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Wpływ nowego programu matematyki w szkołach wyższych 
na program szkoły średniej

Przesunięcie terminu Kongresu o rok było prawdopodobnie korzys
tniejsze dla mnie niż dla większości ludzi. Kiedy w marcu 
1982 roku profesor Steiner zaprosił mnie do udziału w tym Sym
pozjum, przyjąłem zaproszenie ze zbytnią skwapliwością, a nie
dostatecznym namysłem. Proponowany temat bez wątpienia był 
zasugerowany przez r ó ż n e  moje prace, w szczególności CO* *1® 
wszystkie moje prace z dydaktyki matematyki zogniskowane były 
na programie uniwersyteckim. A więc czuję się kompetentny do 
wypowiadania się na temat uniwersyteckiego programu matematyki t 
ale co ja wiem o skutkach, jakie nowy program uniwersytecki 
może wywołać w szkołach średnich? Co ja w ogóle wiem na temat 
szkolnego programu matematyki poza tym, czego można się nauczyć, 
obserwując jedną czwórkę dzieci nauczaną według tego programu? 
Kiedy zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu na tym sympoz
jum, chyba odpowiedź na obydwa pytania brzmiała: bardzo mało.

W okresie roku, jaki upłynął od tego czasu,prawdopodobnie 
nie nauczyłem się wiele na temat nauczania matematyki w szkole 
średniej, ale miałem możliwość pomyśleć o tym i tymi myślami



144 A. RALSTON

podzielę się z państwem.

Nim to zrobię, uczynię jednakże pewną dygresję. Myślę, 
że kiedy ktoś mówi lub pisze na temat edukacji, szczególnie 
ważne dla audytorium jest poznanie przeszłości ^wykształcenia, 
wiedzy) autora, ponieważ może ona implikować zarówno to, czy 
on jest kompetentny w odniesieniu do tego co stwierdza, jak 
i to jakie są jego uprzedzenia. Ja mam wykształcenie matema
tyczne i wszystkie moje stopnie dotyczą matematyki. Pierwsze 
dziesięć lat mojej zawodowej kariery spędziłem jako naukowiec 
matematyk (w analizie numerycznej). Ale od późnych lat sześć
dziesiątych przez około dziesięć lat interesowałem się głównie 
informatyką, w szczególności językami programowania, które 
stanowią najbardziej niematematyczną część informatyki. Ponad
to aż do około pięciu lat wstecz, jak większość profesorów 
uniwersyteckich, niewiele interesowałem się edukacją. Wtedy 
jednakże moje zainteresowania zwróciły się bardzo w kierunku 
tych, które są poruszane na Sympozjum. Tym, co spowodowało tę 
zmianę, była wzrastająca świadomość, że

- w programie informatyki potrzeba więcej matematyki niż 
wielu moich kolegów informatyków sobie to uświadamia,

- matematyka, która jest ogólnie dostępna studentom infor
matyki w uniwersytetach, a mianowicie rachunek różniczkowy i 
całkowy i dyscypliny pokrewne, jest dla studentów informatyki 
całkiem niewłaściwą matematyką.

Po uświadomieniu sobie tego przyszło dalsze, ważniejsze 
przeświadczenie, że uniwersytecki program matematyki był wadliwy
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nie tylko dla studentów informatyki, ale także dla innych 
studentów, w tym dla studentów matematyki.

Aby przedyskutować wpływ nowego uniwersyteckiego programu 
matematyki na program szkoły średniej, muszę zacząć od opisa
nia zmian w uniwersyteckim programie, zmian, które zaczynają 
się teraz i które, w moim przekonaniu, będą daleko bardziej 
zaawansowane pod koniec tej dekady. Równocześnie będę analizo
wał przyczyny tych zmian, ponieważ to one, bardziej niż same 
zmiany w programie uniwersyteckim, wpływać będą na zmiany w 
programie szkoły średniej.

