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KJemmty aktywności matematycznej, które powinny odgrywać maczącą rolę 
w matematyce dla wszystkich

Dyskusja na temat matematycznego kastalcanla nla może po
wijać problaau dalazych i bliższych celów taklaj adukacji. Noś
na wyróżnić trzy poziomy celów, formułowanych w toku taj dysku- 
•ji. Pierwszy dotyczy podstawowych wiadomości 1 umiejętności w 
dziadzinla matematyki, która uznaja aią za koniaczna dla wszys
tkich. Ta elementy okradła zwykła tradć programu szkolnego, 
cząsto w postaci wyników nauczania «niaj lub wiącaj zoperacjo- 
nallzowanych ^np. umieć sformułować twierdzenia Pitagorasa, 
zinterpretować ja i stosować w standardowych sytuacjach, umieć 
zdefiniować funkcją liniową, znać jaj własności, jej wykres kar- 
tezjartski, umieć stosować ta podstawowe własności w rozwiązywa
niu typowych problemów ltp^. Stwierdzamy w taj dziadzinie 
różnorodność koncepcji od radykalnego minimalizmu do programów 
bogatych i natręt przeciążonych.

Drugi poziom dotyczy postaw i zachowali specyficznych dla 
aktywności matematycznej oraz pewnej świadomości niektórych ele- 
**ntów matematycznej metodologii (np. aktywna postawa wobec pro
blemów matematycznych, pewna dyspozycja do dostrzegania i formu
łowania takich problemów w sytuacji bliskiej uczniowi, ale otwar-
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tej, umiejętność posługiwania się pewnymi prostymi strategiami 
w toku ich rozwiązywania, pewien poziom wyobraźni przestrzen
nej zorganizowanej geometrycznie, pewne rozumienie sensu dowo
du i aktywna postawa w poszukiwaniu dowodu, znowu w sytuacji 
bliskiej uczniowi, pewne rozumienie sensu definicji i postawa 
aktywna zarówno w toku poszukiwania definicji jako opisu poję
cia poprzednio ujętego intuicyjnie, jak i w badaniu tekstu z 
góry danej definicji w celu uświadomienia sobie, pojęcia przez 
interpretację tego tekstu itpA

Te postawy i te zachowania,specyficzne dla aktywności ma
tematycznej, powinny rozwijać się stopniowo w toku uczenia się 
treści i zdobywania umiejętności określonych programem. Oczy
wiście specyficzne zachowania i postawy intelektualne można 
rozwijać u ucznia jedynie w toku jego specyficznej aktywności. 
Treść programu powinna więc zapewniać warunki sprzyjające ta
kiej aktywności na każdym poziomie nauczania.

Trzeci poziom celów dotyczy postaw i zachowań intelektual
nych funkcjonujących poza aktywnością matematyczną i rozwijanych 
przez transfer i dostosowanie postaw i specyficznych zachowań 
do innych dziedzin ludzkiej aktywności. W tym sensie uznaje się, 
że znaczenie uczenia się matematyki w ramach ogólnego kształce
nia polega między innymi na intelektualizacji postaw i zachowań 
szerokich warstw społeczeństwa, rozwijanej przez kontakt młodego 
umysłu na etapie szkolnym z elementami nauki tak podstawowej 
dla ludzkiej kultury.

