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1. W serii dydaktyki matematyki wydawnictwa Vieweg, zapo
czątkowanej dość znaną czytelnikowi polskiemu książką E.Wittman- 
na pt. "Grundfragen des Mathematikunterrichts" (1975), ukazało 
się tłumaczenie na język niemiecki pracy wydanej w 1973 r. w Ho
landii i napisanej przez J.Dormolena, kierującego kształceniem 
nauczycieli matematyki na Uniwersytecie w Utrechcie. Książka 
została napisana z myślą o kolegach zajmujących się profesjonal
nie dydaktyką matematyki, jednak może stanowić podręcznik dla 
studentów, a także dla doświadczonych nauczycieli, którzy w kon
frontacji z własną praktyką znajdą podstawy teoretyczne dla dos
konalenia nauczania.

Autor wykorzystał bogate doświadczenie zdobyte w wielolet
niej pracy nauczyciela matematyki szkoły średniej, a później 
nauczyciela akademickiego, by zaproponować podstawy teoretyczne 
do analizy dydaktycznej związanej z planowaniem nauczania. Jest 
to rys nowy w pozycjach dydaktyki matematyki, ponieważ wspomnia-
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ne dziedziny w rozumieniu tradycyjnym są często jeszcze całkowi
cie zaliczane do dydaktyki ogólnej. Autor wychodzi jednak poza 
wąsko rozumianą metodykę nauczania matematyki. Cechą charakte
rystyczną tej interesującej książki są liczne autentyczne przy
kłady sytuacji występujących w nauczaniu matematyki, które spro
wadzają rozważania teoretyczne bezpośrednio do praktyki. W 
przedmowie do wydania niemieckiego E.Wittmann podkreśla, że J. 
Dormolenowi udało się przedstawić udaną syntezę bogatej prakty
ki nauczycielskiej z koncepcją psychologii uczenia się (de 
Cecco, Skemp, van Hiele, Piaget).

Autor nie podaje gotowej recepty na efektywne nauczanie, 
ani nie sugeruje jedynej drogi prowadzącej do realizacji celów 
uczenia się matematyki. Czytelnik znajduje propozycję wielu me
tod i strategii nauczania, podstawę do pogłębienia wiedzy i u- 
miejętności, a także do wykształcenia korzystnych postaw, aby 
mógł dokonać "rozsądnych", jak czytamy, decyzji w odniesieniu 
do planowania własnej pracy pedagogicznej, zgodnej z obowiązują
cym programem. Książka, z wyjątkiem przykładu poświęconego nau
czaniu geometrii, nie nawiązuje do żadnego programu nauczania, 
a wszelkie problemy przedstawia się na tyle ogólnie, że mogą 
być one wykorzystane również w naszej szkole. Interesującą spra
wą byłoby oczywiście spojrzenie na propozycję J.Dormolena przez 
pryzmat rozwoju reformy szkolnej w koncepcji wypracowanej w Ho
landii przez grupę IOWO (por. Z.Krygowska, Koncepcja powszechne
go matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych z 
lat 1960-1980, Wyd.Nauk. WSP, Kraków 1981, str.160-163), co wy
kracza jednak poza możliwości recenzji. Wystarczy nadmienić, że 
książkę uznano tam dotychczas za wzorcową pozycję z dziedziny 
dydaktyki matematyki.

Jakkolwiek nie wszystkie rozdziały są jednakowo spójne i 
różnią się stopniem uszczegółowienia przedstawionej problematy
ki, uważam napisanie tej książki za ważny etap w wypracowywaniu 
koncepcji podręcznika dla przyszłych nauczycieli. Z tych wzglę
dów warto w niniejszej recenzji poszerzyć znacznie zwyczajową 
informację o treści ks-iążki, umożliwiając rozumienie istotnych 
zagadnieri bez konieczności zaglądania do tekstu.
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2. Rozdział pierwszy stanowi właściwą motywację do poszuki
wania w dalszej części odpowiedzi na ważne pytania związane z 
planowaniem procesu nauczania (na etapie lekcji, ciągu lekcyj 
tworzących większą jednostkę tematyczną lub na etapie realizac
ji programu danej klasy). Ogrom pytań i problemów, których źród
ło tkwi w praktyce, zmusza nauczyciela do porządkowania tych za
gadnień.