Na koniec, nim przejdę do sedna mojego wystąpienia, 
chciałbym zauważyć, że chociaż moim tematem ściśle mówiąc nie 
jest "matematyka dla wszystkich", to jednak wszelkie zmiany w 
programie szkoły średniej i w programie szkoły podstawowej, o 
których zamierzam mówić, będą nieuchronnie wpływać na to, co 
jest określane jako "matematyka dla wszystkich".

ZMIANY W UNIWERSYTECKIM PROGRAMIE MATEMATYKI I ICH PRZYCZYNY

Moje uwagi są adresowane do programu czteroletnich studiów 
uniwersyteckich, które są w stanach Zjednoczonych bardziej 
typowe niż trzyletnie, będące normą w Europie i w wielu innych 
krajach. Ale przetłumaczenie moich uwag na trzyletni kontekst 
nie powinno być trudne.

W dobrych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych rachunek 
różniczkowy i całkowy jest standardową matematyką na pierwszym 
roku, a dobrzy uczniowie często studiują rachunek różniczkowy
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i całkowy w ostatnim roku szkoły średniej. Bez wątpienia jest 
możliwe, jak Dawid Wheeler w swoim referacie sugeruje,naucze
nie rachunku różniczkowego i całkowego wielu siedemnastolatków 
lub nawet młodszych uczniów. Ale, jak z wieloma rzeczami w 
kształceniu, pytaniem jest, nie - czy można, ale - czy powin
niśmy. Kiedy nauczanie rachunku różniczkowego i całkowego jest 
najbardziej właściwe ze względu na rozwijanie ogólnego wykształ
cenia i specyficzne potrzeby stosowania tego rachunku w innych 
dyscyplinach? W 1983 roku odpowiedź na takie pytanie nie jest 
łatwa. Jasne jest tylko to, że powody, dla których uczniowie 
szkoły średniej lub studenci uniwersytetów uczą się rachunku 
różniczkowego i całkowego, wydają się o wiele mniej przekonują
ce dziś niż to było kilka lat temu. Konieczność wczesnego 
wprowadzania rachunku różniczkowego i całkowego dla studentów 
kierunku matematyki, kierunków społecznych i zarządzania, a 
nawet dla studentów kierunków fizycznych, jest poddawana w 
wątpliwość z wielu przyczyn.

Jakie są siły napędowe zmian w uniwersyteckim programie 
matematyki? Przynajmniej trzy z nich mogą być zidentyfikowane.

1. Wzrastająca liczba studentów, którzy jako główny 
kierunek studiów wybierają informatykę. Dzisiaj w Stanach 
Zjednoczonych więcej studentów pierwszego roku preferuje infor
matykę jako główny przedmiot studiów niż cokolwiek innego, np. 
dyscypliny artystyczne, humanistyczne czy ścisłe. Dla takich 
studentów matematyka jest bardzo ważna, ale tradycyjny cykl 
rachunku różniczkowego i całkowego, jeśli nie jest całkiem bez 
związku, to stanowi zaledwie nikłe wsparcie we wszystkich



nlemagisterskich programach informatyki. Matematyka, która 
jest potrzebna jako wsparcie dla programu informatyki, to w 
przeważającej mierze matematyka dyskretna, a mianowiciet kombi- 
natoryka, teoria grafów, dyskretna teoria prawdopodobieństwa, 
algebra abstrakcyjna, logika matematyczna i dziedziny pokrewne.

2. Postępy w technologii komputerowej. Nie odwołują się 
tutaj do oprzyrządowania, które może będzie, a z czasem nawet 
powinno byó wprowadzone do nauczania. Mam raczej na myśli pos- 
tępy w technologiach oprogramowania, które gwałtownie zaczynają 
stanowić dominujące porcje programu uniwersyteckiego, jak rów
nież stanowią znaczną część programu szkoły średniej. Nie powiem 
nic więcej na ten temat, ale wrócę do tego póśniej, ponieważ 
jest to najważniejsza część mojej argumentacji o tym, jak 
program szkoły średniej powinien się zmieniać.

