
INFORMACJE BIBLIOGRAFICZNE 239

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.

WANDA NOWAK

A.G. HOWSON, C. KEITEL, J. KILPATRICK, Curriculum development in 
mathematics (Rozwój programów nauczania matematyki), Cambridge 
University Press, 1981.

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-
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na i interesująca książka jest obszernym szkicem monograficznym 
o nawałnicy, .która przetoczyła się przez nauczanie matematyki w 
trzecim ćwierćwieczu naszego wieku, o spowodowanych przez nią 
zniszczeniach, o tym co można i należy odrestaurować, i tym co 
powinno być zastąpione nowymi uprawami i budowlami. Zawarte tam 
doświadczenia i przestrogi powinny nas wzbogacić. Książka ta 
jest szkicem nie pierwszym i zapewne nie ostatnim. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie, by przyszłe koncepcje reform w nauczaniu matema 
tyki nie były poparte studiami nad tym bogatym okresem "burzy i 
naporu". Już to wystarczy, by uznać, że ogrom włożonego wówczas 
wysiłku nie poszedł - wbrew pozorom (o czym niżej) - na marne.

Cennym walorem książki jest to, że sprawy, które są zwykle 
zastrzeżone przez matematyków dla matematyków, omawia się w sze
rokiej perspektywie humanistycznej. I tak we wstępie wymienia 
się następujące źródła nacisku na reformy: tendencje społeczno- 
polityczne, rozwój matematyki, rozwój nauk psychologiczno-pedago 
gicznych, naturalne dążenie do odnowy i doskonalenia, przykład i 
chęć dorównania innym reformatorom lub krajom, rynek autorski i 
wydawniczy. Z drugiej strony, reformom stoją na przeszkodzie róż 
ne bariery: bariery wartości (np. matematyka jako przedmiot sam 
dla siebie czy jako przedmiot usługowy), bariery zakresu władzy, 
wpływów i odpowiedzialności (np. rządu, nauczyciela, rodziców), 
bariery praktyczne (np. brak u nauczycieli odpowiednich kwalifi
kacji) , bariery psychologiczne (np. niechęć do zmian wywołana po 
przednim niepowodzeniem) .

Czym jest program nauczania ? Autorzy wymieniają cztery ele 
menty, które bywają doń zaliczane: 1° cele nauczania, 2° treści 
nauczania, 3° metody nauczania i 4° system oceny nauczania oraz 
postępów ucznia. Nie dokonują natomiast explicite innego istotne 
go rozróżnienia^: na program zamierzony (przez jego autorów), 
realizowany (przez nauczyciela) i opanowany (przez uczniów). O- 
czywiście autorzy książki bardzo dobrze zdają sobie sprawę z te
go, że praktyka szkolna jest często odbiciem koncepcji programu

^Por. H.G. Steiner (red.), Comparative studies of mathema
tics curricula - change and stability 1960-1980, Institut fiir 
Didaktik der Mathematik der Universitat Bielefeld, 1980, str.5.
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w zwierciadle zmatowiałym i niezupełnie płaskim,'a efekty naucza
nia są niewspółmiernie małe w stosunku do wysiłków nauczyciela; 
w tekście znajdujemy wiele przykładów tych zjawisk. Jednak trzy
manie się powyższego podziału mogłoby w wielu przypadkach dać 
jaśniejszy obraz.

Książka składa się jakby z trzech części (choć struktury 
tej nie uwidoczniono): w pierwszej pokazuje się angażujący różne 
siły społeczne i ekonomiczne proces tworzenia i wdrażania nowych 
programów nauczania; w drugiej analizuje się i klasyfikuje prog
ramy ze względu na ich teoretyczne źródła i podstawy; w trzeciej 
wreszcie omawia się, powracając do toku historycznego, przeprowa
dzone badania wartości różnych programów, trzymając się jednak 
wprowadzonej w części drugiej ich klasyfikacji.