w rzeczywistości konstruuje się programy bez głębokiej 
refleksji nad drugim i trzecim poziomem celów. W szczególności
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wiemy bardzo mało na temat transferu, o którym tu mówimy. Co 
wiecej nie znamy jeszcze środków metodologicznych, które by 
nam pozwoliły na prowadzenie poważnych badari na temat mecha
nizmów takiego transferu u uczniów średnich lub słabszych.
Pewne nasze badania ujawniają, że uczenie slą matematyki przez 
niektórych uczniów nie tylko nie rozwija u nich postaw i zacho
wa rf drugiego poziomu, ale utrwala to, co nazywamy zdegenerowa- 
nym formalizmem i co charakteryzuje slą nieobecnością w myśli 
ucznia semantycznego sensu terminów i symboli 1  chaosem w sto
sowaniu reguł syntaktycznych (a liczba tych uczniów nie jest 
tak mała, by sożna było z punktu widzenia społecznego ignorować 
to zjawisko^. Nasze obserwacje świadczą o fałszywości przekona
nia, ie cele drugiego i trzeciego poziomu realizują slą prawie 
autosuitycznle w toku zdobywania wiadomości 1  ćwiczenia spraw
ności określonych przez treść programu. Uczeif, który cytuje po
prawnie twierdzenie Pitągorasa, który przedstawia jego dowód, 
który umie je nawet stosować w pewnych sytuacjach typowych, 
bardzo cząsto w sytuacji niewiele zmienionej ujawnia zupełne za
gubienie sią w stosunku do tego, co zdawało slą być poprzednio 
już dobrze zrozumiane. Jego myśl staje sią otwarta dla nonsensów, 
jak najbardziej zadziwiających i niepojątych dla tych, którzy 
nie mieli okazji analizować głąbiej zjawiska zdegenerowanego 
formalizmu.

*ydaje sią, ie jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest 
miądzy innymi uczenie slą oparte przede wszystkim na recepcji 
treści w postaci gotowej matematyki. W szkolnej rzeczywistości 
przyjmuje sią nawet - milcząco - ten stan rzeczy za normalny i
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nieunikniony, uwalając, ie aktywność matematyczna jest dostępna 
tylko dla uesniów uzdolnionych i interesujących się matematyką, 
natomiast niedostępna dla większości uczniów średnich i dla 
tych wszystkich, których się traktuje w szkole jako słabych. 
Według tej opinii, dość rozpowszechnionej, uwzględniając w pla
nie edukacji szkolnej dla wszystkich matematykę jako przedmiot 
obowiązujący wszystkich, trzeba pogodzić się z tym faktem i o- 
przeć uczenie się tego przedmiotu przez słabszych uczniów na ich 
pamięci i na rozwijaniu pewnych automatyzmów w toku ćwiczeń, 
podobnych i wielokrotnie powtarzanych. Taka jest rzeczywistość 
szkolna mimo tendencji współczesnej pedagogiki.

Wynika to teł między innymi z pewnych nieporozumień zwią
zanych z samą koncepcją matematycznej aktywności na poziomie 
szkolnym, a mole nawet z braku takiej koncepcji.

To prawda, ie akt twórczy matematycznej myśli pozostaje 
jeszcze ciągle pasjonującym przedmiotem badań, podejmowanych 
przez filozofów, metodologów, psychologów i samych matematyków, 
aktywnością w swym istotnym jądrze wymykającą się ostatecznie 
próbom analizy bardziej precyzyjnej, próbom opisu, próbom mo
del izacji. Ale z drugiej strony matematyczna aktywność nie re
dukuje się do tego jądra niedostępnego dla takiej analizy. Jak 
to przyznają sami matematycy, akt iluminacji następuje zwykle po 
ogromnej pracy wstępnej oraz poprzedza następny etap pracy, or
ganizowanej świadomie, złoionej z różnych procedur, które odgrywa 
ją rolę istotną nie tylko w badaniach matematycznych, ale które 
charakteryzują aktywność intelektualną w ogólności. O specyfice 
tych procedur w matematyce decyduje przede wszystkim przedmiot, 
który się stwarza, który się odkrywa, przedmiot, na którym matę-
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matyczna myśl działa.