3. Informatyka sama w sobie. Matematyka była tradycyjnie 
nauczycielem innych dyscyplin. Wprawdzie zaczerpnęła ona wiele 
swojej krwi życiowej z problemów, z którymi inne dyscypliny 
przyszły do matematyki po rozwiązanie, ale paradygmaty, filo
zofia i wartości matematyki były tradycyjnie generowane przez 
samą dyscyplinę. Lecz sama informatyka wśród Innych naukowych 
dyscyplin ma dużo do zaoferowania matematyce, co zod.fi.ni jej 
system wartości i estetykę. To także jest teoiat, do którego 
wrócę póśniej.

Jednym z rezultatów tych sił powodujących zmiany, który 
■oże już być zauważony w matematycznej literaturze naukowej, 
jest wzrastająca relatywnie ważność dyskretnej matematyki w 
badaniach matematycznych. Obszary takie jak kombinatoryka są
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"gorące". A dyskretna matematyka w ogólności jest głównym 
obszarem wzrostu w badaniach matematycznych, podczas kiedy 
nie ma to miejsca w przypadku większości klasycznych zastoso
wań matematyki. I powinienem podkreślić, że nie jest to 
przemijający kaprys; informatyka i technologia komputerowa 
będą największymi źródłami problemów w matematyce stosowanej 
w nadchodzących czasach.

Moją konkluzją z powyższych rozważań jest stwierdzenie, 
że potrzebna jest równowaga między rachunkiem różniczkowym 
i całkowym a dyskretną matematyką w programach matematyki 
zaawansowanych klas szkoły średniej i początkowych lat 
studiów. Trend w tym kierunku jest już widoczny w stanach 
Zjednoczonych f2]. Jednym z przejawów tego zjawiska są os
tatnie dotacje z Fundacji Alfreda P. Sloana dla sześciu kole- 
dżów i uniwersytetów, które zaproponowały rewizję swych pro
gramów matematyki w pierwszych dwóch latach, aby doprowadzić 
do tej równowagi. Jestem przekonany, że w pozostałej części 
obecnej dekady będziemy obserwować:

- wzrastający ruch w amerykańskim szkolnictwie wyższym 
w kierunku redukcji bieżących czterech semestrów rachunku 
różniczkowego i całkowego do trzech, a potem dwóch semestrów, 
natomiast wprowadzania jednego, a potem dwóch semestrów ma
tematyki dyskretnej jako standardowego programu dla pierw
szych dwóch lat matematyki w koledżu,

- równoległy rozwój podręczników dla wsparcia tego
ruchu
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- wzrastający trend na kierunkach fizycznych i technicz
nych do wprowadzania do kursów kierunkowych nieco matematyki, 
co dotąd tradycyjnie realizowały wydziały matematycznej 
trend ten będzie przyspieszony przez redukcję matematyki w 
tradycyjnym programie z czterech semestrów do dwóch.

Doświadczenie zdobyte przy okazji mówienia i pisania na 
ten temat przez ostatnie cztery lata przekonuje mnie, że 
przynajmniej wśród amerykańskich matematyków występuje

- wzrastające rozeznanie potrzeby ruchu w kierunku wyżej 
proponowanym,

- i równocześnie ogólne niezadowolenie z obecnego pro
gramu, w którym kursy rachunku różniczkowego i całkowego 
zbyt często były przekształcane w niezbyt interesujące kursy 
typu książki kucharskiej.

Z tych powodów jestem przeświadczony, że trendy, które 
przewiduję, rzeczywiście wystąpią.

WPŁYW TYCH ZMIAN NA MATEMATYKĘ SZKOLNA

Chociaż, jak wspomniano wcześniej, nie czuję się głęboko 
kompetentny w zagadnieniach matematyki szkolnej, niemniej 
pozwólcie mi kontynuować z perspektywy (być może trochę 
osobliwej) uniwersyteckiego matematyka i informatyka.

Jak już wspomniałem wcześniej, na matematykę szkolną będą 
oddziaływały zmiany:
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- w technologii komputerowej, głównie technologii oprogramo
wania,

- w informatyce jako dyscyplinie,
- w uniwersyteckim programie matematyki.
Omówię je po kolei.