Ostatni rozdział, zatytułowany "Nauki na dziś i jutro", za
wiera pewne uogólniające obserwacje, przestrogi i zalecenia, da
lekie jednak od czegoś, co można by potraktować jako przewodnik 
dla nowatorów nauczania matematyki. Zostawia to po lekturze uczu
cie zawodu: tak wiele powiedziano, co i jak było, a tak mało - 
co było dobre, co złe, i jak postępować teraz i w przyszłości. 
Jednak refleksja po przejrzeniu przytoczonej książki H.Steinera 
na ten sam temat prowadzi do przekonania, że na takie uogólniają
ce oceny i modele jest za wcześnie; roztropny autor oprze się po
kusie ich formułowania.

Książka dotyczy przede wszystkim reform dokonanych w Sta
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. One są głównym materia
łem do analiz i egzemplifikacji. Przykłady pochodzące z innych 
krajów robią na ogół wrażenie dobieranych w celu wypełnienia luk 
w wypracowanym wcześniej schemacie. Przy tym czytelnik odbiera 
wrażenie, że Stany Zjednoczone były kolebką idei reform naucza
nia matematyki w skali całego świata. Nazwiska osób tak wybit
nych w Europie jak Choquet, Krygowska, Markuszewicz czy Varga 
nie figurują w indeksie (co prawda, wymieniono innych reformato
rów europejskich, nie mniej wybitnych), za to czytelnik znajdzie 
bogate informacje o wielu Amerykanach, o których nigdy dotąd nie 
słyszał. Zapewne, nie jest to encyklopedia dydaktyki matematyki; 
jednak ten brak troski o zachowanie równowagi i uwzględnienie 
wszystkich ważnych nurtów reformatorskich razi w publikacji, któ-
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ra skądinąd ma cechy monografii i przygotowana została przez mię
dzynarodowy zespół autorski (Anglia, RFN i USA) .

Oczywiście, nie sposób tu książkę streścić. Spójrzmy jednak 
bliżej na trzy fragmenty: rozdział "Teoria programu i badania 
nad programami", "Nauki na dziś i jutro" oraz (sic!) "Ćwiczenia".

W celach heurystycznych (nie w celu tworzenia nowej systema
tyki, jak się zastrzegają autorzy) wśród niezliczonych "projects", 
jakie wyrastały niczym grzyby po deszczu w Stanach Zjednoczonych, 
wyróżniono następujące koncepcje.

1. Koncepcja behaviorystyczna. U jej podstaw leży hipoteza, 
że proces uczenia się może być opisany za pomocą schematu bo- 
dziec-reakcja i inicjowany przez odpowiedni program "bodźców",
a jego wyniki "zobiektywizowane" jako obserwowalne zmiany "re
akcji".

2. Koncepcja "nowej matematyki". Był to produkt uboczny 
dzieła Bourbakiego: jasność i uderzająca logika budowania matema
tyki od elementarnych struktur, zalety dydaktyczne tej koncepcji 
wypróbowane w kursach uniwersyteckich (w USA "nowa matematyka" 
zadomowiła się najpierw na najwyższym szczeblu kształcenia), za
chęciły do reorganizacji w tym duchu programu matematyki szkol
nej .

3. Koncepcja strukturalistyczna. Jej podstawą jest brunerow- 
ska teoria struktur dyscyplin naukowych. Według niej, struktury 
poznawcze w najwyższym stadium rozwoju są identyczne ze struktu
rami dyscyplin naukowych (w przypadku matematyki - jej architek
turą w sensie Bourbakiego). Choć bardzo złożone, struktury te są 
łatwe do sformułowania i przeniesienia do niższych szczebli poz
nania; jednak nie dla ich opanowania przez uczniów jako nowych 
treści, ale w celu wyzyskania ich operatywnego charakteru w pro
cesie kształtowania pojęć. Konsekwencje tej teorii zalecają u- 
czenie się przez odkrycie i spiralny tok nauczania. Najbardziej 
znany ogólny model programu nauczania matematyki w ramach tej
koncepcji zawiera praca Z.P. Dienesa "Sześć etapów uczenia się 

(2 )matematyki" '

( 2 ) .Z.P. Dienes, Les six etapes de 1’apprentissage des struc
tures . Educational Studies in Mathematics 3(1970), str.12-42.
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4. Koncepcja formowania osobowości. Nauczanie matematyki, 
jak i każdego innego przedmiotu, ma się przyczyniać do optymalne
go wyposażenia każdego ucznia w podstawowy zasób zdolności poz
nawczych oraz postaw uczuciowych i motywacyjnych. Koncepcja ta 
była w dużej mierze oparta na piagetowskiej teorii rozwoju poz
nawczego dzieci, toteż inspirowała głównie programy klas począt
kowych. Materiały i aktywności stymulujące rozwój dziecka w ok-

% 'reślonym kierunku (nie związane z określonymi strukturami matema
tycznymi) oraz zastosowania matematyki dominują w nauczaniu opar
tym na tej koncepcji.