W toku pewnej dyskusji Marshall Stone podkreślił aocno, że 
tak zwane olśnienie w myśli matematycznej polega na raptownej, 
totalnej organizacji wielu elementów wypracowanych poprzednio.
Nie znamy mechanizmów tej totalnej organizacji, ale to, co ją 
poprzedza i co po niej nastąpuje jest bardziej dostąpne dla 
analizy, oczywiście zawsze mało precyzyjnej, częściowej. Ta 
analiza umożliwia nam wyróżnienie pewnych składników tej aktyw
ności, mających szczególne znaczenie. Łącznej struktury tych 
procedur składowych nie s»żna oczywiście przedstawid w postaci 
schematu - drzewa. To raczej dżungla, gdzie gałęzie poszczegól
nych drzew są splątane. Każda próba wyróżnienia podstawowych 
składowych matematycznej aktywności, nawet tam, gdzie to jest 
bardziej dostępne dla takiej analizy, prowadzi niewątpliwie do 
grubych uproszczeń rzeczywistości. Ale dla dydaktyki matematyki 
taka próba nawet za cenę takiego ryzyka jest konieczna.

Z tego punktu widzenia należałoby skoncentrować uwagę na 
tych właśnie elementach 1 1 ° badać 1 analizować ich funkcjonowa
nie w twórczej pracy matematycznej, 2 ° poszukiwać środków ich
prowokowania i ich rozwijania na różnych poziomach nauczania, 
oJ badać warunki sprzyjające 1  nie sprzyjające temu rozwojowi, 
warunki określone zarówno przez treść i strukturę programu, jak 
i przez dydaktyczną aktywność nauczyciela. Trzeba w ten sposób 
"oóaustyflkować” samą koncepcję matematycznej aktywności, gdy 
■Yśll się o aktywności dziecka, rozpoczynającego naukę szkolną, 
lub o aktywności ucznia szkoły średniej. Chodzi tu przecież tak
że o procedury intelektualne, które mają znaczenie ogólne, ale 
funkcjonują specyficznie w tym sensie, że dotyczą obiektów specy-
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ficznych takich, Jak: liczby, figury geometryczne, funkcje, re
lacje, różne struktury itp.

W referacie ograniczonym w czasie poprzestaną na zasygna
lizowaniu tylko kilku przykładów takich aktywności, które wy
dają ml slą 1° szczególnie waine w nauczaniu, 2° możliwe do 
ich prowokowania i rozwijania w postaci dostosowanej do poziomu 
szkolnego w uczeniu sią matematyki dla wszystkich. Te składowe 
matematycznej aktywności oczywiście nie funkcjonują w izolacji, 
nie można ich traktować niezależnie jednych od drugich.