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA

Ludzie schyłku XX stulecia wydają się być paraliżowani 
przez technologię. Rok temu byłem jedynym informatykiem 
w grupie około 25 matematyków, pracowników naukowych i nau
czycieli, którzy zgromadzili się, aby przygotować dokument 
doradczy dla komisji powołanej przez Narodową Radę Nauki 
(National Science Board) dla opracowania sprawozdania (opub
likowanego jako [ 3 ]  ) na temat, co robić z nauczaniem matema
tyki, nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie przeduniwer 
syteckim w Stanach Zjednoczonych. Większość z moich kolegów 
na tym spotkaniu wydawała się wierzyć, że zapewne komputery 
w klasie są najlepszą nadzieją na zrobienie czegoś z niebez
piecznym stanem nauczania matematyki w szkołach podstawowych 
i średnich w Stanach Zjednoczonych. Ja pełniłem rolę ostrze
gającą. Komputery są ważne i użyteczne jako nowa technologia 
ale nie widzę w nich źródła rewolucji nauczania. Może ktoś 
z parfstwa podziela przekonanie Seymoura Paperta £4], iż 
technologia komputerowa spowoduje odrzucenie współczesnego, 
znanego nam systemu nauczania, ze szkołami i nauczycielami. 
Innym może jednak bardziej odpowiadać moje przekonanie, że
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w dającej się przewidzieć przyszłości komputery staną się 
jedną więcej technologią - nadzwyczaj potężną i elastyczną, 
która jak filmy, slajdy i inne naukowe wyposażenie w nauczy
cielskim arsenale technologii będzie używana dla uzupełniania 
tradycyjnych metod nauczania. Papert może oczywiście mieć 
rację. Niektóre z jego idei są bardzo przekonujące. Ja sądzę, 
że jeśli nawet on ma rację, to jego idee potrzebują bardzo 
wielu lat do zaowocowania. Technologia jest być może gotowa, 
ale nasze możliwości i wola, aby użyć jej tak, jak on by 
sor*.e tego życzył, są dalekie od stanu gotowości.

Nie należy jednak tego odczytywać tak, iż ja sądzę, że 
technologia nie jest ważna. Uważam, że jest ona nadzwyczaj 
ważna, ale sądzę tak głównie nie ze względu na technologię oprzy
rządowania, ale ze względu na technologię oprogramowania, 
która zaczyna wyposażać nas w narzędzia, jakie będą miały 
9łęboki wpływ na nauczanie matematyki. Znalazło to już swój 
wyraz w symbolicznych systemach matematycznych, które są już 
ogromnie mocne na dużych komputerach (Macsyma jest najlepiej 
znanym z tych systemów) i szybko stają się osiągalne w słab
szych postaciach na mikrokomputerach (Mumath jest najlepiej 
znanym z tych systemów £5 ]). 1 nie upłynie wiele lat do chwili, 
kiedy elastyczne systemy symboliczne dużej mocy będą osiągal
ne na podręcznych komputerach. Za ich pomocą studenci będą 

li przeprowadzać w zasadzie wszystkie symboliczne manipu
lacje algebry, trygonometrii i rachunku różniczkowego i cał
kowego, które są teraz potrzebne w ciągu drugiego roku w ko- 
ledżu; mówiąc inaczej, kiedy te systemy będą szeroko osiągal
ne, nie będzie miała istotnej wartości biegłość w takiej
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manipulacji. Nie będzie to więcej warte niż teraz być dobrym 
rachmistrzem.

