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niów podało rozpoczęte, zaawansowane lub nawet kompletne roz
wiązania niektórych zadań, zastosowano schemat punktacji pierw
szej miary.

Wszystkie trzy miary, zastosowane przed eksperymentem i 
po jego zakończeniu (zadania były, oczywiście,inne), wskazały 
na efekty nauczania eksperymentalnego znacznie przekraczające 
oczekiwania. (Pewną drugorzędną rolę odegrała tu też 8-osobowa 
grupa kontrolna.)

Całe badanie ma charakter próby pilotażowej. Dobry to pi
lot; wyraźnie wskazuje ślad i zachęca do pójścia za nim.

Stefan Turnau 
Kraków

ZOFIA KRYGOWSKA: Koncepcje powszechnego matematycznego 
kształcenia w reformach programów szkolnych z lat 1960- 
-1980, 188 str., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace 
Monograficzne Nr XLVI, 1981 (nakład 200 egz.)

Ostatnio wydana praca prof.dr Zofii Krygowskiej jest bar
dzo cenną pozycją wydawniczą. Każdy matematyk i każdy nauczy
ciel, który chce sobie wyrobić jasny sąd o wartości obecnych 
naszych programów i podręczników matematyki oraz nowych ich 
projektów, powinien przeczytać tę książkę. Jest ona zwłaszcza 
cenna dla tych wszystkich, którzy biorą udział w pracach i eks
perymentach. Oto spis rozdziałów pracy:

Ws tęp
Demokratyzacja kształcenia ogólnego a szkolna selekcja 

socjalna
Selekcyjna rola matematyki jako przedmiotu nauczania 
Krytyka scientyzmu i imperializmu matematyki w nauce 

i w nauczaniu 
Cele nauczania matematyki
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Pierwsza fala reform (lata 1960-1970)
Reformy drugiej fali
Zakończenie. Aneksy
Autorka referuje jasno i rzetelnie koncepcje powszechnego 

kształcenia matematycznego w różnych krajach. Daje przede 
wszystkim zarys ogólnych idei naukowych i dydaktycznych,leżą
cych u podstaw omawianych programów. Nie zaniedbuje jednak oma
wiania sposobów ujęcia nawet szczegółowych tematów wszędzie 
tam, gdzie to ujęcie charakteryzuje zasadnicze stanowisko twór
ców programu.

Praca jest udokumentowana ogromnym materiałem, cytuje się 
sto kilkadziesiąt publikacji, wśród których są dzieła parotomo- 
we. Długie lata czynnego udziału autorki w międzynarodowym ru
chu modernizacji nauczania matematyki pogłębiają jej spojrze
nie na materiały drukowane, gdyż jest ono oparte na bezpośred
nich kontaktach z wybitnymi ludźmi różnych narodowości i poglą
dów. Z tych dokumentów można odczytać tendencje działaczy oś
wiatowych, którzy chcieli stworzyć w szkołach nowoczesną mate
matykę dla wszystkich, ustawowo obejmujących całą młodzież od 
6 do 14 lub 16, a nawet 18 lat. Wypracowanie matematyki dla 
wszystkich napotyka różne istotne przeszkody, między innymi 
selekcyjną rolę matematyki jako przedmiotu nauczania - zda
niem niektórych - łatwiejszego dla dzieci ze środowisk bar
dziej intelektualnie zaawansowanych. Dzieci te bowiem mają 
wcześniej kontakt z językiem codziennym, w którym występują 
terminy abstrakcyjne. Na str. 15 autorka cytuje pogląd jednego 
z dydaktyków: "Rewolucja naukowo-techniczna zmieniła typ sno
bizmu. Jeśli w latach prymatu łaciny było w dobrym tonie akcen
towanie swego wykształcenia humanistycznego i nawet swej mate
matycznej nieudolności, to obecnie powoływanie się na ukończe
nie szkoły średniej w prestiżowych klasach z matematyką jako 
głównym przedmiotem ... jest często przejawem nowej kategorii 
snobizmu." U nas M.Kozakiewicz pisze: "Mimo, że wygląda to na 
paradoks, można powiedzieć, że niepomyślny dla rozwoju dziecka 
jest stan,kiedy nie dostaje się ono do szkoły, ale również niepo 
myślny może być stan, kiedy żyjąc w upośledzonym środowisku dos
taje się do szkół sztywno nastawionych na dzieci z uprzywilejowa
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nych środowisk rodzinnych" (str. 11).
0 trudnościach wynikających z nierówności społecznych pi

szą zarówno nauczyciele z krajów rozwijających się, jak i kra
jów wysoko rozwiniętych. Oto głos nauczycieli francuskich:

