowych kierunków re
formowania edukacji matematycznej w Polsce. Nasze badania winny być 
tak ukierunkowane i prowadzone, by mogły być wykorzystywane przy 
wprowadzaniu decyzji administracyjnych. Niestety tak się zdarza, że te 
ostatnie wyprzedzają czasem wyniki badań. Tak się stało np. w ostatniej 
reformie, gdy przed trzema laty wprowadzono zintegrowane nauczanie 
w klasach początkowych. Nie ma, niestety, zakończonych badań dydak
tycznych, które by w sposób jednoznaczny odpowiadały na pytanie, czy 
takie nauczanie daje lepsze efekty, w szczególności, gdy chodzi o mate
matykę.

6. Realizacja tak zakreślonych zadań wymaga dużej mobilizacji całego śro
dowiska dydaktyków matematyki. Obawiam się, że takiej mobilizacji nie 
osiągniemy przez organizację dorocznych Szkół Dydaktyków Matema
tyki, choćby odbywały się one bardzo systematycznie i przy znacznie 
zwiększonej frekwencji. Uważam za konieczne ujęcie naszych działań 
w pewne ramy organizacyjne. Być może takim rozwiązaniem byłoby 
utworzenie autonomicznej sekcji w ramach PTM, może znajdzie się inne 
rozwiązanie, trzeba rozważać różne możliwości3

Wnioski te traktuję jako odpowiedź na drugą część tytułu mojego wystąpienia
— „dokąd zmierzamy?” .

3Postulat ten został już zrealizowany. Zarząd główny PTM powołał w dniu 1. 09. 2003 
roku Komisję Dydaktyki Matematyki (pełen komunikat na stronie 214).