Jaki będzie tego efekt? Proszę zauważyć, że ja jestem 
ostrożny, bardzo ostrożny - nie mówię, że nie będzie miało 
wartości rozumienie matematyki, w której manipulacje są 
tylko powierzchniową manifestacją. Przeciwnie, rozumienie ma
tematyki staje się nawet bardziej istotne w naszej coraz 
bardziej technologicznej społeczności; ale kiedy maszyna może 
wykonywać manipulację za nas, nie ma już powodu być w tym 
dobrym samemu. Tak jak na przykład ważne jest mieć możliwość 
przeniesienia się z jednego miejsca na drugie samolotem, ale 
nie bardzo ważne jest móc pilotować samemu. Można wprawdzie 
zapytać, czy jeśli nie jest się dostatecznie dobrym w manipu
lacji, można zrozumieć leżącą u jej podstaw matematykę? To 
jest dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi; ale bę
dzie duża presja na znalezienie jakiegokolwiek dowodu, że 
istnieje znacząca korelacja między manipulacyjną sprawnością 
a rozumieniem. Oczywiście, "rozumienie" w kontekście matema
tyki nie jest dobrze zdefiniowane. Ola moich celów wystarczy 
tutaj powiedzieć, że ja używam słowa "rozumienie" w sensie 
wiedzy nie tylko tego, co robić, aby wykonać manipulację lub 
rozwiązać problem, ale także w sensie wiedzy, dlaczego robimy 
to, co robimy. Podobnie jak ja rozumiem bardzo dobrze, co 
moja sekretarka robi i dlaczego to robi, kiedy pisze dla 
mnie list na maszynie, chociaż ja marnie piszę na maszynie i 
nie potrafię nawet zbliżyć się do jej manipulacyjnej sprawnoś
ci. Jestem przekonany, że kluczowy efekt komputerowych.
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symbolicznych systemów matematycznych będzie polegał na 
usunięciu inwalidzkiej kulir której nauczyciele teraz używają 
przydzielając uczniom dużą liczbę problemów z jedynym oczy
wistym celem rozwijania sprawności manipulacyjnej. W przesz
łości takie ćwiczenia były stosowane w przekonaniu, że mani
pulacyjna sprawność jest społecznie użyteczna, i w nadziei, 
że wszystkie ćwiczenia i doświadczenia będą powodować także 
rozumienie. Ale systemy symboliczne szybko podważają wiarę w 
społeczną użyteczność manipulacyjnej sprawności, a nadzieja, 
że wpływa ona na rozumienie, jest niczym więcej niż tylko 
nadzieją. Rezultat będzie taki, że nauczyciele matematyki będą 
musieli odrzucić ćwiczeniowo-praktyczną kulę i skoncentrować 
się na nauczaniu rozumienia bezpośrednio. Chciałbym wiedzieć, 
jak to robić, ale nie wiem. Czego jednakże jestem pewny, to 
tego, że kiedy nauczyciele matematyki opanują ten problem, 
wpływ technologii oprogramowania symbolicznych systemów 
matematycznych na nauczanie matematyki będzie głęboki.

