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M. Civil (USA) - O kompetencjach do uczenia się matematyki zdobywanych 

w codziennym życiu,
Ch. Roberts - O czynnikach kształtujących kulturę matematyczną,
Ch. Keitel (Niemcy) - O problemie matematyzacji i formalizacji w procesie 

poznania matematycznego,
L. Grugnetti (Wiochy) - Z badań empirycznych nad rozumieniem tekstu 

zadania,
P. Boero (Wiochy) - O problemie motywacji w nauczaniu matematyki,
W grupie, w której pracowaliśmy, mówili: A. Antibi - o rysunku w nauczaniu 

matematyki, trudnościach uczniów i nauczycieli i rysunkach w podręcznikach; 
M. Dumont - jaka powinna być matematyka dla ucznia, by przyczyniała się 
do rozwijania kultury ogólnej współczesnego świata; E. Galio - o kontroli w 
rozwiązywaniu problemów geometrycznych; C, Kazadi - o trudnościach w 
kształtowaniu pojęcia logarytmu i funkcji wykładniczej; B, Héraud - o prze
szkodach w rozumieniu długości i pola oraz sposobach ich usuwania; K. Nakano 
- o rozwiązywaniu problemów otwartych; H. Siwek - o ograniczeniach w pojmo
waniu pojęć matematycznych przez uczniów szkoły specjalnej.

Nowo wybrane władze Komisji to: A.I. Weinzweig (USA) - przewodniczący, 
Ch. Keitel (Niemcy) i L. Grugnetti (Wiochy)- wiceprzewodniczący oraz A. 
Hardy (Belgia) - sekretarz.

Kolejne, czterdzieste piąte Spotkanie Komisji odbędzie się w Cagliari na 
Sardynii w dniach 5 - 1 0  sierpnia 1993 roku. Będzie ono poświęcone kontroli i 
ocenie ucznia w procesie nauczania matematyki.

Helena Siwek i Eugeniusz Wachnicki

2 7. Międzynarodowy Kongres na temat Nam
czania Matematyki (ICME-7)

Kongresy organizowane przez Międzynarodową Komiąję do sprąw Nauczania 
Matematyki (ICMI), działającą jako komisja Międzynarodowej Unii Matema
tycznej (IMU), odbywają się co cztery ląta. Poprzedni, szósty, odbył się w roku 
1988 w Budapeszcie.

Kongres odbył się tym razem w Québecu (Kanada), na campusie Uniwersy
tetu Laval, w dniach 17-23 sierpnia 1992 roku. Liczbą uczestników, grup robo
czych (23), a także chyba sesji i wystąpień, pobił poprzednie kongresy, Około 
3.500 uczestników przyjechało z 88 krąjów, Stany Zjednoczone reprezentowało 
787 osób, więcej niż Kanadę (383), zaś Japonię 224; ale Chiny tylko 9, nie
wiele więcej niż Polskę (7, nie licząc kilkorga Polaków z emigracji lub czasowo 
pracujących za granicą).

Kongres otworzył przewodniczący ICMI, Miguel de Guzman, dramatycz
nym przemówieniem o przepaści dzielącej bogatą i biedną część świata, które
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zakończył apelem o udzielanie krajom biednym pomocy, niezbędnej także dla 
ulepszania nauczania i rozwoju dydaktyki. Apel ten powtórzył raz jeszcze w 
przemówieniu końcowym.

Odczyty na sesjach plenarnych wygłosili:

G. Howson (Wielka Brytania): Nauczyciele matematyki,
C. Laborde (Francja): Nauczanie geometrii: ciągłości i rewolucje,
M. Klawe (Kanada): Ożywić twórczość matematyczną u uczniów szkoły 

średniej,
B. Mandelbrot (USA): Geometria eksperymentalna i fraktale: dla uczniów i 

dla każdego.
Prócz plenarnych wygłoszono kilkadziesiąt odczytów na sesjach odbywają

cych się równolegle, nie licząc komunikatów w grupach roboczych. Pracowały też 
stale grupy problemowe ICMI, zbierały się komitety redakcyjne międzynarodo
wych czasopism i inne mniej oficjalne gremia osób związanych z nauczaniem 
matematyki. No i niezliczone, już całkiem nieoficjalne, przyjacielskie spotkania 
i dyskusje, na ogól wciąż na ten sam temat: o nauczaniu matematyki.

Obradom towarzyszyły -  jak zwykle -  wystawy książek i środków dydak
tycznych.

Następny, ósmy kongres odbędzie się w roku 1996 w Sewilli.

Stefan Turn au

3 XII Szkoła Dydaktyków Matematyki
W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 1992 roku odbyła się w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie XII Szkoła Dydaktyków Matematyki. Organizowane 
od 12 lat systematyczne spotkania dydaktyków matematyki i matematyków 
zainteresowanych kształceniem nauczycieli matematyki -  mają za cel główny 
doskonalenie procesu kształcenia tych nauczycieli, szczególnie w zakresie ich 
dydaktycznego przygotowania do przyszłej pracy w szkole.

Ostatnie spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej problematyce 
kształcenia nauczycieli matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem różnych 
systemów tego kształcenia. Uczestnicy szkoły, reprezentanci wszystkich uniwer
sytetów i wyższych szkól pedagogicznych, przedyskutowali koncepcje kolegiów 
nauczycielskich, studiów zawodowych kończących się uzyskaniem tytułu licen
cjata, wreszcie magisterskich studiów nauczycielskich, których obecny kształt 
budzi wiele zastrzeżeń. Ciągle aktualny jest problem ściślejszego powiązania 
studiów w szkole wyższej z przyszłym miejscem pracy nauczycieli, tj. ze szkolą.

Wiele uwag krytycznych padło ponadto pod adresem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które jest często w swych działaniach niekonsekwentne, co powoduje 
wiele nieporozumień i niejasności. Jako przykłady podano:


