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E R M E  —  Europejskie Stowarzyszenie 
do Badań nad Nauczaniem Matematyki 

(European Society for Research in Mathematics Education)

W dniach 2-4 maja 1997 roku przedstawiciele 16 krajów europejskich (zob. 
niżej) spotkali sie w Osnabriick (Niemcy) w celu ustanowienia nowego stowa
rzyszenia, ERME, którego celem jest popieranie kom unikacji, k oop eracji i 
w sp ó łp ra cy  w badaniach nad nauczaniem matematyki w Europie. Stowarzy
szenie będzie się konstytuować przez dwa lata, od 1977 do 1999, i w roku 2000 
stanie się w pełni operatywne.

Uczestnicy zebrania uznali się za Komitet Konstytucyjny i dokonali wy
boru Komitetu Sterującego, który będzie kierował konstytuowaniem się Stowa
rzyszenia w ciągu pierwszych dwu lat. Kraje, które nie były reprezentowane, 
zostały zaproszone do zgłaszania swych kandydatów do Komitetu Konstytu
cyjnego.

Kraje reprezentowane:
Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Norwe

gia, Polska (prof. Maria Korcz, Uniwersytet Adama Mickiewicza), Portugalia, 
Rosja, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy.

Komitet Sterujący: Paulo Boero (Włochy), Jean-Philippe Drouhard (Fran
cja) -  koordynator, Konrad Krainer (Austria), Jarmila Novotna (Czechy), Luis 
Rico (Hiszpania) i Leo Rogers (Wielka Brytania)

Informacje można uzyskać pod następującym adresem: European Research 
on Mathematics Education, S. Jones, Secretary, University of Osnabrueck, FB 
Mathematik/Informatik, D-49069 Osnabrueck.

Tymczasowy statut

Funkcje komunikacyji, kooperacji i współpracy Stowarzyszenia będą się prze
jawiać w następujących formach działania:

1. Stowarzyszenie będzie promować i wspierać w sp ó łp racę  w  działa
niach d oty czący ch  w spólnych  tem atów , zagadnień i zaintere
sowań, z intencją:
poszerzania  zainteresow ań — wychodzenia poza konteksty lokalne 
dla wzbogacenia wiedzy i rozumienia w dziedzinie nauki,
w yn ajdyw an ia  — jakie badania prowadzone w różnych miejscach Eu
ropy mogłyby zyskać przez ich rozszerzenie,
wskazywania g łów n ych  dziedzin badaw czych  — dziedzin budzących 
szczególne zainteresowanie lub niepokój w nauce, na których należy skon
centrować wspólne badania na szeroką skalę,
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łączenia dyscyp lin  — opierania się na wynikach nauk pokrewnych dla 
poszerzenia wiedzy naukowej.

2. Stowarzyszenie będzie organizować:

konferencje  o szerokim spektrum tematyki, w celu wykorzystania bo
gactwa różnorodności Europy,

specjalne spotkania — takie jak w arsztaty tem atyczne, skoncen
trowane na specjalnej tematyce,

szkoły  letnie — gdzie osoby o wysokich kwalifikacjach będą pracować 
razem z początkującymi.

3. Stowarzyszenie będzie umożliwiać przep ływ  inform acji, w celu uwi
docznienia i udostępnienia europejskich badań w zakresie dydaktyki ma
tematyki (tak w Europie, jak i w świecie). Środki komunikacji obejmą: 
materiały konferencyjne, czasopismo, biuletyny, książki, internet, wideo- 
konferencje, dyski interaktywne (CD-ROM y).

4. Stowarzyszenie będzie w spierać studentów  — przyszłych badaczy w 
dziedzinie dydaktyki matematyki, umożliwiając udział w konferencjach, 
szkołach letnich, dostarczając informacji, organizując wymianę studen
tów i nauczycieli akademickich, studia postdoktoranckie i międzyeuro- 
pejską współpracę w prezentowaniu wyników badań.

Pierwsza konferencja E R M E  —  ER CM E 97

Konferencja odbyła się w dniach 31 sierpnia -  4 września w Podebradach 
(Republika Czeska). Składały się na nią referaty plenarne, pracownie i grupy 
tematyczne. Referaty wygłosili: Alan Bell (W. Brytania), Jiri Fiala (Repu
blika Czeska), M. Alessandra Mariotti (Włochy) i Horst Struve (pod jego nie
obecność referat odczytał Konrad Krainer). Pracownie prowadzili: Frantiśek 
Kufina i Hartwig Meissner („Konstruowanie wiedzy” ), Milan Hejny i Adrian 
Simpson („Metodologia” ) oraz Milan Koman i Graham H. Littler („Jednostki 
dydaktyczne” ). W  grupach tematycznych („Kultura myślenia” , „Rozumienie, 
mechanizmy kognitywne” i „Techniki informacyjne” ) wygłoszono 25 komu
nikatów. W konferencji uczestniczyło 61 osób, nie tylko z Europy. (Polskę 
reprezentował prof. Stefan Turnau, WSP w Rzeszowie.)

Następna konferecja planowana jest w dniach 27.08-31.08 1998 w Osna- 
briick (Niemcy), zaraz po Międzynarodowym Kongresie Matematycznym 
(ICM) w Berlinie.


