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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.
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Od roku 1929 rozpoczyna się [w zespole kierowanym przez Jeana Piageta] 

gromadzenie danych eksperymentalnych do studium powstawania u dziecka licz
by, fizycznych wielkości czasu i prędkości oraz przestrzeni. Celem tych badań 
było zrozumienie natury operacji myślowych przez odwołanie się do ich gene
zy. Lecz nie był to jedynie produkt geniuszu Piageta. To także dzieło zespołu 
złożonego z jego wybitnych współpracowników. A przede wszystkim Aliny Sze- 
mińskiej, którą przypomnę szkicując kilka fragmentów jej biografii.

Alina spędziła dzieciństwo w Szwajcarii i w Polsce, w Warszawie ukończyła 
szkolę średnią. Po maturze w roku 1926, z powodu pewnego ostracyzmu w 
stosunku do kobiet, nie dostała się na medycynę i wyjechała do Berlina, gdzie 
podjęła studia w zakresie psychologii dziecka. [...] Christian Gillièron wspomina 
rozmowę z Szemińską w roku 1983. Opowiadała wówczas, jak radził jej Kohler, 
gdy w roku 1928 szukała dla siebie odpowiedniej placówki naukowej: „Są trzy 
miejsca, które bym Pani polecił: pierwsze -  nie wiem czy Panią usatysfakcjonuje 
-  to Decroly w Belgii; drugie to Kafka w Stanach Zjednoczonych, cokolwiek 
daleko. Jest jeszcze trzecie miejsce, ale nie wiem dokładnie, gdzie to jest; jest 
to człowiek bardzo młody, to wschodząca gwiazda; człowiek, który stanie się 
psychologiem naszego stulecia. Nazywa się Piaget... Nie jestem pewien jego 
imienia i nie wiem, gdzie uczy. Jest gdzieś w Szwajcarii; dowie się Pani w 
Instytucie Rousseau.”

Alina dowiedziała się i znalazła Piageta w Genewie. Było to w roku 1928. 
W pierwszym roku swej pracy współpracowała z Meili badając ruch strobo

skopowy. W następnym -  zajęła się badaniem występowania w myśleniu dziecka 
tych związków liczbowych, które obserwowano u „prymitywów” i o których Pia
get mówił w swym wykładzie historii myśli naukowej. Alina odkrywa wtedy 
niekonserwację liczebności niewielkich zbiorów u małych dzieci i gro
madzi ogrom ny materiał badawczy, który po selekcji stał się podstawą 
dzieła La Genèse du N om bre. [...]

W roku 1932 Szemińską otrzymuje dyplom, [...] a w 1935 publikuje „Essai 
d’analyse psychologique du raisonnement mathématique” (Cahiers de Pédagogie 
Expérimentale et de Psychologie de P Enfant 7). [...]

Tymczasem w Europie czas biegnie coraz szybciej. W roku 1939 Alina, 
pragnąc wrócić do Polski, wsiada do ostatniego samolotu odlatującego ze Szwaj
carii do Warszawy i przybywa tu 31 sierpnia. W piątek 1 września o godzinie 
5:45 rano uderza na Polskę pierwszy oddział hitlerowskiej dywizji pancernej, bez 
formalnego wypowiedzenia wojny. [...] Potworne naloty dewastują Warszawę i 
Kraków, zostawiając ponad dwa tysiące zabitych. Alina pracuje najpierw w Pol
skim Czerwonym Krzyżu, kierując poszukiwaniem zaginionych. Od początku 
też czynnie uczestniczy w ruchu oporu. Aresztowana w roku 1942 spędza 9 
miesięcy w więzieniu, a potem zostaje deportowana do obozu w Oświęcimiu. 
Noc i mgła... Wychodzi z obozu w roku 1945, po uwolnieniu go przez armię 
rosyjską. A tymczasem, w roku 1941, tuż przed aresztowaniem Aliny, ukazuje 
się francuskie wydanie La Genèse du Nombre.

W pierwszych latach powojennych Alina prowadzi w domu dla zagubionych
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dzieci w Warszawie ośrodek poradnictwa psychologicznego, a jednocześnie wy
kłada psychologię na studiach nauczycielskich. Od roku 1949 kieruje szkolnym 
poradnictwem psychologicznym, a od 1952 pracuje w Instytucie Pedagogicznym 
w Warszawie, kierując zakładem psychologii i prowadząc liczne badania nad 
wczesnoszkolnym nauczaniem matematyki. Po mianowaniu (1956) na stano
wisko profesorskie, znajduje się przez lata 60. pod presją psychologii marksi
stowskiej, pawłowowskiej. Wychodzi jej tłumaczenie Wallona, ale propozycja 
przełożenia Piageta nie zyskuje aprobaty. Od roku 1967 może wyjeżdżać za 
granicę i kilkakrotnie przebywa w Genewie. Tu w roku 1979 otrzym uje 
doktorat honoris causa.

Alina Szemińska zmarła w roku 1986, w sześć lat po śmierci Piageta.

Z francuskiego tłumaczył Stefan Turnau