Autor proponuje wykorzystanie w tym działaniu pewnego mode
lu lekcji, nazywanego "analizą dydaktyczną", jako schematyczne
go przeglądu umożliwiającego wyróżnienie istotnych komponentów 
procesu nauczania i ich powiązań. Ostrzega przy tym, by nie uży
wać tu terminu "model" ani w sensie matematycznym, ani też w po
tocznym rozumieniu tego pojęcia jako wzoru do naśladowania. Ma 
to być środek (pomoc) ułatwiający całościowe spojrzenie na lek
cję, wyróżnienie ważnych elementów teorii nauczania i ich powią
zań oraz "zapełnienie" pustego schematu treścią związaną z tema
tem lekcji, który to etap stanowi dopiero uwieńczenie twórczych 
poszukiwań każdego nauczyciela. Stosowanie modeli dydaktycznych 
w takiej funkcji nie jest pomysłem J.Dormolena, który przedsta
wia tylko pewną modyfikację znanego schematu dydaktyków niemiec
kich. Również E.Wittmann we wspomnianej już pracy stosuje model 
uwzględniający te same komponenty. Obydwaj przedstawiają go w 
formie schematu graficznego, umożliwiającego łatwe pokazanie za 
pomocą strzałek wszystkich powiązań zachodzących pomiędzy wy
szczególnionymi elementami. Różnice obu ujęć dotyczą głównie 
sposobu wykorzystania założeń modelu przy pracy nad doborem i u- 
kładem przedstawionych treści, ponieważ J.Dormolen podporządko
wał całkowicie plan swojej pracy kolejności przyjętych komponen
tów modelu. Stąd jego książka, dzięki wyjątkowej przejrzystości, 
zapewnia możliwość szybkiego odszukania fragmentów teorii i jej 
egzemplifikacji, a także jej bieżącego stosowania w praktyce. 
Znając ogólne założenia modelu, można studiować tekst w dowol
nym porządku, znajdując powiązania z pozostałymi rozdziałami w 
wyniku związków zachodzących między składnikami modelu.

Są więc one szerzej opisywane w kolejnych rozdziałach, a 
więc w przyjętym przez Autora porządku, jednak należy pamiętać 
o współzależności każdego z każdym. Opis modelu lekcji połączy-
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my z przedstawieniem planu treści książki, co, jak sądzę, uda 
się krótko ująó w tabeli 1. Książka jest w pewnym sensie odpo
wiedzią na cztery bardzo ogólne pytania, sformułowane w pierw
szej wersji roboczo, które można odczytać w pierwszej kolumnie 
tabeli.

Tabela 1. Przedstawienie modelu lekcji w treści książki

Pytanie nauczyciela przygoto
wującego lekcję

Komponenta mo
delu

Opracowanie w 
książce

Co pragnę, by uczniowie osiąg
nęli ? 1 Cel rozdział 2
Od czego mogą moi uczniowie 
zacząć ?

2 Stan począt
kowy rozdział 3

Jak mogę przekazać treści i 
jak mogą się uczniowie uczyć ?

3 Sytuacje dy
daktyczne rozdział 4-7

Jak zbadam efekt nauczania ? 4 Ocena rozdział 8

Najbardziej złożona jest trzecia komponenta modelu, która 
dotyczy głównie interakcji (nauczyciela i uczniów) występują
cych podczas realizacji pewnego materiału nauczania, ponadto 
rozważa problem stosowania odpowiednich środków dydaktycznych. 
Autor rozwija teorię w czterech rozdziałach. Rozdział 4 odpowia
da na pytanie, czego mają się uczniowie uczyć, a więc rozważa 
kryteria doboru i układu treści nauczania, rozdział 5 jest poś
więcony omówieniu oczekiwanych aktywności ucznia, które mogą 
być wyzwolone dzięki celowej organizacji pracy (rozdział 6) i 
zastosowaniu najbardziej właściwych środków (rozdział 7) .

Koncepcja pracy jest następująca: Autor opracowując teorię 
danego rozdziału, ilustrowaną bogato przykładami z dziedziny na
uczania matematyki, ukazuje ciągłe powiązania wszystkich kompo
nentów modelu, ponadto wprowadza dla czytelnika pytania, zmusza
jąc go do samodzielnej i często twórczej interpretacji różnych 
sytuacji dydaktycznych. Teoretyczny model zapełnia się stopnio
wo treścią, dzięki wielu pytaniom praktycznym, związanym z rea-
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lizacją konkretnego materiału nauczania. Przejściem od teorii 
do praktyki jest część książki poświęcona wyłącznie zastosowa
niu teorii modelu. Składają się na nią przykłady stosowania kry
teriów doboru treści (rozdział 9), przykład przygotowania przez 
nauczyciela lekcji (rozdział 10) oraz zbiór tekstów wykorzysty
wanych w szkole, stanowiących materiał ćwiczeniowy do pogłębie
nia zagadnień rozważanych w części teoretycznej. Omówimy istot
ne problemy kolejnych rozdziałów.