"Jesteśmy świadomi różnic między dziećmi, bo ujawniają 
się one codziennie w klasie. Ale nie chcemy ustosunkowywać się 
do tego zbyt lekko. To nam narzuca jako pierwszy cel nauczania 
w okresie realizacji obowiązku szkolnego cel negatywny, ale is 
totny: nie zniechęcać i nie nudzić; nie odrzucać i nie zniechę 
cać tych, którzy mają trudności, nie prowokować blokady psycho 
logicznej, nie nudzić tych, którzy osiągają zrozumienie szyb
ciej (lub tak sądzą). Trzeba także uznać, że każde dziecko ma 
swój rytm, obecnie zaś szybkość w osiąganiu wyników odgrywa za 
sadniczą rolę w ocenie" (str. 17).

Na tle poglądów wybitnych matematyków na istotę i rolę 
kulturalną współczesnej matematyki autorka referuje wiele cie
kawych wypowiedzi dotyczących celów nauczania matematyki w 
szkole.

Przedstawiając różne poglądy specjalistów na ten temat 
kładzie silny nacisk na konieczność wskaząnia konkretnych dróg 
do osiągnięcia tych celów.

"Formułowane w tekstach programów cele ogólne matematycz
nego kształcenia bez konkretnego programowania ich realizacji 
w toku zdobywania wiedzy ... są pustymi sloganami. Cele szcze
gółowe określające wiadomości, umiejętności i sprawności ... 
bez ich ukierunkowania na cele ogólne są - jak mówi Hans Freu- 
denthal - ślepe" (str. 55).

W związku z analizą tych problemów autorka referuje kry
tycznie wiele zagadnień związanych z konkretną pracą nauczycie 
la. Między innymi tak podstawowe sprawy, jak sposoby kształce
nia wyobraźni matematycznej ucznia i pobudzania jego aktywnoś
ci. Zastanawia się również nad problemem transferu kultury lo
gicznej ucznia zdobytej na lekcjach matematyki poza te lekcje. 
Dotyczy to na przykład pytania, czy przyzwyczajenie ucznia do 
możliwie ścisłego i częściowo sformalizowanego języka wpływa 
na jego sposób wyrażania się poza lekcjami matematyki. Mamy 
również w tej pracy poważne rozważania nad tym, jak powinny
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być budowane programy nauczania i wymagania stawiane uczniom, 
aby nie prowadziły do wyuczenia pewnych wiadomości i umiejęt
ności bez rozwijania trudnej do wymierzenia przez obiektywną 
ocenę zdolności ucznia do aktywności matematycznej.

Główną część książki poświęcono krytycznej analizie re
form nauczania matematyki w latach 1960-1980. Okres ten podzie
lono na pierwszą falę reform w latach 1960-1970 i drugą falę 
reform w następnym dziesięcioleciu. W sposób bardzo interesu
jący autorka omawia źródła natury społecznej, ekonomicznej i 
pedagogicznej wielkiej fali reform, która objęła tak wiele kra
jów. Pisze tu również o zmianach w samej matematyce i o oderwa
niu się tradycyjnej matematyki szkolnej od matematyki-nauki. Z 
góry zastrzega, że zajmuje się tylko głównymi - według niej - 
kierunkami reform, niemożliwe jest bowiem opisanie wszystkich 
prób reformatorskich nauczania matematyki w rozważanym okresie.

Po obiektywnym omówieniu wad systemu, przeciw któremu 
zwracali się reformatorzy, autorka charakteryzuje cztery wybra
ne przez siebie kierunki reform pierwszej fali:

1. Francusko-belgijski i zbliżone do niego pewne projekty 
reform w Stanach Zjednoczonych, 2. angielski, 3. radziecki,
4. japoński.

Przed przystąpieniem do charakteryzowania tych programów 
zapoznaje się ogólnie czytelnika z głównymi instytucjami między
narodowymi zajmującymi się sprawą nauczania matematyki i przebie
giem konferencji międzynarodowych poświęconych temu problemowi 
w latach 1950-1970. Najbardziej wnikliwie i obszernie omawia się 
pierwszy z tych modeli. Autorka pisze:

"Prace przygotowujące reformę skoncentrowano w obu kra
jach Belgii i Francji na skonstruowaniu matematyki elementar
nej jako teorii rozwijanej, w dużej mierze dedukcyjnej, zinte
growanej przez podstawowe struktury mnogościowe i algebraiczne 
oraz na utworzeniu nowego szczególnego języka matematyki szkol
nej, zarówno werbalnego, jak i symbolicznego w szerokim znacze
niu tego słowa, w języku tym bowiem rysunek, graf, schemat ko
lorowy pełniły rolę specyficznych symboli, odczytywanych wed
ług pomysłowych nieraz konwencji" (str. 79).

