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Nauczanie matematyki na Węgrzech -dzisiąj

Na Węgrzech, jak w wielu - jeśli nie większości - krajach, 
nauczanie matematyki przeszło ostatnio ogromne zmiany. Proces ten 
zaczął wpływać na masowe kształcenie w naszym kraju bardzo późno, 
i wciąż jeszcze się nie zakończył. Niemniej jednak może okazać się 
pouczające przyjrzeć się obecnemu przejściowemu etapowi, nie przy
mykając oczu na napotykane trudności.

Cofnę się w czasie do początków naszej reformy. Choć wdraża
nie nowego programu rozpoczęło się dopiero w latach siedemdziesią
tych, było ono oparte na daleko wcześniejszych pracach pilotujących: 

w latach 1957-1962 jako działanie jednostkowe, najpierw w kla
sach 5-8 w jednej szkole, potem w klasie 2 innej szkoły,

od roku 1963 bardziej, systematycznie, w rosnącej liczbie szkół. 
W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych wykła

dałem dydaktykę matematyki na uniwersytecie budapeszteńskim przysz
łym nauczycielom klas 5-12. Czułem potrzebę wsparcia faktami mojego 
wykładu i właśnie dlatego zdecydowałem się na sprawdzenie swoich 
koncepcji z przeciętną grupą piątoklasistów, po pięć godzin tygod
niowo.

Gdy miałem już za sobą trzy lata intensywnej pracy, latem ro
ku 1960 zjawił się u nas Z.P. Dienes. Przyjechał z Krakowa, gdzie 
uczestniczył w konferencji CIEAEM^1 .̂ W Budapeszcie miał on odczyt 

(1 \
j ' 'Commission Internationale pour Etude et Amelioration de 

1 Enseignement des Math£matiques: Międzynarodowa Komisja dla Bada
nia i Doskonalenia. Nauczania Matematyki; było to XIV międzynarodo
we spotkanie tej komisji (prsyp. t l u m a o t a ).
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na II Węgierskim Kongresie Matematycznym (gdzie ja również zdałem 
sprawę z moich doświadczeń) i dał kilka lekcji pokazowych. To, co 
powiedział i co nam pokazał, przekonało mnie o konieczności podję
cia pracy od początku, z młodszymi dziećmi i całkowicie odmienną 
organizacją nauczania.

Uczenie się oparte na indywidualnym doświadczeniu i pracy zes
połowej w małych grupach było propozycją zachęcającą dla pewnej licz
by nauczycieli, którzy zapoznali się z tym podejściem, lecz dla żad
nego z nich w takim stopniu, by podjąć pełny eksperyment dydaktycz
ny, wymagający zezwolenia władz oświatowych. Tak więc, w braku kogoś 
lepszego, sam rozpocząłem pracę z ponad trzydziestką drugoklasistów, 
którą kontynuowałem przez cały rok szkolny 1961/52.

Nauczycielka prowadząca w tej klasie lekcje innych przedmiotów 
musiała asystować na moich lekcjach matematyki. A dzieci - ku jej 
wielkiemu zgorszeniu - często wstawały ze swego miejsca, żeby otrzy
mać nową kartkę z zadaniem, a także głośno dyskutowały nad zadaniami 
w każdej grupie. W rezultacie natężenie hałasu w klasie przekroczyło 
granicę tolerancji nauczycielki, moje zaś usiłowania w kierunku uci
szenia uczniów były bez powodzenia. Na koniec roku szkolnego odebra
no mi prawo nauczania pilotującego. Była to prawdziwa ulga dla tej 
nauczycielki; szczerze mówiąc, także dla mnie.

Wtedy przyszedł sierpień 1962. Towarzystwo Matematyczne im. Ja
nosa Bolyai zorganizowało Międzynarodowe Sympozjum na temat Nauczania 
Matematyki. Wśród obecnych jedną z najważniejszych osób była pani An
na Zofia Krygowska. W czasie tych dwu tygodni Sympozjum moje poglądy 
na uczenie się matematyki rozszerzyły się prawdopodobnie bardziej niż 
w czasie poprzednich lat czy nawet dziesięcioleci. Muszę przyznać, 
że w pewnym sensie stałem się nadmiernym entuzjastą i byłem podatny 
na wpływ niewyważonych idei. W tym jednak względzie pani Krygowska - 
nasza księżna, jak mawiał o niej nieżyjący już Willy Servais - jest 
ostatnią osobą, którą można by za to winić. W gruncie rzeczy raczej 
właśnie w b r e w  jej obecności i uspokajającemu wpływowi niektórzy z 
nas okazywali skłonność do oderwania się od twardego gruntu rzeczy
wistości, zarówno szkolnej, jak i społecznej.