INFORMATYKA

Wspomniałem już, że informatyka, jako jedyna wśród dyscyplin 
akademickich, zaczyna oddziaływać na system wartości i es
tetykę matematyki. Wśród paradygmatów Informatyki, które 
wpływają na sposób, w jaki matematyka jest uprawiana 1 nau
czana, wymienię następujące:
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Algorytmizacja. Chociaż matematycy wynaleźli algorytm, 
to aż do przedednia komputerów i informatyki, algorytmy 
odgrywały tylko znikomą rolę w badaniach matematycznych i 
nauczaniu. Chociaż nauczyciele klas początkowych zechcą 
dzisiaj twierdzić, że przez stulecia uczyli "algorytmów" 
arytmetyki, oni tego w istocie nie robili. Aby uczyć algoryt
mów, a nie tylko metody wykonywania pewnych manipulacji lub 
rozwiązywania pewnych problemów, należy używać języka lub ozna 
czert, w których algorytmy mogą być odpowiednio wyrażone; nale
ży kłaść nacisk na tworzenie, czyli projektowanie algorytmów; 
i trzeba analizować własności algorytmów, chociaż bardzo 
nieformalnie i powierzchownie na szczeblu podstawowym. Ponadto 
co może jest najważniejsze, trzeba samym uczniom dawać możli
wość tworzenia i analizowania algorytmów. Bez tych atrybutów, 
których - jak sądzę - prawie nigdy nie można zauważyć w nau
czaniu w szkole podstawowej i średniej, nie można twierdzić, 
że używa się algorytmów w nauczaniu. Ale dużo szkolnej mate
matyki i matematyki w koledżu, poczynając oczywiście od szkol
nej arytmetyki, może lub powinno być nauczane algorytmicznie, 
ponieważ w takim przypadku uczniowie i studenci mogą się 
stawać aktywnymi uczestnikami nauczania matematyki oraz 
równocześnie uczą się metodologii, którą mogą łatwo stosować 
do rozwiązywania szerokiej gamy problemów matematycznych przy 
użyciu komputerów. Sądzę, że nie ma wątpliwości, iż algoryt
miczne podejście do nauczania różnorodnej matematyki będzie 
coraz ważniejsze.
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Rekurencja. Papert oczywiście kładzie nacisk na reku- 
rencję jako sposób podejścia do myślenia o problemach. I ma 
rację. Informatycy nie wynaleźli rekurencji, tak samo Jak 
nie wynaleźli algorytmów, ale podkreślenie roli rekurencji 
jako sposobu myślenia, który jest potężny, efektywny i eleganc
ki, jest w dużym stopniu zasługę informatyki. Ten sposób wi
dzenia problemów powinien mieć ważny wpływ na dobór materiałów 
w szkolnej matematyce i na to, jak ten materiał jest przedsta
wiany. Definicje rekurencyjne powinny być wprowadzane tak 
wcześnie, jak to jest możliwe, w przeciwieństwie do bardziej 
powszechnych definicji iteracyjnych (np. nl) . Algorytmy 
rekurencyjne trzeba kontrastować z iteracyjnymi. I,być może* 
najważniejsze ze wszystkiego jest to, aby rekurencyjne sposo
by myślenia w rozpatrywaniu matematycznych problemów były 
rozwijane i podkreślane. Znaczy to w szczególności, że 
idei leżących u podstaw indukcji matematycznej należy nauczać 
wcześnie i stosować je szeroko.

Matematyka konstrukcyjna. Dowody istnienia owładnęły 
matematyką. Ale aż do niedawna matematyczna estetyka faworyzo
wała lub przynajmniej nie traktowała niełaskawle dowodów nie- 
konstrukcyjnych, które nie dają wskazówki. Jak obiekt, które
go Istnienie zostało dowiedzione, mógłby być skonstruowany. 
Informatyka jest jednakże dyscypliną pragmatyczną - istnienie 
bez konstrukcji jest o wiele mniej interesujące niż istnienie 
* konstrukcją. A ponieważ zastosowania matematyki coraz bar
dziej stają się zdominowane przez problemy spokrewnione z 
informatyką, więc konstrukcyjny sposób podejścia do matematyki



156 A. RALSTON

zyskuje coraz większe wspardie u matematyków. Oczywiście/ kwes' 
tia ta ma ścisły związek z algorytmami, ponieważ konstrukcyjne 
dowody zazwyczaj oznaczają dowody oparte na algorytmach dla 
konstrukcji żądanych obiektów.

UNIWERSYTECKI PROGRAM MATEMATYKI

Jeśli uniwersytecki program matematyki zmierza w kierun
ku równowagi między tradycyjnym rachunkiem różniczkowym i 
całkowym a matematyką dyskretną, to z pewnością program szkoły 
średniej, którego jednym z głównych zadań jest przygotowanie do 
studiowania matematyki w koledżu, będzie musiał przystosować 
się do tego. Ponieważ te zmiany w programie uniwersyteckim są 
odbiciem tego, co staje się ważne w matematyce stosowanej, 
jest jasne, że nauczyciele matematyki w szkole średniej po
winni chcieć prezentować progiram bardziej zgodny z matematyką, 
którą ich uczniowie spotkają na uniwersytecie, w także w 
miejscu pracy. Na tradycyjne przedmioty: geometrię, algebrę 
i trygonometrię zmiany w programie uniwersyteckim powinny 
wpłynąć w stosunkowo niewielkim stopniu. Zmiany w programie 
tych przedmiotów spowodowane przez symboliczne systemy mate
matyczne i informatykę powinny być dużo większe, niż zmiany 
spowodowane zmianą programu uniwersyteckiego. Program matema
tyki w szkole średniej będzie narażony na zmiany spowodowane 
zmianą programu uniwersyteckiego, głównie w kursach wstępu do 
rachunku różniczkowego i całkowego oraz rachunku różniczkowego
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i całkowego, które muszą być przekształcone tak, aby wprowa
dzić matematykę dyskretną w tych pierwszych i alternatywne 
ujęcia dyskretne w tych drugich. Wydaje się jasne, ie długofa
lowym celem byłby jednoroczny zintegrowany kurs rachunku róż
niczkowego i całkowego w ujęciu dyskretnym, na poziomie śred
nim.

