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PRZEDMOWA

W tomie X Dydaktyki Matematyki przekazujemy czytelnikowi 9 artykułów, a w dzia

le „Informacje" - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji. Pierwsza pozycja 

ma charakter przeglądowy. Zawiera syntetyczne opracowanie, na podstawie szeroko 

ujętej literatury, badań nad istotą i rolą pamięci w rozumieniu matematyki. 
Jest to przekład z języka angielskiego pracy dwóch autorów, Victora Byersa i 

Stanleya Erlwangera, opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie „Educational 

Studies in Mathematics". Do problemów „matematycznej pamięci" nawiązuje w nas

tępnym artykule Zofia Zamorska, zdając relację z przeprowadzonego przez nią 

sondażowego eksperymentu na temat zapamiętywania przez uczniów matematycznej 

definicji.
Beata Hebda przedstawia wyniki również tylko sondażowego badania rozumie

nia przez uczniów i studentów elementarnych pojęć rachunku różniczkowego, po

równując te wyniki z rezultatami analogicznych badań prowadzonych w szkołach 

angielskich.
We współczesnej dydaktyce ważne miejsce zajmują badania nad matematyczną 

aktywnością dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Wiąże się to ściśle z psy

chologicznymi badaniami nad dojrzałością tych dzieci do rozumienia liczby natu

ralnej. Artykuł Aleksandry Urbańskiej zdaje sprawę z tego typu sondażu.

Dedukcyjne ujęcie pewnych działów matematyki szkolnej (w szczególności 

geometrii według klasycznego paradygmatu) jest dziś z różnych punktów widzenia 

ostro krytykowane. Koncepcji globalnej dedukcji przeciwstawia się pojęcie de
dukcji lokalnej jako jedynie odpowiedniej dla szkolnego nauczania matematyki. 

Pojęcie to jest jednak rozmaicie interpretowane. Artykuł Jana Koniora przed

stawia próbę uporządkowania takich koncepcji.

Następne trzy artykuły - to przekłady referatów wygłoszonych na międzyna

rodowych konferencjach poświęconych problemom nauczania i uczenia się matematy-
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ki. Pierwszy z nich, którego autorem jest Douglas Quadling, wygłoszony na 38 

konferencji zorganizowanej w Southampton (Anglia) w roku 1986 przez Między

narodową Komisję do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki, wyraża głę

boką krytykę współczesnego nauczania matematyki. Z konferencji tej zdawaliśmy 

sprawę w tomie IX Dydaktyki Matematyki. Artykuł Quadlinga ilustruje tendencje 

wyraźnie ujawnione na tej konferencji, ale równocześnie wiąże się z treścią 

dwóch następnych artykułów (Michele Pellerey i Anny Zofii Krygowskiej), które 

są przekładami wystąpień inaugurujących konferencję zorganizowaną przez tę 

samą Komisję w roku 1987 w Kanadzie na temat roli błędu w uczeniu się i naucza
niu matematyki.

W dziale„Informacje" zamieszczamy sprawozdanie z tej konferencji.
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