Jednym z namacalnych rezultatów Sympozjum było to, że Minis
terstwo Oświaty, które poprzednio wycofało zezwolenie na prowadze
nie przeze mnie nauczania pilotującego, zwróciło się do mnie z pro-
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pozycją podjęcia go na nowo, z zachowaniem kierunku, z tą tylko zmia
ną, że lekcje miały być prowadzone przez etatową nauczycielkę klas 
początkowych. Miałem cały rok czasu na przygotowanie programu dla 
klas 1-4, zarówno w zakresie treści,.jak i podejścia metodycznego.
W tym okresie dwie nauczycielki z pewnej szkoły zgłosiły się ochot
niczo do współpracy, a we wrześniu 1953 rozpoczęły eksperyment w dwu 
klasach pierwszych.

Początkowo byłem obecny na większości lekcji, przygotowywałem 
materiały ćwiczeniowe i kartki z zadaniami, od czasu do czasu przej
mowałem sam prowadzenie lekcji. Nauczycielki poddawały w wątpliwość 
niektóre moje propozycje i często miały rację. Z biegiem czasu uleg
ły zmianie ich poglądy, zmieniły się też moje.

Później przeniosłem się z uniwersytetu do Narodowego Instytu
tu Pedagogicznego, gdzie spotkałem kolegów, którym spodobała się 
ta praca, i którzy przyłączyli się do mnie. Stało się to bardzo w 
porę, gdyż moje obowiązki gwałtownie wzrastały. Inne nauczycielki 
z tej samej szkoły, potem z innych szkół, nawet spoza Budapesztu, 
odwiedzały te dwie klasy eksperymentalne i niektóre z nich zwraca
ły się o pozwolenie na podjęcie podobnego eksperymentu. Trzeba by
ło im także dostarczać materiałów i odwiedzać Je od czasu do czasu.

W miarę jak rosła liczba klas pilotujących - rosła liczba od
wiedzających, jak i chętnych do przyłączenia się. Ten typ sprzężenia 
zwrotnego, gdzie wzrost jest z grubsza proporcjonalny do stanu aktu
alnego, generuje wzrost wykładniczy; to właśnie obserwowaliśmy. Licz
ba klas pilotujących rosła co roku w postępie geometrycznym. W ciągu 
dziesięciu lat ich liczba wzrosła z dwu do dwustu, co daje iloraz 
postępu równy , tj. około 1,53. Warunki brzegowe, takie Jak
nasycenie, po pewftym czasie wpływają spowalniająco na tego rodzaju 
wzrost; krzywa spłaszcza się i przybiera kształt tzw. krzywej logis
tycznej. Ta tendencja nie dała znać o sobie w czasie pierwszych dzie
sięciu lat, Jako że owe dwieście klas stanowiło zaledwie 0,5% klas 
węgierskich szkół ośmioklasowych. Trzeba dodać, że początkowy zasięg 
eksperymentu n~ cztery pierwsze klasy został później rozciągnięty na 
wszystkie osiem klas, a więc do końca szkoły podstawowej. Mając na 
uwadze to spłaszczenie krzywej, a zaniedbując inne nieprzewidziane 
zjawiska, można było oczekiwać, że wszystkie lub prawie wszystkie 
klasy ósme eksperyment obejmie gdzieś z początkiem następnego stule-
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cia. Nie było dla mnie niczego bardziej obiecującego niż idea tego 
rodzaju organicznego wzrostu, bez względu na to, czy dożyłbym jego 
końca. Próby przyspieszenia naturalnego wzrostu nie prowadzą raczej 
do zadowalających wyników.

