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Materna tyzacja jako podstawowa orientacja w nauczaniu 
„matematyki dla wszystkich”

Przed przystąpieniem do głównego tematu, chciałbym postawić 
pytanie: co mogłoby oznaczać hasło "matematyka dla wszyst
kich" ?.
Oto kilka możliwości:

1. Minimalny poziom matematycznych kompetencji możli
wych do osiągnięcia przez każdego.

Taka interpretacja jest często proponowana przez ludzi, 
którzy widzą analogię problemu umiejętności liczenia do pro
blemu umiejętności czytania i pisania. Nie sądzę, aby ta 
analogia była bardzo ścisła; podczas, gdy minimalny poziom 
kompetencji językowych wydaje sri. się być niezbędnym dla każ- 
dego, ponieważ bez*nich nie można w pełni funkcjonować w spo
łeczeństwie, do którego się należy, to minimalny poziom kom
petencji matematycznych jest niewątpliwie odczuwany jako po
żądana raczej, niż konieczna, kwalifikacja. Jednak głównym 
zastrzeżeniem w stosunku do takiego podejścia do zagadnienia 
"matematyki dla wszystkich" jest to, że - przyjęte jako cel -
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zmierza do degradacji matematyki przez usunięcie z niej wszyst
kiego, czego nie można łatwo każdego nauczyć, i degradacji czło
wieka przez postawienie go wobec bezproblemowej wersji matematy
ki. W rezultacie, jak wiemy, uczniowie nudzą się śmiertelnie, 
tracąc co najmniej tak wiele w procesie nauczania, ile zyskuje
my przez strywializowanie matematyki.

2. Nauczanie każdego w ten sam sposób, jak gdyby wszyscy 
mogli, jeśliby zechcieli, zostać matematykami.

W praktyce, taka interpretacja może wywodzić się z auten
tycznej wiary w dziecięce zdolności połączonej z przekonaniem, 
że nie jest sprawą nauczyciela decydowanie, kto zostanie mate
matykiem, a kto nie. Może też być wynikiem różnorodnych przeja
wów pedagogicznego lenistwa, jako że nauczyciele naprawdę wie
dzą tylko, jak uczyć zalążków matematyki. W obu przypadkach 
taki pogląd, chociaż jest wielkim krokiem naprzód w stosunku do 
poprzedniego, pomija problem: jak nauczać matematyki, aby wszys
cy uczniowie mieli autentyczny wybór, ze względu na użytek, ja
ki będą z niej czynić.

3. Udostępnianie matematyki każdemu.
Wydaje mi się, że jest to najbardziej owocna interpretacja. 

Zrozumiałe jest, że trzeba coś zrobić, aby uczynić matematykę 
dostępną dla każdego, ale nie oznacza to żądania, aby wszyscy 
uczniowie przyswajali sobie tę samą matematykę.
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Przystępność matematyki wydaje się wzrastać z czasem.
Umiemy z łatwością nauczyć większość dzieci pewnych obliczeń, 
które były nieosiągalne dla studentów 600 lat temu. Trzystulet
ni rozwój rachunku różniczkowego udostępnił jego elementy szes- 
nasto-osiemnastolatkom. Kalkulatory i komputery z pewnością 
uprzystępnią inne dziedziny.

Lecz ten rodzaj popularyzacji wydaje się często dość przy
padkowy i z pewnością jest niezmiernie powolny. Niezbyt wielu lu
dzi jest zainteresowanych tym, aby uczynić matematykę bardziej 
dostępną. Autorzy podręczników może usiłują to zrobić; lecz po
nieważ ich honorarium zależy od tego, czy nie oddalają się zbyt
nio od nurtu powszechnie wyznawanych konwencjonalnych poglądów 
na to, czego dzieci mogą się uczyć, zazwyczaj nie wkładają w te 
prace większych wysiłków. Matematycy czasem upraszczają dowody 
i reorganizują twierdzenia, lecz głównie na rzecz swoich kolegów 
w zawodzie. Bardzo mała liczba pedagogów stawia sobie to za zada
nie, często spotykając się z niezbyt przychylną reakcją.