3. Szczegółowe rozważania nad celąmi nauczania są świado
mie ograniczone w książce do celów poznawczych, chociaż zwraca 
się uwagę na rolę celów efektywnych, a częściowo także psychomo
torycznych oraz na ich powiązanie w praktyce z celami poznawczy
mi. Trudno jest dokonać krótkiego podsumowania tego tak bogate
go w treść rozdziału, tym bardziej, że do niektórych z niżej 
przekazanych ustaleń można dojść jedynie drogą rozwiązania ca
łej serii zadań zamieszczanych pomiędzy partiami tekstu zasadni
czego książki (w formie pytań do pracy własnej).

Autor rozumie "cel uczenia się" szeroko, odróżniając cele 
bliższe, realizowane w jednej albo kilku lekcjach, od celów dal
szych, realizowanych niekiedy podczas długiego etapu kształce
nia. Cele bliższe są najczęściej podporządkowane konkretnym has
łom obowiązującego programu nauczania matematyki, ten sam cel 
dalszy natomiast można stawiać w nauczaniu różnych teorii mate
matycznych, a realizację kontrolować za pomocą zadań z różnych 
dziedzin. Na odwrót, ten sam fragment programu może być rozpatry
wany w zadaniach prowadzących do realizacji kilku celów dal
szych. Cele bliższe są osiągane kolejno w ustalonym porządku, 
opanowanie pewnego celu jest więc najczęściej środkiem realiza
cji celu następnego (por. zadanie 3, str.9). W tej koncepcji is
tnieją cele bliższe, które są planowane nie dlatego, by realizo
wać jakieś następne cele w wyróżnionym porządku, ale by móc 
stopniowo osiągać cele dalsze (np. pytanie 4, str.9).

Nie należy stąd wnioskować, że każda teoria może służyć 
Planowaniu realizacji każdego celu. Autor na przykładach opisu
je uwarunkowania tego faktu (m.in. wybór i uporządkowanie mate
riału, sposoby organizowania aktywności ucznia i sposoby prze-
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kazu treści), odsyłając czytelnika do odpowiednich rozdziałów 
książki. Uwzględniając rolę matematyki w kształceniu osobowości 
człowieka, postawiono najpierw pytanie, do czego uczniom szkoły 
średniej będzie potrzebna matematyka. Odpowiedzi dadzą się pod
porządkować pojęciu ogólnych celów nauczania matematyki. Autor 
poszukuje ich w pięciu dziedzinach, zwanych krótko: 1° zjawiska 
natury, 2° stosunki międzyludzkie, 3° produkcja i usługi, 4° kul
tura, oraz 5° porozumiewanie się między ludźmi. Dziedziny te o- 
bejmują całość działalności człowieka, związaną ze stosowaniem 
matematyki, przy czym niektóre cele dotyczą więcej niż jednej 
dziedziny. Liczne przykłady stanowią dowód "wszechobecności" ma
tematyki i motywację uczenia się. Autor zwraca ponadto uwagę, że 
cele ogólne muszą znaleźć konkretyzację zgodną z obowiązującym 
nauczyciela programem.

Zupełnie inny wymiar ma pytanie o istotę uczenia się matema
tyki. Wiele więc uwagi poświęca Autor specyficznym celom naucza
nia tego przedmiotu. Zarówno realizacja celów bliższych, jak i 
dalszych, rozwija określone aktywności uczenia się specyficzne 
dla matematyki. Autor proponuje dwa kryteria uporządkowania tych 
celów, przedstawiając je w formie macierzy (str.26). Podział po
ziomy celów został dokonany drogą wyróżnienia pięciu kategorii 
aktywności matematytycznych, przy czym Autor nie wyklucza możli
wości krzyżowania się ich zakresów. Nazwy kategorii są następu
jące: T - teoria, A - algorytmy, P - rozwiązywanie próbie-^
mów, L - związki logiczne, K - komunikowanie się (przekaz in
formacji, m.in. w języku matematycznym).