A jednak, niestety, to właśnie się zdarzyło. Na wysokim szcze
blu zdecydowano, że zostaną zmienione programy wszystkich przedmio
tów w szkole podstawowej. Nasz program został uznany za warty przy
jęcia go za podstawę nowego programu matematyki dla całego kraju.
Ci, którzy byli zaangażowani w pracę nad eksperymentem, przeczuwali 
niebezpieczeństwo, lecz nie umieli przedstawić dostatecznie mocnych 
argumentów. Nasze protesty odparowano faktem, że byliśmy daleko le
piej przygotowani do reformy niż odpowiedzialni za programy innych 
przedmiotów. Kuszono: „Niech też inne szkoły, wszystkie szkoły wę
gierskie, zasmakują owoców waszego trudu".

Zmuszeni do kompromisu, przygotowaliśmy złagodzoną wersję pro
gramu realizowanego w naszych klasach pilotujących i przyswojonego 
przez uczniów, do jego stopniowego wprowadzania:

najpierw w 596 nowych klas pierwszych (w rzeczywistości ta licz
ba osiągnęła 896),

w następnym roku 1596 nowych pierwszych klas, równocześnie z 
przejściem do drugiej klasy tych, którzy przecierali szlak,

i tak dalej, przy 50, 80 i 10096 pierwszych klas w kolejnych 
trzech latach.

W roku szkolnym 1984/85 10096 siódmoklasistów i około 8096
ósmoklasistów „smakuje owoce naszego trudu". Czy im naprawdę sma
kują? Łatwo można zgadnąć, że nie wszystkim.

Stopniowe wdrażanie programu miało na celu symulację wzrostu 
organicznego, lecz z różnych powodów się to nie sprawdziło. Po pierw
sze, tempo było za duże. Po drugie dlatego, że na ogół ochotnika
mi byli teraz nie nauczyciele, lecz ich dyrektorzy lub przedstawicie
le wyższych władz. Wielu z nich nieufnie przyglądało się naszej dzia
łalności, gdy nie miała ona oficjalnego uznania, a pospiesznie chwy
ciło sztandar, gdy tylko to uznanie przyszło. (To właśnie zwiększy
ło planowane pierwotnie 596 na 396. ) W taki sposób już w początkowej 
fazie wdrażania programu, a potem z rosnącym nasileniem, wielu nau
czycieli było * m u 8 M o n y c h  do przyjęcia nowego programu, nawet jeżeli 
woleli pozostać przy starym, w którym lepiej się czuli. Nasz program



NAUCZANIE MATEMATYKI NA WĘGRZECH 147

stracił też swą dobrą markę: stał się obowiązkowy, jak państwowa 
religia czy ideologia. Panowie feudalni (władze oświatowe) nawracali 
ludność swego kraju, która musiała przyjąć nową religię. Była to 
praktyka, którą przekazywało nam średniowiecze. Cuius regio, eius 
religio - Czyje panowanie, tego wyznanie.

Zdarzało się często, że gdy zjawiał się wizytator, nauczyciel 
występował z jakąś aktywnością dzieci, która stawiała go jako gorą
cego wyznawcę nowej wiary. Kiedy indziej nauczycielowi odpowiadał 
nowy program, lecz nie odpowiadał on wizytatorowi lub dyrektorowi, 
który starał się zniechęcić nauczyciela. Zasada „Cuius regio, eius 
religio" funkcjonowała w dwu kierunkach. I nadal tak funkcjonuje.

Kształcenie nauczycieli i kursy dokształcające powinny popra
wić tę sytuację, lecz ich efekty nie są spektakularne. Oczywiście, 
wiele zależy od tych, którzy kształcą i dokształcają. Przekazywanie 
nowej wiedzy jest stosunkowo łatwe. Trudności pojawiają się wówczas, 
gdy uczący się mają się oderwać od przestarzałych pojęć, porzucić 
zakorzenione poglądy, zmienić zwyczajową praktykę postępowania, czy 
wreszcie - rzecz najtrudniejsza, a zarazem najważniejsza, zmienić 
swe postawy. Mam na myśli, na przykład, zaakceptowanie dzieci Jako 
partnerów we wspólnym uczeniu się, uznanie, że ich sposoby myślenia, 
głupie z pozoru, zasługują na potraktowanie z należytą uwagą i po
wagą; nie jest to - muszę wyznać - postawa reprezentatywna dla nau
czycieli węgierskich. Sprawę tę zilustruję za chwilę pewnym przykła
dem.