DOSTRZEGAĆ I WYKORZYSTYWAĆ ANALOGIE

Według Stefana Banacha percepcja analogii i ich wykorzystanie - 
to Istotny mechanizm matematycznej twórczości (Steinhaus, 1948, 
str. 22) ,  Matematyk posługuje slą analogiami na różnych pozio
mach i różnymi sposobami, zarówno w stosunku do intuicyjnych i 
jeszcze tylko zarysowanych idei, jak 1 w ramach specyficznej ak
tywności na poziomie fors»lnym, np. identyfikując struktury na 
podstawie mor fizmów. Jest prawdą, że analogia odgrywała zawsze 
pewną rolą w uczeniu sią matematyki na poziomie szkolnym, bo bez 
odwoływania sią do różnych analogii nauczanie matematyki nie 
byłoby w ogóle możliwe. Ale, jeżeli interpretuje slą termin 
"analogia* w sensie szerokim, podkreślanym przez Banacha, dos
trzega sią łatwo, jak w rzeczywistości szkolnej rola analogii 
jest jeszcze uboga i jakie możliwości edukacji intelektualnej 
otwierają sią nawet przed uczniami słabszysii, gdy wykorzyatuje 
slą szeroko różne analogie w sposób zarówno matematycznie, jak 
1 pedagogicznie racjonalny. Począwszy od prostych podobieństw
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i skojarzeń, stanowiących podstawą dla foraowania slą e 1 ••an
ta rnych pojąć,aż do analogii procedur, jako jednej z podstaw 
uświadamiania sobie metod, na każdym kroku, dokoła każdego ele
mentu treści nauczania snżna koncentrować rozmaite aktywności 
uczniów, ukierunkowane na percepcją specyficznej analogii, is
totnej w danej sytuacji, na transfer własności z jednej sytuacji 
do innej, ujątej jako analogiczna, na uogólnienia, na hipotezy, 
na dostrzeganie nowych problemów itp. Uczeń, który proponuje 
spontanicznie hipotezą dotyczącą wzorów na objątość i powierz
chnią kuli "podnosząc wymiar" w odpowiednich wzorach na pole 
koła i długość okrągu, w jednym przypadku konstruuje wzór po
prawny (powierzchnia kuli/, w drugim wzór błądny (objątość kuli/, 
ale ten uczeń jest oczywiście smtematycznie aktywny. Matematycz
nie aktywny jest takie uczeń, który poszukuje tego, co sią zmie
nia i co sią nie zmienia w pewnej transfonsacji. Jest on jui 
bliski dostrzeżenia analogii strukturalnej. Dostrzeganie ana
logii odgrywa rolą istotną w uświadamianiu sobie przez dziecko 
rekurencji, w przechodzeniu od geoawtrii płaszczyzny do goosmtrli 
przestrzeni trójwymiarowej itp. Oczywiście nie chodzi tu o ana
logie wskazane przez nauczyciela, ale o organizowanie sytuacji, 
prowokujących sastych uczniów do ich dostrzegania 1 wykorzysty
wania.

SCHEMATYZONAĆ

Hans Preudenthal uważa ten rodzaj aktywności za zasługujący 
szczególnie na głąbokie studium dydaktyczne (Preudenthal, 1983/.
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Taki* badania * 4  jadnak jaszcze bardzo skromne w porównaniu na 
przykład z pracami poświęconymi dydaktycznym problemom wprowa
dzani a uczniów w myślenia dedukcyjne, w dowodzenie, w rozwiązy
wania problemów itp. Te braki są spowodowane przede wszystkim 
trudnościami w obserwowaniu procedur intelektualnych ukierunko
wanych na schematyzację, w szczególności na schematyzację uogól
niającą, istotny element matematyzacji. Według Hansa Freudentha- 
la matematyzowanie znaczy porządkowanie pewnej rzeczywistości 
środkami matematycznymi, w pewnym sensie matematyzowano w ciągu 
wieków i matematyzuje się dziś nawet samą matematykę (Freuden- 
thal, 1974, str. 49). Jednym z mechanizmów tego procesu jest 
schematyzacja.

Praktyka szkolna posługuje się często schematami o różnych 
formach, spełniającymi różne funkcje, mającymi różne znaczenie. 
Proces matematyzacji jest często prowokowany przez schematy ma
terialne (np. rysunek lub model fizyczny jakiejś sytuacji geomet
rycznej, graf, diagram, organigram itp). Te czynności manualne 
i przygotowywanie projektów konstrukcji takich przediLiotów, opie
rają się na intelektualnej aktywności schematyzacji, skierowanej 
do wyodrębnienia pewnej szczególnej struktury wśród bogactwa 
struktur istotnych dla badanej sytuacji. Podkreślałam wagę per
cepcji analogii. Czynność sehemaryzowania to nie tylko uświadomie
nie sobie strukturalnej analogii, ale także konstrukcja obiektu 
strukturalnie podobnego do innego obiektu, konstrukcja obiektu 
z pewnego punktu widzenia prostszego, bo z pewnego punktu widze
nia bardziej abstrakcyjnego.
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Schemat przekazuje sens takiej reprezentacji dzięki odpo
wiedniemu kodowi, przyjętemu albo ogólnie, albo zastosowanemu 
tylko lokalnie w danej okazji, w ten sposób czynność schematy* 
zowania jest ściśle związana z kodowaniem.