Do kategorii T zalicza się wszystkie aktywności związane 
z przyswajaniem teorii, a więc ze zdobywaniem wiadomości i ćwi
czeniem odpowiednich umiejętności; opanowanie sprawności niezbęd
nych w wykonywaniu rachunku albo konstrukcji geometrycznych nale
ży do kategorii A* kategoria P obejmuje również aktywność 
specyficznie twórczą rozwijaną przy okazji formułowania i rozwią
zywania problemów; uwzględnienie kategorii L przypomina nauczy
cielowi o obowiązku sterowania aktywnościami z dziedziny metodo
logicznej; wreszcie kategoria K wprowadza w aktywne korzysta
nie z języka matematycznego, w szczególności z tekstu podręczni
ka. Tablice zredagowane oddzielnie dla każdej kategorii przedsta-
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wiają przykłady celów dalszych i bliższych, charakterystycznych 
dla tej kategorii. Autor, krytykując istniejące podręczniki, mo
bilizuje nauczyciela do stawiania uczniom zadań uwzględniających 
pominięte kategorie celów.

Podział pionowy celów odzwierciedla stanowisko J.Dormolena 
w dziedzinie wykorzystywania taksonomii do klasyfikacji celów u- 
porządkowanych hierarchicznie. Autor ukazuje na przykładzie, że 
niektóre cele uczenia się osiąga uczeń trudniej od innych celów 
tej samej kategorii, ponieważ w ich realizacji wymagane są spraw
ności intelektualne wyższego poziomu. Dlatego decyduje się on na 
wprowadzenie pojęcia celów "zorientowanych na poziom" (tzw. 
Niveauziele), przystosowując ogólne założenia taksonomii Blooma 
do potrzeb dydaktyki matematyki. Po użasadnieniu m.in., dlaczego 
cele związane z rozumieniem i stosowaniem, zaliczane przez 
Blooma do dwóch poziomów, trzeba zaliczyć w matematyce do tej sa
mej klasy (to samo dotyczy analizy i syntezy) , proponuje uporząd
kować wszystkie cele na trzech poziomach, wprowadzając następują
ce klasy celów: a - opanowanie wiadomości (rozpoznawanie i re
produkowanie) , b - rozumienie i stosowanie, c - analiza i 
synteza. Jest to więc bardzo uproszczona forma taksonomii.

Stosując oba podziały łącznie, otrzymujemy 15 grup celów, 
przy czym należy opamiętać, że dla każdej można rozważać zarówno 
cele dalsze, jak i bliższe. Rozdział kończy tablica przykładów 
tak uporządkowanych celów, z której przedstawiamy 3 cele: cel 
Tc (tzn. kategoria T , klasa c) - opisać strukturę danego 
zbioru, - sformułować przykład zastosowania pewnego ogólne
go twierdzenia, Lc - podać podobieństwa rozważanych struktur.

4. Zatrzymałam się dłużej nad omówieniem treści rozdziału 
drugiego o celach uczenia się, ze względu na szczególną aktual
ność tego zagadnienia w naszych badaniach. Następny rozdział do
tyczy drugiej komponenty modelu dydaktycznego i przedstawia za
gadnienia związane z badaniem sytuacji początkowej dla planowa
nia dalszej pracy. Opracowanie jest bardzo krótkie i można od
czuwać niedosyt informacji.

Wartościowe są przykłady pytań częściowych dotyczących dojrza
łości, inteligencji, charakteru i warunków domowych pojedynczego
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ucznia, charakterystyki klasy jako grupy społecznej, w której do
chodzą do głosu różne interakcje między jej członkami, a także 
poziomu wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności stanowią
cych podstawę dalszego postępu. Ostatnia seria pytań, uzupełnio
nych ciągiem zadań do samodzielnego rozwiązania przez czytelnika, 
wymaga od niego umiejętności oceny takiego przygotowania meryto
rycznego ucznia, które by wystarczyło dla realizacji planowanego 
tematu lekcji. Szkoda, że Autor poprzez choćby tylko wskazanie 
odpowiedniej bibliografii (szczególnie z dziedziny psychologii ! 
uczenia się) nie ułatwił pogłębienia teorii niezbędnej do opraco
wania bardziej przemyślanych odpowiedzi na wiele z dośó ogólnie 
zredagowanych pytań (staną się one co prawda bardziej zrozumiałe 
po przeczytaniu dalszych rozdziałów) .

5. W analizę procesu dydaktycznego wprowadzają rozważania 
dotyczące materiału nauczania (rozdział 4). Chodzi tu o dwie 
kwestie: 1° Jakie są kryteria doboru treści kształcenia do nau
czania matematyki i 2° jak można uporządkować wybrany materiał, 
by uzyskać możliwie największe efekty w pracy dydaktycznej ? Mo
tywację do zastanawiania się nad tymi problemami przez każdego 
nauczyciela (a więc nie tylko przez autora programu, czy autora 
podręcznika i) stanowią interesujące zadania, w których czytel
nik, analizując przedstawioną sytuację dydaktyczną, przechodzi 
od praktyki do pogłębienia teorii. Jest ona opracowana starannie 
i szczegółowo, a bardzo liczne przykłady i interesujące kontr- 
przykłady pozwalają bieżąco utrwalać teorię i ustawicznie powra
cać na nowo do praktyki.