Przedtem Jednak muszę naszkicować charakter naszego programu, 
tego, który powstał w klasach pilotażowych. Podkreślam słowo pou- 
atał. Naprawdę bowiem był to wynik współpracy między nauczycielami, 
którzy codziennie pracowali z dziećmi, i prowadzącymi eksperyment, 
regularnie obecnymi na lekcjach i często przejmującymi funkcję nau
czyciela.

Na treść i strukturę programu wpływały dwa zamierzenia: po 
pierwsze, zbliżyć się do sposobu myślenia i odczuwania dzieci dane
go wieku; po drugie, trzymać się blisko programu tradycyjnego, jeśli 
nie pozostaje to w sprzeczności z punktem pierwszym. Postaraliśmy 
się więc o to, by treści nauczania nie redukowały się do samej aryt
metyki. W końcu dzieci spontanicznie same tworzą różne typy idei ma
tematycznych dotyczących przestrzeni, relacji, prawdopodobieństwa
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itd., nawet przed pójściem do szkoły. Do zadań szkoły należy pielęg
nowanie istniejących zalążków takich idei w umysłach dzieci. Mając 
to na uwadze, zamiast pytać: k i e d y rozpocząć nauczanie geometrii czy 
prawdopodobieństwa itp., pytaliśmy: j a k i  rodzaj strawy myślowej naj
lepiej służyłby w klasie pierwszej, potem w drugiej itd. pielęgnowa
niu tych zalążków, by dać im wykiełkować i zakwitnąć. Można w tym 
dopatrzeć się zastosowania słynnej zasady Jerome Brunera do sytuacji 
szkolnej.

Podejście takie może, oczywiście, prowadzić do katastrofalnych 
skutków, jeżeli nie jest moderowane zdrowym rozsądkiem, stałą obser
wacją bezpośredniej reakcji dzieci, jak też długofalowych efektów 
dla ich rozwoju. Tradycyjny program i zwyczajowe praktyki nauczycie
li nie odpowiadają może wymaganiom gwałtownie zmieniającego się świa
ta, jednak mają one swoje wartości: na przeciągu dziejów skumulowano 
w nich sporo zdrowego rozsądku. Przy tym jest to znowu kwestia pos
tawy: jak moglibyśmy oczekiwać, że nauczyciele będą szanować dzieci, 
Jeżeli sami nie okazywalibyśmy naszego najwyższego szacunku dla za
wodu nauczycielskiego i indywidualnych nauczycieli?

Zamiast opisywać szczegółowo, jak te dwa uzupełniające się za
mierzenia kształtowały nasz program i n t e n c j o n a l n y  , pokażę dwa przy
kłady. Rzucą one nieco światła (mam nadzieję), po pierwsze, na pro
gram w d r a ż a n y , to jest to, co w praktyce dzieje się w klasie, i, po 
drugie, na program o s i ą g a n y , a więc rzeczywiste efekty nauczania. 
Obydwa przykłady pokażą trudności, jakie napotykamy. Nie będą one 
jednak całkowicie pozbawione pozytywnego wydźwięku.

Pierwszy przykład to pewna afera wokół następującego zadania 
z naszej książki dla trzeciej klasy. Oto owo zadanie:

Ktoś opowiada w poniedziałek dowcip pięciu osobom. Następnego 
dnia, tj. we wtorek, każda z tych pięciu osób opowiada ten dowcip 
sześciu innym osobom. Każda z tych ostatnich opowiada go siedmiu oso
bom w środę. Ile osób usłyszało ten dowcip w środę?

W wywiadzie dla jednej z naszych gazet codziennych pewien ma
tematyk krytykował to zadanie, opowiadając o dylemacie swego sio
strzeńca. Chłopiec ten otrzymał to zadanie do rozwiązania w domu i 
znalazł trzy różne odpowiedzi, każdą przy innej interpretacji teks
tu :

(a) Pięć osób usłyszało dowcip w poniedziałek, pięć razy sześć,
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tj. 30, we wtorek, pięć razy sześć razy siedem, tj. 210, w środę. 
Odpowiedź: 210.

(b) Przy innej interpretacji odpowiedź wynosi 5+30+210, czyli 
245. Ci, co usłyszeli dowcip w poniedziałek lub wtorek, a l y a z e l i
go, gdy nadeszła środa, na równi z tymi 210, którzy go dopiero w tym 
dniu usłyszeli.