5. Koncepcja nauczania zintegrowanego. Do tej koncepcji nau
czania formułującego osobowość dodaje ona postulat, by treści na
uczania odpowiadały zainteresowaniom i potrzebom uczniów. Ponie
waż postulat ten jest trudny do realizowania w ramach tradycyj
nych przedmiotów szkolnych, koncepcja ta odrzuca podział na 
przedmioty: nauczanie jest skoncentrowane wokół rozwiązywania in
teresujących problemów wziętych z rzeczywistości, przy użyciu 
wszelkich dostępnych metod praktycznych i teoretycznych. W prog
ramach tych matematyka nie jest wydzielona jako odrębny przed
miot.

Zapewne niewiele programów dałoby się bez zastrzeżeń zali
czyć do jednej z tych kategorii; tak jest zwykle, gdy próbuje się 
klasyfikować skomplikowaną rzeczywistość, i tak być musi. Istot
niejsze jest, czy wprowadzony podział jest użyteczny. Byłoby - 
jak sądzę - lepiej, gdyby przedstawione koncepcje traktować nie 
jako klasyfikację programów, ale jako nurty, które z różnym nasi
leniem występują w wielu programach, niekiedy obok siebie, mimo 
S e w konflikcie. A nurtów takich wyróżnić by można więcej, stwa
rzając obraz bogatszy i użyteczniejszy. Wymieńmy choćby nurt za
chowawczy (ileż tematów pozostawiono w programach głównie, lub 
wyłącznie dlatego, że zawsze w nich były!); nurt adaptacyjny 
(modernizacja tylko taka, jaka jest możliwa w danych warunkach 
szkolnych, przy istniejącej kadrze nauczycielskiej z jej aktual
nymi kwalifikacjami, naturalnymi i organizacyjnymi granicami jej 
dokształcenia) ; reforma etapowa zamiast jednorazowej); nurt alge
braiczny (jak najszybsze pozbycie się "balastu" rozumowań synte
tycznych w celu operowania wyłącznie "bezpiecznymi" algorytmami
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algebraicznymi); nurt geometryczny (utrzymanie geometrii w progra
mie aż do ostatniej klasy, przenikanie interpretacji i rozumowań 
geometrycznych do działów niegeometrycznych) ; nurt orientacji na 
zadania (umiejętność rozwiązywania zadań jako cel nauczania); 
nurt metodologiczny (umiejętności abstrahowania, uogólniania, de- 
dukowania, znajdowania analogii itp., oraz posługiwania się języ
kiem matematyki jako cele nauczania).

Wprawdzie każdy program można opatrzyć etykietą nurtu, który 
w nim dominuje, jednak przydatność takiego zabiegu jest wątpliwa. 
Wartość programu zależy bowiem nie od tego, jaka tendencja w nim 
dominuje, ale od tego, jak różne tendencje, także te konfliktowe, 
zostały - niby wątki muzyczne w symfonii - zbalansowane i zharmo
nizowane w celu uzyskania optymalnych efektów kształcenia.

Dodajmy, że studia badawcze nad oceną programów omówiono 
nie - jak można by się spodziewać - według stosowanych kryte
riów i metod oceny, ale według dokonanej klasyfikacji programów, 
nic też dziwnego, że rozdział ten (najobszerniejszy w książce), 
poza bogactwem informacji, nie przynosi ciekawszych refleksji 
ogólnych.