"Koncepcja belgijska ... jest najbardziej typowym przykła
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dem elementarnej matematyki nowoczesnej w stylu bourbakistow- 
skim" (str. 75). Koncepcja francuska różni się od koncepcji 
belgijskiej, ale również jest oparta na ideach bourbakistow- 
skich" (str. 77).

Ogromna różnorodność kierunków reform w Stan ch Zjednoczo
nych i gwałtowność dyskusji im towarzyszących nie pozwala na 
tak krótką ich charakterystykę. Autorka pisze:

"Większość projektów nie odrzucała całkowicie tradycyj
nych treści, ale je organizowała w nowy sposób. Zintegrowano 
geometrię płaszczyzny z geometrią przestrzenną, trygonometrię 
włączono do algebry. Cały kurs starano się w miarę możliwości 
ujmować dedukcyjnie. Wprowadzono elementy algebry zbiorów i re
lacji oraz ogólne pojęcia funkcji jako elementy integrujące ca
łą konstrukcję. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statys
tyki włączono do kursu klas szkoły średniej" (str. 88).

Również w Anglii można było zaobserwować wielką różnorod
ność projektów reformy nauczania matematyki, jednakże,jak au
torka zauważa:

"Wszystkie projekty mają wspólną orientację: nauczanie ma
tematyki oparte jest przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań z 
szerokim uwzględnieniem prostych zastosowań, głęboko zakorze
niona nieufność do abstrakcji i uogólnień, brak zainteresowa
nia dla dedukcyjnego i strukturalnego ujęcia materiału naucza
nia, eksponowanie ujęcia intuicyjnego i różnych motywacji, mię
dzy innymi wiązania matematyki elementarnej ze środowiskiem co
dziennym ucznia, wprowadzenie do procesu uczenia się matematy
ki zabawy, gry, zgadywanek, anegdot."

W ZSSR zespół wybitnych matematyków i dydaktyków matematy
ki opracował program wprowadzony w roku 1967. Treść dawnego 
programu wzbogacono o elementy rachunku różniczkowego i całko
wego. Natomiast bardzo ostrożnie zostały włączone do programu 
elementy logiki i teorii zbiorów. 0 tej ostatniej nie mówi się 
w samym programie,ale w komentarzach do programu, zwłaszcza w 
związku z nauką o maszynach cyfrowych. Komentarze te podkreśla
ją również właściwy stosunek elementów indukcji i dedukcji w 
nauczaniu matematyki.

W Japonii dziewięcioletnie (6-3) niezróżnicowane kształcę-
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nie obejmuje obowiązkowo wszystkie dzieci, z których 90% prze
chodzi do trzyletnich szkół ogólnokształcących lub zawodowych. 
"Kurs matematyki w cyklu niższym jest zintegrowany przez poję
cie zbioru i funkcji, w cyklu wyższym organizuje się aksjoma- 
tycznie geometrię płaszczyzny ..." Ogromna większość uczniów zwy
kłych zdobywa wykształcenie matematyczne bardzo szerokie(str.114).

Reformy drugiej fali odznaczają się brakiem stabilizacji, 
zmianami koncepcji programowych, ostrą krytyką reform okresu 
poprzedniego, jednym z głównych zarzutów przeciwko programom z lat 
1960-1970 jest ich nadmierna abstrakcyjność i obszerność.
Autorka pisze:

"...Nauczyciele w tej sytuacji albo realizowali ten pro
gram bez zmian z ostrą selekcją uczniów, albo realizowali pro
gram tylko pozornie,obniżając wymagania do minimum. Jest to 
przykład ogólnej prawidłowości. Jeśli program jest zbyt obszer
ny lub zbyt trudny, to nauczyciel ... albo go realizuje rzeczy
wiście w pełni dla małej grupy najzdolniejszych uczniów, albo 
go realizuje bądź stosując wymagania tylko pozorne (wyuczanie 
pamięciowe), bądź je zaniżając prawie do zera" (str. 120).