Wśród kryteriów doboru treści znajdują się: (a) poprawność
matematyczna, (b) możliwość późniejszego poszerzania treści (tzw 
kryterium przygotowania), (c) możliwość nawiązania do aktualnego 
stanu możliwości ucznia i (d) zgodność z wysuniętymi celami.

Bardzo szczegółowo zostało opisane kryterium przygotowania 
ucznia, po zapoznaniu czytelnika z teoriami psychologicznymi do
tyczącymi schematów myślowych i ich wykorzystania w nauczaniu ma
tematyki, z uwypukleniem pewnych poziomów myślenia, ilustrowa
nych na przykładzie rozumienia pojęcia kwadratu, opracowanego 
przez psychologa van Hiele. Nauczyciel powinien konstruować dla
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nauczania celowe schematy, umożliwiając uczniom uczenie się (ze 
zrozumieniem) następnego materiału. Wprowadzając w teorię asymi- 
lacji-akomodacji, Autor ukazuje, jak ważną jest umiejętność kry
tycznej oceny podręcznika przez nauczyciela, poprzedzającej ste
rowanie pracą z podręcznikiem i ewentualne uzupełnienie jego 
tekstu.

W książce pokazano, że nie zawsze można będzie zastosować 
równocześnie wszystkie kryteria doboru treści, że nie wolno jed
nak nigdy rezygnować z kryterium poprawności matematycznej. Au
tor przestrzega przed wyłącznym korzystaniem z tych kryteriów w 
aspekcie negatywnym, w celu odrzucenia danego materiału jako nie
odpowiedniego do nauczania. Zapomina się o ich wykorzystywaniu w 
poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego materiału (w celu ukaza
nia np. zastosowali, albo zapoznania z metodą matematyczną) .

Sprawa łączy się ściśle z pytaniem o strategie układu mate
riału nauczania, przy czym układu nie należy rozumieć w sensie 
uporządkowania, ukazującego następstwo realizacji w czasie. Ucze
nie się, oparte na dobrej znajomości stanu początkowego, powinno 
się odbywać w sposób bardziej zorientowany na jakiś cel, z rozwa
żaniem konsekwencji, jakie wynikają z wprowadzenia danego mate
riału. Oczywiście trzeba przy tym założyć poprzedzanie niektó
rych wiadomości, ale większą jeszcze przywiązywać wagę do ukaza
nia związków między elementami wiedzy. W książce rozważa się 
szczegółowo strategie związane z kształtowaniem pojęć oraz z 
wprowadzaniem twierdzeń, reguł i algorytmów.

W wyniku analizy procesu opracowania pojęć (na przykładzie 
pojęcia "trójkąt prostokątny", a także "funkcja odwrotna") wyróż
niono charakterystyczne fazy tego procesu. W przedstawionym mode
lu strategicznym, odzwierciedlającym typowe sytuacje nauczania, 
zostały starannie opisane i zilustrowane takie kolejne ogniwa 
jak:

1° orientacja (znajomość celu lekcji, stawianie problemu, 
poznanie sposobów pracy),

2° sortowanie (klasyfikacja przykładów według cech wspól
nych i różniących) ,

3° kontrola abstrakcji (przez rozpoznanie lub znalezienie 
nowego przykładu),
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4° eksplikacja (jednoznaczne ustalenie pojęcia .przez okreś
lenie słowne lub symboliczne),

5° przetwarzanie (ćwiczenia w utrwalaniu nowego materiału, 
zastosowanie w nowych problemach, przygotowanie uczenia się no
wych pojęć) .

Ten model stosuje się także (z pewną modyfikacją) przy wpro
wadzaniu nowego twierdzenia, albo w poszukiwaniu reguły, czy al
gorytmu. Autor uzupełnia egzemplifikację teorii uwagami na temat 
tzw. "szumu", którym zwykło się nazywać tę część informacji, któ
ra jest zbyteczna do osiągnięcia postawionego celu. Czytelnik 
dostrzega np., jak złe przykłady rozważone w fazie sortowania mo
gą przeszkadzać w przechodzeniu do abstrakcji, koniecznej do 
asymilowania w istniejącym schemacie.

