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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:
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-  lansowanie przez MEN kolegiów nauczycielskich dających uprawnienia do 

nauczania w szkole podstawowej, z jednoczesnym głoszeniem zasady, że 
każdy nauczyciel powinien mieć wykształcenie wyższe;

-  zarządzenie wprowadzające tytuł zawodowy „magistra edukacji” bez żad
nego określenia warunków, jakim ten tytuł winien odpowiadać;

-  wprowadzenie w szkołach tzw. „minimów programowych” i programów 
autorskich bez należytego przygotowania do tego szkół, a także bez odpo
wiedniego włączenia do tego procesu szkól wyższych kształcących nauczy
cieli.

W czasie pracy Szkoły omówiono też problemy rozwoju kadry naukowej w dzie
dzinie dydaktyki matematyki. Poważną przeszkodą są tu pewne ustalenia natu
ry formalnej. Mianowicie nie ma w spisach dyscyplin i specjalności naukowych 
dydaktyk przedmiotowych, w tym dydaktyki matematyki. Nie wiadomo więc, 
jak ma brzmieć nazwa np. stopnia naukowego doktora habilitowanego osoby 
uprawiającej dydaktykę matematyki. Wśród zgłaszanych propozycji największe 
uznanie zyskał projekt nazwy: „doktor habilitowany nauk matematycznych w 
zakresie matematyki, ze specjalnością: dydaktyka matematyki” .

Szczegółowe wnioski, propozycje i ustalenia XII Szkoły Dydaktyków Mate
matyki zostaną opracowane przez Zespól Kierunkowy Matematyki Centralnego 
Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Krakowie, który był organizatorem Szkoły. Zarówno wnioski, jak i 
obszerniejsze materiały będą opublikowane.

B. J. Nowecki

4 Pięćdziesięciolecie La Genèse du Nombre 
chez l’Enfant Jeana Piageta i Aliny Szemiń- 
skiej
Z okazji pięćdziesięciolecia ukazania się fundamentalnego dzieła Jea
na Piageta i Aliny Szemińskiej La Genèse du Nombre chez l’Enfant 
[Geneza liczby u dziecka] (Editions Del ach aux et Niestlé, 1941) wy
dana została najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem -  w tłuma
czeniu na francuski -  we Francji, książka Les Chemins du Nombre 
(Presses Universitaires de Lille, Il wydanie, 1991), której autora
mi są Jaqueline Bideaud, Claire Melijac i Jean-Paul Fischer. We 
wstępie, napisanym przez Jaqueline Bideaud, znajduje się obszer
ny fragment poświęcony Alinie Szemińskiej, który drukujemy poniżej 
w polskim przekładzie.