Autorka referuje gorące, prowadzone z głębokim zrozumie
niem zagadnień dyskusje programowe w głównych krajach, w któ
rych reforma z lat 196-0-19 70 miała charakter bourbakistowski, 
tj. w Belgii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Między innymi 
podaje następujące zalecenia na lata 1980 sformułowane przez 
Narodową Radę Nauczycieli Matematyki w Steinach Zjednoczonych 
(NCTM) :
1. Rozwiązywanie problemów powinno stanowić ośrodek matematyki 

szkolnej.
2. Podstawowe sprawności matematyczne mają być określone tak, 

aby obejmowały nie tylko sprawności rachunkowe.
3. Program matematyki powinien uwzględniać na wszystkich pozio

mach w większym stopniu rolę kalkulatorów i komputerów.
4. Należy wzmocnić wymagania dotyczące efektywności nauczania 

matematyki
5. Wyniki realizacji programu i postępy uczniów powinny byń o- 

ceniane w szerszym zakresie pomiarów niż konwencjonalne 
testowanie.
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6. Więcej matematyki trzeba dać wszystkim uczniom; elastyczny 
program oraz szerszy zakres wyboru powinny być uwzględnione 
w celu dostosowania nauczania do potrzeb zróżnicowanej popu
lacji uczniowskiej.

7. Nauczyciele matematyki powinni wymagać od siebie i od swych 
kolegów wysokiego poziomu zawodowego.

8. Społeczna pomoc dla matematycznego kształcenia powinna być 
podniesiona do poziomu odpowiadającego znaczeniu rozumienia 
matematyki przez jednostki i społeczeństwo (str. 141).

Inny charakter i inne źródła ma druga fala reform w An
glii. Wiąże się ona przede wszystkim ze sprawą demokratyzacji 
szkolnictwa. Opracowuje się programy i metody kształcenia dzie
ci w klasach nie zróżnicowanych ze względu na uzdolnienia 
(wiek 7-13 lat), oraz sposoby realizacji programów w klasach 
starszych w trzech wariantach dla uczniów różnie uzdolnionych. 
Grupa SMP przedstawia projekt demokratyzacji i kształcenia pra
wie rewolucyjny dla trady'cji angielskiej.

W Związku Radzieckim modernizacja nauczania postępowała w 
sposób ciągły. Jednakże od roku 1978 toczy się tam gwałtowna 
dyskusja na stopniu Akademii Nauk nad treścią programu matema
tyki. Autorka referuje zagadnienia, które są tu dyskutowane. W 
każdym z projektów program jest bardzo obszerny, a łączny czas 
przeznaczony na matematykę w klasach 4-10 wynosi 41 godzin.

Autorka przedstawia obszernie zupełnie nam nie znane za
gadnienia nauczania matematyki w krajach rozwijających się. 
Kraje te, które w pierwszym dziesięciolećiu często importowały 
gotowe programy, a nawet podręczniki, z krajów rozwiniętych, 
starają się obecnie budować szkolnictwo możliwie dostosowane 
do swoich potrzeb i tworzyć własne wersje programów matematyki.

Dalej omawia się szczegółowo koncepcję matematyki dla 
wszystkich, wprowadzaną obecnie w praktykę w Węgierskiej Repub
lice Ludowej. Programy matematyki były tam długo opracowywane 
i eksperymentowane i dają dobre wyniki w praktycznej realiza
cji.

Książkę kończą charakterystyki prac prowadzonych w Holan
dii pod przewodnictwem H.Freudenthala i we Włoszech pod przewod
nictwem E.Castelnuovo.



INFORMACJE BIBLIOGRAFICZNE 2 2 1

W czterech aneksach do książki podane są:
1. Wymagania do pierwszego kwalifikacyjnego egzaminu w Anglii.
2. Umiejętności i techniki, które ma przyswoić większość ucz

niów, według zespołu NCTM w Stanach Zjednoczonych.
3. Minimum tego, co powinno być wyniesione z nauczania matema

tyki według M.S.Bella (USA).
4. Podstawowe matematyczne umiejętności według grupy NCSM (USA) .

Książka jest bardzo trudno dostępna (tylko 200 egzempla
rzy) . Dlatego wbrew przyjętym zwyczajom cytuję i streszczam ca
łe jej fragmenty i zachęcam do jej przeczytania tych, którzy 
będą mogli do niej dotrzeć w bibliotekach.

ANIELA EHRENFEUCHT 
Warszawa