(c) Ten, kto opowiedział dowcip pierwszym pięciu osobom, mu
siał go też przedtem usłyszeć - chyba, że go wymyślił - a więc odpo
wiedź brzmi 246.

Siostrzeniec był zrozpaczony. „Jeżeli podam którąkolwiek z 
tych odpowiedzi - powiedział swemu wujowi - pani może mieć inną na 
myśli i wyśmieje mnie przed kiasą, że nie mogłem znaleźć d o b r a j  
odpowiedzi. Cała klasa będzie się ze mnie śmiać!” Puentą historii 
jest konkluzja, jaką wyciągnął ten matematyk. Powiedział on: „Zada
nia w podręcznikach matematyki powinny być staranniej formułowane, 
tak by wykluczyć różne interpretacje.”

Ciekaw jestem, co państwo o tym sądzicie; bo ja lubię dawać 
dzieciom zadania, które mogą oni interpretować na różne sposoby. 
Znajdowanie różnych interpretacji stanowi pierwszy krok ku samodziel
nemu tworzeniu zadań i ku matematyzacji sytuacji otwartych. Takie ak
tywności są co najmniej równie ważne, jak rozwiązywanie gotowych za
dań, j e ż e l i  u c z e n i e  aią m a t e m a t y k i  nie ma b y ó  j e d y n i e  e z t u k q  dla 
a z tuki . W pewnych przypadkach, jak zadania testowe czy konkursowe, 
jednoznaczne sformułowanie może być uważane za zaletę. Tu mamy, pro
szę państwa, „dział wód": albo przyjmujemy, że g ł ó w n y m  c e l e m  r o z 

w i ą z y w a n i a  z a d a ń  j e e t  u m o ż l i w i e n i e  r o z w i ą z y w a n i a  d a l e z y o h , t r u d n i e j -  
8 zych z a d a ń , po to, by zdać test czy egzamin, albo dostrzegamy, że 
można osiągnąć coś, może bardzo wiele, co p o z a  to w y k r a c z a . W pierw
szym przypadku zadania dwuznacznie sformułowane czy sytuacje otwarte 
nie mają większego sensu, w drugim przypadku ich sens jest widoczny.

Chłopiec z naszego przykładu był naprawdę w kłopocie z powodu 
tego niejednoznacznego zadania, a naprawdę nie z powodu zadania, ale 
dlatego, t e  zadał je autorytatywny nauczyciel. Będę bronił tego ma
tematyka, z którym przeprowadzono wywiad: dopóki w szkole są auto
rytatywni nauczyciele, zadania w podręcznikach powinny być sformuło
wane jednoznacznie, jeżeli uczniom chcemy oszczędzić kłopotów. A więc 
mamy wyeliminować takie zadania, ze szkodą dla podstawowych celów 
nauczania matematyki?
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Ten dylemat nie ma łatwego rozwiązania. Przyjęliśmy następują
cą taktykę: nie eliminować niejednoznacznych zadań, ale dać wskazów
kę nauczycielowi, jak się nimi posługiwać. Osobowości autorytatyw
nej nie da się zmienić z dnia na dzień; czy jednak nauczyciele są 
rzeczywiście tacy, za jakich ich uważamy? Być może, nauczycielka z 
tej historii potrzebuje jedynie zachęty, a będzie gotowa przyjąć 
różne odpowiedzi na to zadanie, w zależności od jego różnych inter
pretacji przez dzieci. Może nawet ucieszy ją możliwość podsunięcia 
im dalszych interpretacji.