6. Rozdział piąty opisuje "aktywności uczenia się", jako 
czynności ucznia związane z procesem dydaktycznym. Nie należy 
ich mylić z tzw. aktywnośćiami matematycznymi, specyficznymi w 
nauczaniu matematyki. Autor rozważa więc raczej formy aktywności, 
do których zalicza czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

Dużą rolę w kierowaniu tymi czynnościami odgrywa umiejęt
ność porozumiewania się, w sposób bezpośredni przez gesty i sło
wa, albo pośredni przez symbole. Wyróżnienie istotnych cech sym
boli wizualnych i symboli werbalno-algebraicznych pozwala wysu
nąć problem kombinacji obu rodzajów symboli. Relacja Autora o 
wynikach eksperymentu przemawiającego na korzyść stosowania w na
uczaniu matematyki obu rodzajów informacji, tzn. symboli wizual
nych i werbalno-algebraicznych, utwierdza nas w przekonaniu, że 
można dzięki szczególnym własnościom symboli (por.str.67) stero
wać procesem uczenia się. Na tym tle rozumiemy lepiej rolę sym
bolu w wyzwalaniu aktywności towarzyszących zbieraniu informacji, 
do których to aktywności należy czytanie i słuchanie. Pokazuje 
się na przykładach, jak ważną sprawą jest rozumienie i prawidło
we stosowanie znaków: jako symboli lub jako sygnałów. Autor w 
licznych zadaniach wprowadza czytelnika w sposoby zapobiegania 
powstałym błędom uczniów, zwracając szczególną uwagę na sposoby 
utrwalania symboliki, w wypadku gdy różne symbole dotyczą tego 
samego pojęcia lub różne pojęcia są reprezentowane tym samym sym-
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bólem. Inną rolę symbolu ukazuje w mówieniu i pisaniu, które to 
aktywności uczenia się matematyki przyczyniają się do utrwalania 
wiadomości i kształcenia umiejętności.

Zagadnienie aktywności uczenia się jest opracowane nadto z 
punktu widzenia kreatywności ucznia. Wyróżniając uczenie się re- 
ceptywne i twórcze, Autor nie wprowadza dwóch pojęć przeciwnych, 
związanych z postawą pasywną lub aktywną ucznia. Przykłady prowa
dzą do uświadomienia czytelnika o istnieniu dla każdej z wcześ
niej opisanych form uczenia się pewnych form mieszanych, prowa
dzących od czysto odtwórczych czynności (niekiedy koniecznych i 
kształcących) do czystego samodzielnego odkrycia. Autor dołącza 
do poprzednich rozważań dodatkowo postawy ucznia, które mogą 
zmieniać się, przyjmując różną pozycję między dwoma postawami 
ekstremalnymi: uczenia się "bezkrytycznego" (czyli przyjmowania 
przekazu informacji "bez oporu" i bezmyślnego opanowania materia
łu w pamięci) i uczenia się "z rozmysłem" (czyli z pełnym rozu
mieniem sensu). Kombinacja obu kontinuów uczenia się: receptywne 
(odtwórcze oraz bezkrytyczne) i z rozmysłem (por. schemat na str. 
77) , daje uczniom wiele możliwości działania, a nauczycielom kie
rowania tym działaniem.

7. Konsekwencją tego jest poszukiwanie (rozdział 6) najbar
dziej korzystnych form organizacyjnych nauczania matematyki, 
zwanych w książce formami pracy. Jest to udana próba ukazania 
przykładów różnych możliwości kombinowania form pracy, przy rów
noczesnym przyjęciu dwóch kryteriów ich podziału. Pierwszy 
uwzględnia stopień wpływu postawy ucznia na proces uczenia się 
i na wzajemne komunikowanie się (od pełnego sterowania z zew
nątrz, do samosterowania przez ucznia).

Drugim kryterium podziału jest wielkość grupy. Tu także ist
nieją możliwości pośrednie między pracą z całą klasą a pracą z 
pojedynczym uczniem. Autor rozpatruje tylko pracę w małych gru
pach, nie formułując jednak w książce żadnych problemów dydak
tycznych związanych z teorią pracy w grupach mniejszych od klasy 
uczniów.