Przerwę jednak ten wątek, aby omówić kluczowe słowo tytułu. 
Podam dwa przykłady matematyzacji, które nie są może odpowiednie 
dla zrozumienia pełnego znaczenia tego słowa, zwracają jednak 
uwagę na sprawę, którą muszę poruszyć.

Pierwszy przykład, którego użyłem już gdzie Indziej, jest 
jednysi z tych "miłych" przypadków, które zdarzają się każdemu, 
jednakowoż rzadko. Trzynastoletni chłopiec przystąpił do zadania:
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"Pewna ilość kurcząt i królików biega po podwórzu. Wszystkie 
razem mają 94 nogi i 35 głów. Ile jest tam kurcząt, a ile kró
lików?" Chłopiec zaczął pisać jakieś liczby na swojej kartce. 
Obserwator był zaskoczony widząc, że chłopiec napisał 90, i nie 
mógł powstrzymać się od pytania:"Dlaczego?" Chłopiec odpowie
dział: "Nie lubię liczb takieh jak 94. Lubię okrągłe liczby.
Więc przyjąłem, ze jest 90 nóg i 34 głowy, a na koniec oddam 
z powrotem tego jednego królika."

9Śmiałość, z jaką ten chłopiec dostosował "dane" i zbudował 
równoważny problem - coś, czego z pewnością nigdy nie mógł się 
uczyć - podnosi ten przykład bezspornie do rangi spontanicznej 
matematyzacji.

Drugi przykład, który także już kiedyś referowałem, jest 
jednym z moich ulubionych przykładów z piśmiennictwa historycz
nego. Leibniz, pracując nad obliczaniem sum nieskończonych sze
regów geometrycznych, kierując się swoją inwencją, powiązał pró
bę zilustrowania sumy graficznie ze swym nawykiem zwracania uwa
gi na różnice i dostrzegł, że różnice odpowiednich wyrazów 
dwóch szeregów geometrycznych są proporcjonalne do odpowiednich 
wyrazów jednego z nich.

Przypuśćmy, że chcemy zilustrować sumę szeregu geometrycznego
1 + 2/3 + 4/9 ♦ 8/27 + ...,

więc wydaje się naturalne ułożyć kolejno odcinki reprezentują
ce każdy wyraz:
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1 2/3 4/9

Ale nie ma niczego w tej Ilustracji, co sugerowałoby, gdzie ten 
sekwens może się zakończyć. Leibniz umieścił te odcinki tak, że 
wszystkie zaczynały się od tego samego punktu:

I----------------------------------------------------- ---------- — I 1

> ■ -  ---- 12/3
i------------------14/9
I- 1 ■-•■H

I <

Teraz, przez odczytanie różnic od strony prawej, otrzymuje się 
serię odcinków, których suma długości 

1/3 ♦ 2/9 ♦ 4/27 ♦
wyraźnie widoczna na tej geometrycznej ilustracji, jest równa 1 
(długość najdłuższego odcinka^. Stąd żądaną sumę można bez trudu 
otrzymać, ponieważ każdy wyraz skonstruowanego tak szeregu jest 
jedną trzecią odpowiadającego mu wyrazu oryginalnego szeregu.

Oba przykłady są uderzającymi, do pewnego stopnia nieoczeki
wanymi i indywidualnymi aktami matymatyzacji. Pierwszy jest z 
natury niepowtarzalny, ponlewż nie może być łatwo upowszechnia
ny. Drugi przykład jest powtarzalny w tym sensie, że jego meto
da może być przeniesiona na sumowanie dowolnego szeregu geometry-
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cznego. Znaczy to, że podczas gdy nie każdy będzie myślał 
o nauczaniu uczniów pierszego typu matematyzacji, każdy 
mógłby z pewnością uczyć ich tego drugiego typu, użycia go 
jako ogólnej, choć rzadko stosowanej, metody znajdowania 
sum szeregów geometrycznych.