Wielowartościowość jest konstytutywną cechą pojęcia sche
matu. Ale uczerf konstruuje często swój materialny schemat 
bez świadomości jego wielowartościowości. Schemat staje się na 
tym poziomie wielowartośclowym, gdy uczerf zdaje sobie sprawę ze 
zmiennych i ich znaczerf. Tak na przykład diagram skonstruowany ad 
hoc w toku rozwiązywania szczególnego problemu może się prze
kształcić w myśli ucznia w schemat wielowartościowy pewnego algo
rytmu. To uświadomienie sobie zmiennych charakteryzuje schematy- 
rację od początku ukierunkowaną na generalizację.

Zatrzymałam się moie zbyt długo na aktywności schematyzowa- 
nia związanej z konstruowaniem materialnego schematu. Czy w ten 
sposób porządkuje się pewną rzeczywistość środkami matesutyczny- 
mi? Oczywiście, tak. Te środki funkcjonują w myśli ucznia, który 
* aktywności materialnej znajduje podporę dla tej myśli.

Schematyzacji jako fundamentalnego składnika matematycznej 
aktywności na poziomie szkolnym nie wyczerpują takie tylko czyn
ności. Jeżeli uczenie się matematyki jest matematycznie i pedago
gicznie racjonalnie zorganizowane zarówno przez program, jak i 
przez nauczyciela, większość uogólnlerf, do których myśl ucznia 
dociera w tym procesie, opiera się na czynności schematyzowania 
Prz«z saa»go ucznia wyrażonej ostatecznie równie dobrze przez 
•chemat materialny, jak i werbalnie, symbolicznie, przez defi- 
nicję# przez twierdzenie, przez algorytm itp.
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DEFINIOWAĆ, INTERPRETOWAĆ DANA DEFINICJĘ, UŻYWAĆ RACJONALNIE 
DEFINICJI

Konstruowanie definicji pojęcia ujętego poprzednio intuicyjnie 
to aktywność bardzo bogata w różne procedury intelektualne, 
szczególnie zasługujące na dydaktyczne studium. Formalnie de
finicja jest konwencją, sformułowaną w pewnej teorii według 
określonych reguł syntaktycznych, która pozwala zastępować w tym 
systemie jeden zapis przez inny. Ale rozważając tu aktywność 
matematyczną związaną z konstrukcją i interpretacją definicji 
i z jej korzystaniem na poziomie szkolnym, nie interesujemy się 
aspektami czysto formalnymi, lecz przede wszystkim semantyczną 
rolą definicji. Z tego punktu widzenia definicja zarówno w ma
tematyce, jak i w innych dziedzinach ustala i przekazuje znacze
nie pewnego nowego terminu lub wyrażenia zawierającego takie 
terminy.

Definicja nie jest jedyną formą przekazywania znaczenia. 
Można to robić w języku pokazu flangage dśmonstratif w termino
logii H. Freudenthala), na przykład przez wskazanie obiektu, 
nazywanego danym terminem, lub wielu takich obiektów, lub przez 
pokaz materialnego modelu takiego obiektu itp. Można przekazać 
znaczenie w języku stosunków (langage rślatlonnel według Hansa 
Freudenthala), na przykład odwołując się do analogii.

Definicja, której celem jest również przekaz znaczenia z 
punktu widzenia semantycznego, funkcjonuje jednak zawsze w
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pewnym systemie, w unlwersum pewnego ograniczonego jązyka i 
podlega pewnym syntaktyesnym regułom formalnym.

Definiuje sią jakiś obiekt, jakąś relacją, jakąś strukturą 
których idea została jui poprzednio ująta. Idarsa slą jednak, 
że w toku definiowania ta idea precyzuje slą, przechodzi przez 
pewne korektury, staje slą stopniowo coraz jaśniejsza. Konstru- 
owanle definicji nie jest wląc tylko zdawaniem sprawy z tego, 
co jui zostało uprzednio ująte, nie tylko projektem nadania 
nazwy pewnemu obiektowi, ale takie aktywnością analizującą głą- 
boko naturą tego obiektu.