Kombinacja obu kryteriów daje poniższy schemat, w którym wy
różniono i nazwano 6 form pracy.
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Tabela 2. Formy pracy stosowane podczas lekcji

cała
klasa wykład pogadanka dyskusja
małe
grupy praca w 

grupach
metoda
projektów

uczeń nauczanie
programowane

uczenie się uczenie się
r e c e p t y w n e -------- » twórcze

Opis tych form kończy obszerna tabela (tabela 2).
Umożliwia ona ocenę przydatności każdej formy i porównanie 

wszystkich z punktu widzenia: 1° organizacji i struktury lekcji, 
2° roli nauczyciela, 3° roli ucznia i 4° znaczenia środków dydak 
tycznych. Stanowi cenną pomoc dla nauczyciela każdego przed
miotu i dlatego, moim zdaniem, powinna zostać przystosowana do 
potrzeb dydaktyki matematyki, czego w książce nie znajdujemy.

8. Rozdział siódmy, który kończy teorię związaną z przekazy 
waniem treści i uczeniem się ucznia, miał być - zgodnie z pla
nem - poświęcony stosowaniu najbardziej właściwych środków dydak 
tycznych. Autor stwierdził, że podręcznik, zeszyt i tablica, ja
ko przekaźniki informacji, pozostały do dzisiaj najważniejszymi 
środkami pomocniczymi. Ostatnio nabiera znaczenia grafoskop, na
tomiast tablica magnetyczna, aparat filmowy i telewizyjny są 
jeszcze mało używane. Decyduje się on więc na ograniczenie treś
ci rozdziału do informacji o wykorzystaniu tablicy szkolnej. Cen 
ne są niektóre jego uwagi dotyczące planowania podziału powierz
chni tablicy i stosowania efektów wizualnych zapisu przedstawio
nego za pomocą symboli werbalno-algebraicznych. Szczególną uwagę 
zwrócono na stosowanie w nauczaniu matematyki koloru jako zabie
gu dydaktycznego. Taka jest zasadnicza treść rozdziału. Trudno 
zrozumieć, dlaczego Autor tak bardzo zawęził pojęcie środka dy-
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daktycznego, a w swojej dość nowoczesnej przecież książce nie 
wspomniał nawet o tendencjach ujawniających się w tej dziedzinie 
na całym świecie. Uważam to - przy przyjętej koncepcji książki - 
za poważne niedopatrzenie.

9. Ostatni rozdział części teoretycznej zamyka opis kolej
nych komponentów modelu dydaktycznego. Należało oczekiwać, że bę
dzie on poświęcony ocenie uzyskanych efektów nauczania. Niestety, 
1 tu można doznać rozczarowania, chociaż właśnie w tym obszernym 
rozdziale znajdujemy wiele cennych przykładów do wykorzystania w 
nauczaniu, a także w zajęciach ze studentami. Rozdział opracowu
je właściwie tylko dwa zagadnienia, pod wspólnym tytułem rozdzia
łu: "Pytania i zadania". Pierwsza część rozdziału dotyczy teks
tów (ich konstruowania, analizy odpowiedzi i typów błędów, anali
zy przyczyn powstania tych błędów oraz sposobów poprawiania błę
dów) , druga omawia ważny problem redagowania w nauczaniu matema
tyki pytań skierowanych do uczniów w różnych funkcjach, w różny 
sposób i w różnych sytuacjach lekcji. Autor zwraca szczególną u- 
wagę na te pytania, które są środkiem pomocniczym realizacji dal
szych celów. Bardzo dużo przykładów tych pytań, prezentowanych w 
opisie konkretnych sytuacji nauczania, stanowi cenny materiał do 
analizy i uogólnień. Ogromna szkoda, że Autor, dysponując tak bo
gatym materiałem, nie przedstawił choćby tylko kilku otwartych 
problemów do badań związanych z teorią kontroli i oceny.

10. Ostatnie 3 rozdziały przedstawiają materiały, które mo
gą być wykorzystane w pracy ze studentami, głównie do samokontro
li rozumienia teorii (przedstawionej w poprzednich rozdziałach)
i umiętności jej zastosowania w pracy dydaktycznej. Część prak
tyczną zapoczątkowuje obszerne przedstawienie kilku przykładów 
zastosowania kryteriów doboru treści w planowaniu przez nauczy
ciela jednostek tematycznych. Warto zapoznać się z przygotowa
niem takich tematów, jak: "zmienne i zbiory", "funkcje, odwzoro
wania, relacje”, "geometria w szkole średniej", "pierwiastki i 
logarytmy", "wektory" (rozdział 9). Interesujący jest również 
przykład zawierający autentyczną relację o pracy nauczyciela 
przygotowującego lekcję na temat "prawo rozdzielności mnożenia
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względem dodawania", opartą na przedstawionym w książce fragmen
cie tekstu obowiązującego podręcznika (rozdział 10) . Znajdujemy 
tu analizę dydaktyczną tematu prowadzącą do przedstawienia pla
nu i konspektu lekcji.