Możemy także zauważyć, że ten pierwszy przypadek nie 
zdarzyłby się, gdyby chłopiec był już nauczany metody roz
wiązywania układów równań liniowych i opanował ją, natomiast 
ten drugi przypadek szybko straciłby swój urok, gdybyśmy 
wszyscy już wcześniej go znali.

Pojawia się tu niewygodna sytuacja i trudne zagadnienie 
dla pedagogiki. Za każdym razem, gdy odpowiedź na pytanie 
matematyczne jest wyuczana, możliwość takiego rozwiązania 
zadania, które rodzi się z własnych umiejętności materaatyzo- 
wania samych uczniów jest z konieczności hamowana. Musimy 
przyznać, że w rzeczywistości matematyka nie jest (zazwyczaj^ 
zainteresowana w pozostawianiu możliwości dla alternatywnej 
otwartej matematyzacji; zmierza ona do "zalgorytmizowania" 
wszystkiego, co się da, dlatego nie trzeba podchodzić do każ
dego zagadnienia de novo, od pierwotnych zasad. Podstawowe 
podręczniki sporadycznie robią w tym kierunku gest typu: 
"Znaleźć za pomocą elementarnych środków nachylenie krzywej 
y ■ 2x2 ♦ 3 w punkcie (1,5).", ale każdy wie, że to nie jest 
sposób, w jaki takie problemy będą rozwiązane w przyszłości.
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Wydaje się, że pedagogika stoi przed problemem: Jak 
zostawić miejsce dla matematyzowania przez samych uczniów, 
bez powracania przy każdym matematycznym pytaniu do pierwot
nych reguł? Bez względu na to, jaka będzie nasza odpowiedź, 
wydaje się bardzo ważne zrozumienie tego, iż matematyzacje, 
które już zostały dokonane, mogą przeszkadzać matematyzacjom, 
których fdla uczniów) trzeba dopiero dokonać. Freudenthal, 
w "Weeding and Sowing", sugeruje, że matematyzacje mnogościo
we mogą być dla małego dziecka przeszkodą w nauce o liczbach. 
Zauważmy, jak - na innymi przykładzie - każdy podręcznik ele
mentarnej algebry stara się narzucić metody rozwlązawania 
"zadać tekstowych", skutkiem czego zniechęca uczniów do samo
dzielnych prób znalezienia własnych metod matematycznych.
W obu tych przypadkach, jak i w innych, o których można pomyś
leć, przedwczesne ujawnianie zakorfczonych matematyzacji może 
raczej powiększyć, aniżeli zmniejszyć trudność zadania posta
wionego uczącemu się.

Jak dotąd, nie próbowałem powiedzieć, czym jest matematy- 
zacja - i może byłoby korzystne nie precyzowanie do kortca te
go pojęcia, po to, aby każdy z nas mógł nadać mu takie znacze
nie, które wydaje się odpowiednie. Zdarzało mi się podejmować 
trudne dzieło nadania pewnych treści temu słowu. Dla przykładu 
pisałem:

"Włączyłbym w nie następujące składniki: zdolność postrze-
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gania zależności, Idealizowania ich w twory czysto myślowe 
i operowania na nich w myśli, w celu wytworzenia nowych za
leżności. To jest zdolność interioryzacji, działań lub spos
trzeżeń po to, aby zadać sobie pytanie "Co by było, gdyby ...?" 
zdolność dokonywania przekształceń - od działań do spostrze
żeń, od spostrzeżeń do wyobrażeń, od wyobrażeń do pojęć, jak 
również wewnątrz każdej z tych kategorii - zmieniania układu 
odniesienia, skupienia na nowo uwagi na zaniedbanych cechach 
sytuacji, przerabiania problemów; zdolność do koordynowania 
i kontrastowania rzeczywistości i wyobrażeń, syntezowania 
systemów spostrzeżeń, wyobrażeń, opisów, języka i symboliki. 
Kiedy te działania zastosuje się do czystych związków, oder
wanych od specyficznych przykładów, ich>produkty będą wówczas 
matematyką." (z artykułu "Humanizacja edukacji matematycznej”, 
"Mathematlcs Teaching" 1975J.