"Nauki na dziś i jutro" nie są ani optymistyczne, ani dające 
się szybko i skutecznie zastosować. Większość z entuzjazmem two
rzonych i wprowadzanych nowatorskich programów umarło śmiercią na
turalną (nieraz przyspieszoną obcięciem funduszów), pozostawiając 
problemy nauczania matematyki wciąż nie rozwiązane, tyle że le
piej rozumiane. "Dla wszystkich zaangażowanych w rozwój programów 
jest faktem wielce zdumiewającym, że nasza wiedza o klasie szkol
nej jest nadal oparta na przypadkowych doświadczeniach, osobis
tych obserwacjach lub uwagach innych osób; reszta to niewiele po
nad spekulacje i hipotezy".

Niezbędne są badania podstawowe dotyczące procesów naucza
nia i uczenia się; ale naśladowanie metod badawczych nauk ekspe
rymentalnych okazało się zawodne, a skutecznej specyficznej meto
dologii dydaktyki matematyki nadal nie ma. Niezbędne są też bada
nia, które doprowadziłyby do zadowalających rozwiązań trzech palą
cych problemów; problemu doboru i optymalnej kolejności wprowadza
nia treści matematycznych; problemu zakresu swobody nauczyciela i
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uczniów w decydowaniu, co i kiedy ma być tematem lekcji; wreszcie 
problemu zróżnicowania treści i metod nauczania w zależności od 
uzdolnień, zainteresowań i potrzeb uczniów. Czy można je stawiać 
i badać w izolacji od siebie, od systemu szkolnego, celów i metod 
nauczania, oraz globalnej struktury programu ?

Przyczyny dotychczasowych klęsk nie są jasne. Jedna tylko 
została w książce wypunktowana: lekceważenie roli nauczyciela. 
"Niewątpliwie jedną z nauk, które należy wyciągnąć z ostatniego 
dwudziestolecia, jest to, że gdy nowa idea zderza się z praktyką 
nauczania, zwykle ta pierwsza musi się poddać. ... Bez względu 
na to, jak znakomite zespoły pracują nad programami i jak dobre 
są stworzone przez nie materiały, o powodzeniu ostatecznie decydu
je to, jak program odbierze i jak się do niego zaadaptuje nauczy
ciel". Jeżeli więc chcemy następne reformy programowe uchronić od 
klęski podobnej do dotychczasowych, niezbędne są radykalne zmiany 
w podstawowym i praktycznym kształceniu przyszłych nauczycieli ma
tematyki, oraz w treści i formach dokształcania czynnych nauczy
cieli .

Książka zawiera kilkadziesiąt "ćwiczeń", na ogół umieszczo
nych na końcu rozdziału, niekiedy wtrąconych do tekstu. Ich cha
rakter jest bardzo urozmaicony. Są wśród nich propozycje zastano
wienia się nad jakimś cytatem lub zdaniem z podstawowego tekstu, 
napisania eseju na jakiś temat, znalezienia przykładów ilustrują
cych jakąś tezę itp.; to są rzeczywiście ćwiczenia. Ale są też 
problemy, które wymagają dłuższych poszukiwań, studiów lub badań 
("Zbadaj, jak wzrosły w ciągu tego stulecia liczby uczniów w szko
łach elementarnych, średnich i wyższych w twoim kraju. Jakie poja
wiły się różnice w strukturze zatrudnienia, które mogłyby wpływać 
na nauczanie matematyki ?"). Są też i takie, które można by po
traktować jako problemy badawcze ("Do jakich potrzeb "realnego ży
cia" powinniśmy starać się przygotować młodzież ? Spróbuj znaleźć 
kryteria, które pomogą określić takie potrzeby").

Pomysł wprowadzenia tych "ćwiczeń" jest znakomity. Już ich 
lektura zmusza czytelnika do refleksji i zwraca uwagę na wiele 
spraw istotnych, które mógł przeoczyć. Niektóre uzupełniają zasad
niczy tekst szczegółami lub przykładami, bądź zawierają frapujące



246 STEFAN TURNAU

cytaty ("Wie-le zmian oświatowych zostało przyśpieszonych, o ile 
nie spowodowanych, przez wojny (W. Mallison, Comparative educa
tion, 1966). Zbadaj i skomentuj"). Ćwiczenia podobnego typu powin
ny stad się nieodłączną częścią publikacji z zakresu dydaktyki 
matematyki i u nas.

STEFAN TURNAU
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