W ostatnim rozdziale zamieszczono materiały z różnych dzie
dzin, które zgodnie z intencją Autora mają umożliwić ćwiczenie 
posługiwania się pojęciami występującymi w części teoretycznej. 
Wśród tych materiałów znajdują się teksty zadań prac klasowych 
(dla ćwiczenia w analizie celów), fragmenty podręczników mające 
zapoznać z tekstami nauczania programowanego, teksty zadań matu
ralnych, serie pytań dla nauczyciela przystępującego do opracowa
nia konspektu lekcji, przykłady zadań do pracy w grupach, zestaw 
problemów zawierających kryteria oceny podręcznika szkolnego, 
wreszcie w zakończeniu tego rozdziału zamieszczono tekst pt. 
"portret idealnego nauczyciela matematyki", mogący stanowić tezy 
do dyskusji studentów nad profilem nauczyciela.

11. Przegląd treści książki pozwala porównać jej zakres z 
problematyką uwzględnianą w innych podobnych opracowaniach z dy
daktyki matematyki. Nie mając podstawy do oceniania tej książki 
jako podręcznika akademickiego (ponieważ w zamyśle Autora nie 
stanowi ona podręcznika), pragnę jednak podkreślić, że można by 
ją uznać jako pewną propozycję podręcznika dla studenta. Porów
nując np. w tym aspekcie recenzowaną pracę ze wspomnianą już 
książką E.Wittmanna, stwierdzam, że każda z nich stanowi pewne 
korzystne uzupełnienie drugiej. Oczywiście, dopiero szczegółowa 
analiza porównawcza poszczególnych elementów struktury obu ksią
żek mogłaby doprowadzić do wypracowania w przyszłości koncepcji 
nowoczesnego podręcznika z dydaktyki matematyki.

Spośród cennych propozycji J.Dormolena na uwagę zasługują 
ciągi zadań wprowadzających często w tekst teorii, zadań umiesz
czonych w tekście jako jej egzemplifikacja, albo zadań utrwala
jących i stosujących teorię do rozwiązania konkretnych problemów 
dydaktycznych. Szkoda jednak, że Autor nie zróżnicował choćby 
częściowo tych zadań, wskazując na te z nich, których rozwiąza
nie jest niezbędne już w trakcie czytania książki, albo na te, 
które przedstawiają ważniejsze problemy otwarte, sugerujące in-
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teresujące badania. Tych ostatnich zadań jest niestety (w porów
naniu z liczbą pozostałych) dość mało i mogą zostać nie zauważo
ne. Trzeba dużej wytrwałości czytelnika, który dopiero po dokona
niu właściwej selekcji zadań i przemyśleniu ich rozwiązania może 
z pożytkiem kontynuować dalsze czytanie tekstu. Niekiedy odnosi
łam takie wrażenie, że może właśnie z powodu zbyt dużej liczby 
zadań zagubiły się istotne problemy badawcze dydaktyki matematy
ki, co przesunęło akcent na zagadnienia metodyki nauczania. Nie 
można oczywiście stawiać z tego powodu zarzutu Autorowi, który 
treść książki podporządkował jednej i tylko jednej strategii pla
nowania nauczania opartego na założeniach przyjętego modelu. Au
tor zastrzegał się zresztą, że istnieją możliwości opracowania 
innych modeli, wykorzystujących różne teorie uczenia się.

W tłumaczeniu niemieckim tej książki nie uwzględniono nies
tety spisu bibliografii, przedstawionej w oryginale, co utrudnia 
korzystanie z większości przypisów. Jest ona wydana starannie, a 
wyjątkowa przejrzystość tekstu ułatwia jej studiowanie.

Bliższe zaznajomienie się z treścią rozdziałów części teore
tycznej może stanowić dla polskiego Czytelnika dobre uzupełnie
nie problematyki ważnej w kształceniu nauczyciela matematyki.
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Książka ta, choć wprowadza pewne pojęcia i klasyfikacje, nie pre
tenduje do całościowej, systematycznej koncepcji tworzenia prog
ramów nauczania matematyki. Nie stanowi też całościowego przeglą
du głównych tendencji programowych, gdyż nie uwzględnia - poza 
wzmiankami - tak doniosłych i oryginalnych propozycji, jak bel
gijskie, francuskie czy wschodnioeuropejskie. Ta wielce pożytecz-