Te dwa przykłady, które podałem powyżej, sugerują krót
sze, być może bardziej ukryte określenie: matematyzacja jest 
działaniem tworzenia równoważności przez przekształcenie.
(  Chłopiec tworzy równoważny problem przez przekształcenie 
danych; Leibniz tworzy równoważny szereg przez przekształce
nie reprezentacji.)

Jakkolwiek w moim zamyśle nie ma tutaj szczególnego zna
czenia, które sformułowanie ktoś wybierze, zasadniczą cechą 
jest bowiem to, że matematyzacja jest procesem, którego ini-



cjowanie leży w zasięgu możliwości i zdolności każdego. Skła
dniki tego procesu są znane, a działają dzięki umiejętnościom, 
które każdy człowiek powinien mieć (  ponieważ w gruncie rzeczy 
zastosowanie tych umiejętności można znaleźć np. w procesie 
uczenia się mowy ).

Wartość tego pojęcia, wydaje mi się, tkwi w tym, że po 
pierwsze,daje powody do optymizmu - ponieważ każdy ma wstępne 
warunki, aby wejść w świat matematyki - i, po drugie, uwydat
nia ono rolę uczenia się w tworzeniu matematyki w klasie przez 
podkreślenie, że uczniowie nie są matematycznie pustymi naczy
niami, lecz przychodzą uzbrojeni w umiejętności potrzebne dla 
zrozumienia i uczestniczenia w matematycznej aktywności. Dla
tego więc twierdzę, że matematyzacja - nasza wiara w nią i na
sza wiedza o niej - dostarcza nam właściwej orientacji w dąże
niu do nauczania matematyki każdego.

Oczywiście,ten temat nasuwa znacznie więcej spraw, które 
trzeba by omówić; dla przykładu - w jaki sposób możemy skorzy
stać właściwie z naszej wiedzy o tym, jak matematyzacja dzia
ła, aby uczynić matematykę bardziej przystępną dla uczących się. 
Będzie z pewnością trzeba zbadać matematyzację znacznie dokła
dniej i będzie trzeba spojrzeć równie dokładnie na matematykę, 
jeśli chcemy mieć nadzieję powiązania matematyki, której chce
my uczyć, z nabytą przez uczniów umiejętnością matematyzowania. 
Aż do chwili obecnej nie uczyniliśmy wielkiego postępu w takich
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badaniach; zadowalaliśmy się na ogół sukcesami naszych dotych
czasowych założeń, metod i systemów. Lecz jeżeli autentycznie 
chcemy zbliżyć się do "matematyki dla wszystkich" , to nasze 
obecne założenia, metody i systemy wymagają radykalnego zakwe
stionowania. Dostrzegamy, że są one nieodpowiednie.

(Z  ję zyk a  anpetskieco tłum aczyfc M  Masdori)

MATHEMATIZATION AS A BASIC ORIENTATION FOR THE TEACHING OF 
MATHEMATICS FOR ALL

Summary

A central question in considering "mathematics for all" is: 
how can we make mathematics accessible to everyone? By 
approaching the question through "mathematization" rather 
than "mathematical knowledge”, we take account of the lear- 
ners* powers and can try to find how to harness them. The 
solution will not be simple, because mathematics itself can 
inhibit altemative mathematizations. Nevertheless only 
a radical orientation which ackncwledges how much learoers 
bring to the classroom can possibly succeed in giving every 
one a fair chance of entering into mathematics.