2^6 wygląda na największą liczbę. Czy 210 jest najmniejsza?
Co ci mówi rysunek 1? Ależ tak! We wtorek ktoś (X) słyszy dowcip od 
dwu różnych osób ( B i C ) spośród tych, które usłyszały go w ponie
działek. Jest uprzejmy i nie przyznaje się za drugim razem, że już 
słyszał ten dowcip. A więc w poniedziałek 5, we wtorek 29, a w śro
dę? 29 razy 7. Czy mogłoby być jeszcze mniej? A jeszcze mniej? Dzie
ci współzawodniczą ze sobą, podając coraz mniejszą liczbę. Posługu
ją się wyobraźnią czy - kto woli - prawą półkulą mózgu; ale także 
lewą półkulą, gdy formułują i uzasadniają swoje odpowiedzi. To, czy
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dojdą do liczby siedem (każdy wysłuchuje dowcipu w środą tyle razy, 
ile jest osób, które słyszały go we wtorek), jest prawie nieistotne. 
Zainteresowanie skupia się głównie nie na rozwiązaniu minimalnym, 
ale na n a s t ę p s t w i e  r o z w i ą z a ń  d o b r y c h ,  l e p s z y c h  i j e s z c z e  lepszych. 
Sytuacja ta wywoła prawdopodobnie u dzieci śmiech. (Tyle, że nie 
kosztem ich kolegi.)

Przejdę teraz do drugiego przykładu, tego, który rzuca światło 
na program o s i ą g a n y  . Piątoklasiści biedzili się nad następującym 
zadaniem sprawdzianu:

Pole pewnego prostokątnego klombu wynosi 36 m . Na samym brze
gu tego klombu ułożono otaczający go sznur, na którym są węzły za
wiązane w odstępie metra. Ile jest węzłów na sznurze?

(W dawniejszej wersji tego zadania, która okazała się za trud
na - proszę zgadnąć, dlaczego - na brzegu klombu były zasadzone tu
lipany w metrowych odstępach.) Test przeprowadzono w maju z dzieć
mi w wieku powyżej 10 lat. Cytowane zadanie dostarczyło następują
cej interesującej obserwacji:

W mniejszości, ale niemałej liczbie klas większość uczniów, 
włączając w to tych, którzy mieli bardzo niskie oceny, znalazła jed
no lub więcej rozwiązań lub przynajmniej rozwiązywała zadanie w sen
sowny sposób, mimo że ostateczna odpowiedź była źle obliczona. Nato
miast w większości klas bardzo niewielu uczniów, lub nikt, rozwią
zało zadanie bądź pozostawiło przynajmniej ślad próby Jego rozwiąza
nia.

Pochodzenie społeczne uczniów Jednego i drugiego typu klas nie 
ujawniało różnicy, która mogłaby wyjaśnić ten wynik. Dopiero dalsze 
badanie ujawniło Jeden jedyny powód: „dobre" klasy były „dobre" d l a 
t e g o ,  ż e ich nauczyciele przyzwyczaili uczniów do eksperymentowania 
na materiałach konkretnych, takich Jak kolorowe klocki czy geoplany, 
i robienia rysunków, w celu rozwiązania zadań. Klasy, które osiągnęły 
niską średnią z tego zadania, były niekiedy zupełnie dobre w zada
niach typowych i rachunkach. W przypadku tego zadania uczniowie byli 
zablokowani prawdopodobnie dlatego, że zadanie to nie znajdowało się . 
w rejestrze ich pamięci. Nie mogli sobie przypomnieć, by kiedykol
wiek robili coś podobnego, więc nic nie robili.

Obraz, jaki wyłania się z tych przykładów i komentarzy, jest 
oczywiście niepełny, a może także skrzywiony. Nie wspomniałem o wie-
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lu błędach, w tym o szeregu poważnych, jakie popełniliśmy w toku 
reformy. Właśnie pracujemy nad usunięciem ich skutków. Nie mówiłem 
też o problemach pedagogicznych - dydaktycznych lub innych - które 
wciąż pozostają otwarte i nie mogą być rozwiązane bez dalszych badań 
i głębszego wejrzenia w proces uczenia się. Lecz nie możemy czekać, 
aż zostaną one rozwiązane. Musimy spiesznie podejmować decyzje do
tyczące rozwiązań dydaktycznych, podręczników itd., nawet jeżeli nie
które z tych decyzji okażą się w przyszłości błędne. Kończąc, wyra
żam jednak nadzieję, że ostatnie zmiany w nauczaniu matematyki na 
Węgrzech przyniosą więcej dobrego niż złego.

(Z angielskiego tłumaczył S. T u m a u )

The teaching of mathematics in Hungary - today

Summary

This is a short history of mathematics instruction reform in 
Hungary, from 1957 when the author himself taught first experimental 
lessons, till today when almost all eight-year-school students came 
within the official reformed curriculum.