Znaczenie zdefiniowanego terminu wykracza daleko poza to, 
co przedstawia definicja. Definiowanie - to wybór cech konsty
tutywnych obiektu wśród wielu jego cech, to wybór warunków ko
niecznych 1 wystarczających w danym systemie dla obiektu ozna
czonego zdefiniowanym terminem.

Są to oczywiście uwagi banalne. Pozwalam sobie jednak je 
przytoczyć, ponieważ chciałabym podkreślić bogactwo procedur 
intelektualnych, które można prowokować również u uczniów i któ 
re cząsto zaniedbuje slą w praktyce szkolnej, ponieważ tradycyj 
nie definicje są narzucane przez nauczyciela i podrącznik w go
towy* sformułowaniu.

Niemniej jednak obserwowallśsty proces definiowania w niek
tórych przypadkach na różnych poziomach szkoły, w charakterys
tycznych jego etapach: 1 ° uchwycenie idei pojęcia w toku pracy 
* klasie (np. rozwiązywanie problemu, materialna konstrukcja, 
klasyfikacja, obserwacja itp.), 2 ° termin wprowadzony przez nau
czyciela Jako nazwa przyjąta w matematyce, 3° próby podejmowa-
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na przez uczniów, ukierunkowane na ustalenie i przekazanie 
znaczenia tego terminu. Ten ostatni etap rozwija się na róż- 
nych poziomach szkoły rozmaicie. U uczniów młodszych obserwu
jemy posługiwanie się językiem pokazu i stosunków aż do sfor
mułowania definicji włączonej do własnej matematyki na podsta
wie ostatecznego uzgodnienia tekstu. Starsi, bardziej oswojeni 
z kontekstem formalnym, przechodzę od razu do tego ostatniego 
etapu. W każdym z przypadków obserwujemy proces pewnej konkre
tyzacji idei, obrazów, intuicji.

Droga odwrotna, skierowana do uświadomienia sobie obiektu 
definiowanego za pomocą definicji werbalnej lub symbolicznej, 
z góry danej, stoi także otworem dla aktywności matematycznej 
bardzo bogatej, w której na poziomie szkolnym fundamentalną 
rolę odgrywa odformalizowanie werbalnego lub symbolicznego 
tekstu przez konstrukcję przykładów i kontrprzykładów. Czas 
nie pozwala ml zatrzymać się dłużej przy tym ważnym z punktu 
widzenia dydaktyki temacie. Poprzestaję tylko na jego zasygna
lizowaniu.

Poprawne stosowanie definicji w toku matematycznego rozu
mowania wymaga koordynacji dwóch aktywności, w pewnym sensie 
przeciwstawnych. X jednej strony posługujemy się intuicyjną 
wiedzą i obrazami związanymi z zdefiniowanym obiektem, które 
szeroko wykraczają poza to, co bezpośrednio podaje tekst defi
nicji, z drugiej trzeba uznać formalne wyMganla systemu, a 
więc w toku rozumowania zachować to, co się nazywa disciplina 
mentis i ograniczyć się do formalnych konsekwencji przyjętej 
definicji. Ta koordynacja może i powinna być rozwijana krok za 
krokiem, stopniowo, także na poziomie szkolnym. Niebezpieczne
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Jest natomiast narzucanie zbyt wczesne ta) dlsciplinae mentis 
wiązów niezrozumiałego formalizmu.