WNIOSKI KOŃCOWE

Programy matematyki w szkole podstawowej, średniej i w szkol
nictwie wyższym ulegną w ciągu następnej dekady istotnym 
zmianom, nie dlatego, że uniwersyteccy profesorowie zamierzają 
przeszmuglować do szkół i uniwersytetów nowe abstrakcyjne 
poglądy na nauczanie matematyki, ale raczej ze względu na wew
nętrzne zmiany w matematyce, a w szczególności w typach matema
tyki potrzebnej do rozwiązywania problemów w innych dyscypli
nach. Nie być wrażliwym na te zmiany i nie adaptować się do 
nich - to sprawiać, że wykształcenie matematyczne uczniów 
i studentów będzie dla nich mniej użyteczne, niż może i powin
no być. Pojawia się nawet niebezpieczeństwo, że edukacja ma
tematyczna zacznie tracić wszelkie znaczenie.

Kiedy programy ukierunkowane na ”matematykę dla wszyst
kich” zaczną powstawać, trzeba będzie koniecznie obserwować 
uważnie

- rozwój informatyki i technologii komputerowej, szczegól
nie technologii oprogramowania, które będą implikować zmiany
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w programie i w podejściu do matematyki w szkole średniej,

- eksperymenty z nowym programem na poziomie uniwersytec
kim, które mogą zapowiadać zmiany, konieczne na poziomie 
szkoły średniej.

Jeśli nie będziemy uważnie obserwować rozwoju i ekspery
mentów w tym zakresie, możemy znaleźć się w sytuacji, że to, 
co ustaliliśmy jako program "matematyki dla wszystkich", 
byłoby właściwe w roku 1964, ale nie będzie właściwe w 1984.
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THE EFFECT OF A NEW COLLEGE MATHEMATICS CURRICULUM ON THE 
SECONDARY SCHOOL CURRICULUM

Summary

Various computer-related forces now suggest changea ln 
the college mathematics curriculum. These forcea ar* th* 
increasing number of studenta studying Computer aclenc*, 
advances in Computer technology, and the influence of the 
discipline of Computer science itself on reaearch and teachlng 
in mathematics. At the college ievel it ia likely that th* 
changes will take the form of a balance between the tradition- 
*1 calculus curriculum and diacrete mathematica in th* firat 
two years of college mathematica.

The changes in the college mathematics curriculum wili 
have a variety of echoes in the aecondary school curriculum. 
Computer technology itself will, of course, lnvade th* 
aecondary school mathematics claasroom, most profltably as 
* classroom assistant to the teacher. Morę slgnlficant, 
however, will be the growing importance of symbolic mathemati- 
cal systems which will profoundly change what is consldered 
important in secondary school mathematics and how that 
mathematics is taught.

Comouter science itself will change the aecondary school 
mathematica curriculum through its paradigms which will 
increasingly be used in mathematics inatruction. Among the 
most important of these are the use of algorithms in
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presenting mathematics, early introduction of the ideas of 
recursion,and a focus on constructive mathematics. Finally, 
any changes in the university mathematics curriculum must be 
reflected in changes in the secondary school curriculum so 
that students will be prepared for college mathematics. Thus, 
we should expect to see an increasing amount of discrete 
mathematics taught in the secondary schools.