DEOUKOWAC I REDUKOWAĆ

Tradycyjna dydaktyka traktowała tą aktywność jako najbardziej 
charakterystyczną dla aataaatycznaj ayśli i wprowadzania ucznia 
w ścisłą dedukcją jako pierwszy cai matematycznego kształcenia. 
Dziś nie podzlalaay tego naiwnego poglądu, gdyi aktywność ma- 
teaatyczna nie redukuje slą do łańcuchów inferencji. Nieanlej 
jest prawdą# ie saaa natura matesMtycznych obiektów# abstrakcyj
nych struktur, jest tego rodzaju# ie dedukcja odgrywa zasadniczą 
rolą zarówno w aktywności badawczej# jak 1 w końcowej weryfi
kacji wyników badania. Jeżeli uczeń nie rozumie tego naturalnego 
charakteru dedukcji w mateamtyce# metoda# którą jest zobowiąza
ny stosować# staje slą dla niego pancerze* sztucznego fonaallzsiui 
równocześnie droga do zdegenerowanego formalizm* staje slą dlań 
otwarta. Dlatego koniecznie potrzebne wprowadzenie w rozumowanie 
dedukcyjne wiąie slą z subtelnymi problemami dydaktyki# wymagają
cymi jeszcze głąbokich studiów.

Dedukcji przeciwstawia sią cząsto redukcją, W pierwszym 
przypadku szuka sią warunków koniecznych# w drugim - wystarczają
cych. W toku rozwiązywania problemu, w toku poszukiwania dowodu# 
w toku wstąpnego penetrowania jakiejś dziedziny# postąpuje sią 
naprzód zarówno krokami dedukcyjnymi jak redukcyjnymi. Ale re- 
dukcja zawiera tekie kroki dedukcyjnej aby być pewnym# ie jeden 
warunek jest wystarczający dla innego# trzeba ostatecznie odwołać 
slą do łańcucha inferencji. Wprowadzenie w tą grą dedukcji 1  re-



38 Z. KRYGOWSKA

dukcjl powinno znaleźć odpowiednio ważne miejsce w matematycz
nej edukacji dla wszystkich.

W praktyce matematycznej dedukcja nigdy nie jest formal
nie czysta. W nauczaniu szkolnym wymogi stawiane ścisłości w 
dedukcji są naturalnie jeszcze bardziej luźne i dostosowane 
do poziomu nauczania. Ale mimo tych rozluźnień w łańcuchach 
inferencji, mimo pewnych aktów globalnego wnioskowania, nie 
powinno sią fałszować dedukcji nawet na poziomie szkolnym przez 
inferencje pozorne} uczeń powinien być stopniowo oswajany z 
aktywnością dedukowania od początku.

Matematyk stwarza i rozwija teorie zorganizowane dedukcyj
nie. Aksjomatyka definiuje pewną strukturą, teoria jest teorią 
tej struktury. Ta aktywność w matematyce dla wszystkich może 
sią odzwierciedlić tylko w małych fragmentach kursu uporządko
wanych lokalnie, z punktu widzenia organizacji dedukcyjnej, 
które łącznie wyczerpują treść nauczania. To takie poważny i 
delikatny problem dydaktyki matematyki.

» • »KODOWAĆ, KONSTRUOWAĆ I STOSOWAĆ RACJONALNIE JfZYK SYMBOLICZNY

Henri Poincarś podkreślał rolą symboliki w twórczej pracy 
matematyka, mówiąc, ie symbol wraz z regułami syntaktycznymi 
manipulowania nim, pracuje czasem za matematyka, który może 
wtedy skoncentrować sią nad nowymi, głąbszymi ideami. Zawdzię
czamy to specyficznemu charakterowi matematycznej symboliki, 
bo jest ona operatywna. Historia smtesMtyki ujawnia, w jakiej
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mierze rozwój symbolicznego języka wpłynął na rozwój matematyki 
1 jak go przyspieszył. Sarówno aktywność kodowania, konstruowa
nia odpowiednich symboli, używanych lokalnie w toku badania, 
jak i umiejętność posługiwania slą symbolami ogólnie przyjętymi, 
umiejętność stosowania konwencji i reguł syntaktycznych powinny 
być takie rozwijane w nauczaniu. Ale istnieje w związku z tym 
niebezpieczeństwo zdegenerowanego formalizmu, utraty semantycz
nego znaczenia symboli. Oczywiście symbolika pracuje nieraz za 
nas dzięki temu, ie można się nią posługiwać bez odwoływania 
się do znaczenia stosowanego 1 przekształcanego zapisu. Ale is
totną sprawą jest możliwość powrotu do tego znaczenia, gdy to 
okazuje się potrzebne. K tym zastrzeżeniem konstruowanie włas
nej symboliki, racjonalne posługiwanie się symboliką, jako ma- 
tematyczna aktywność uczącego się powinna odgrywać znaczącą ro
lę w nauczaniu matesuityki dla wszystkich.

ALGORYTM!IOWAC, POSŁUGIWAĆ Się RACJONALNIE ALGORYTMAMI

Pojęcia matematyczne mają charakter operatywny. Młody umysł 
jest szeroko otwarty do operacjonallzacji matematycznych treś
ci, gdyż często interesuje się on raczej tym "jak się to robi”?, 
"jak się to konstruuje"?, niż tym, "co to jest?". *

Te dwa fakty szczególnie sprzyjają wprowadzaniu ucznia w 
procedury algorytmizacji. w praktyce szkolnej stworzono już wiele 
sytuacji dydaktycznych, organizowanych i eksploatowanych w tym 
celu. Aktywności kodowania i schematyzowania znajdują tu podstawę 
szczególnie naturalną, nawet u dzieci rozpoczynających naukę szkol-
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ną. Uczniowie formułują również chętnie definicje w postaci łań
cuchów operacji, rozwiązanie problemu w postaci organigramu itp. 
Inny problem dydaktyczny - to wprowadzenie ucznia w racjonalne 
stosowanie algorytmu. Nie mogę tu analizować tego problemu głę- 
bisj, tylko go sygnalizuję. Ze względu na znaczenie zarówno al- 
gorytmizacji, jak i szerokiego wykorzystywania gotowych algoryt
mów, nie tylko w ramach aktywności matematycznej, ale i w innych 
dziedzinach, te procedury zasługują na naszą szczególną uwagę, 
gdy rozważamy problemy matematyki dla wszystkich.

Można by oczywiście przedłużać o wiele dalej listę, którą 
tu przedstawiłam (porównywać, porządkować, klasyfikować itp.J. 
Wszystko to razem funkcjonuje w ramach bardziej złożonej aktyw
ności matematycznej, jak matematyzacja, zastosowania do innych 
dziedzin, rozwiązywanie różnych problemów itp.

Wypada mi jeszcze jednak zrobić końcową uwagę. Wszystkie 
te aktywności są dostępne uczniowi na każdym poziomie naucza
nia pod warunkiesi, że porusza się on w dziedzinie sytuacji, 
problemów, pojęć dostatecznie mu bliskich. Uczeń może być ak
tywny tylko w takiej - odpowiedniej dla niego strefie. Ta stre
fa ciągle się rozszerza, właśnie w wyniku jego aktywności orga
nizowanej w jej wnętrzu, ale nie jest nigdy całkowicie od po
czątku otwarta. Jeżeli na danym etapie przekracza się jej gra
nice, to uczeń, aktywny poprzednio, przestaje być aktywny i na
tychmiast otwiera się w jego myśli drcga do zdegenerowanego 
formalizmu. Często wynika to ze zbyt ambitnych programów w 
zakresie treści, umiejętności i sprawności albo z programów
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przeciążonych wiadomościami. Omawiając problemy matematyki dla 
wszystkich nie można tych spraw pomijać.
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COMPONENTS OF MATHEMATICAL ACTIVITIES WHICH SHOULD PLAY 
A SIGNIFICANT ROLE IN MATHEMATICS EDUCATION FOR ALL

Summary

The following componenta were conaidered: analogy, 
schematising, defining, deduction and reduction, coding, and 
algorithmising. Those elements may and ahould be developed in 
children's mathematical activity from the very beginning of 
mathematica teaching.


