
W konferencji uczestniczyli Polacy: Maria Korcz (UAM) i (piszący te 
słowa) Stefan Turnau (WSP w Rzeszowie).

Wszystkie materiały z CERME 1 są dostępne na stronie internetowej pod 
adresem h t tp : //www.erme.uni-osnabrueck.de/erm e98.htm l.
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C IE A E M  50

W dniach 2-7 sierpnia 1998r odbyło się w Neuchatel w Szwajcarii jubileuszowe, 
50. spotkanie Międzynarodowej Komisjii do Badania i Doskonalenia Nauczania 
Matematyki — CIEAEM. W konferencji wzięło udział 236 uczestników z 24 
krajów czterech kontynentów. Z Polski w spotkaniu uczestniczyło 14 osób (M. 
Ciosek, M. Klakla, H. Kąkol, M. Legutko, E. Urbańska, B. Rożek i E. Wach- 
nicki —  z Krakowa, S. Domoradzki, E. Swoboda, S. Turnau —  z Rzeszowa, 
E. Łakoma, J. Nawrocki — z Warszawy oraz M. Mikołajczyk i B. Rabijewska 
— z Wrocławia.

1 Problematyka

Temat konferencji brzmiał: R elacje  m iędzy badaniam i w  dydaktyce 
m atem atyki a praktyką szkolną.
Szczegółowe problemy tego ogólnego tematu zostały sformułowane we wprowa
dzeniu do dyskusji (Discussion Paper) przez Międzynarodowy Komitet Pro
gramowy w składzie: Franęois Jaquet (Szwajcaria), Catherine Inchley (W. 
Brytania), Lucia Grugnetti (Włochy), Christine Keitel (Niemcy), Maciej Kla
kla (Polska), Angelo Bertoletti (Szwajcaria), Andre Scheibler (Szwajcaria).
Te problemy grupują się wokół pięciu poniższych zagadnień (A, B, C, D, E).

A . Cele nauczania m atem atyki

• Jakie osoby, grupy i instytucje mają główny wpływ na ustalanie celów 
nauczania matematyki?
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• Jakie są espitemologiczne koncepcje wiedzy i celów matematycznego 
kształcenia oraz czym one się różnią?

• Czy poglądy matematyków, nauczycieli i dydaktyków prowadzących ba
dania nad nauczaniem matematyki na temat epistemologii matematycz
nej wiedzy są rzeczywiście różne?

• Czy CIEAEM powinna promować pewne wybory w odniesieniu do celów 
nauczania matematyki?

B. Komunikowanie się oraz współpraca praktyków i dydaktyków 
(badaczy) w zakresie nauczania matematyki

• Jakie są modele współpracy praktyków i dydaktyków prowadzących ba
dania dydaktyczne: model partnerstwa nauczyciel-badacz w procesie ba
dania, nauczyciel jako odbiorca wyników badania, czy „obserwator i ana
lityk” szkolnej praktyki? Jak te modele funkcjonują? Jakie są pozytywne 
a jakie negatywne strony tych typów współpracy?

• Jak dydaktyk matematyki prowadzący badania procesu uczenia się- 
nauczania może przekazywać rezultaty swoich badań, tak by był rozu
miany przez praktyka? Czy istnieje „dydaktyka komunikowania się” ?

• Jakie warunki pozwalają na pozytywną, dopełniającą się konfrontację 
perspektyw obserwatora i aktora w dziedzinie nauczania matematyki? 
Jakie eksperymenty można by prowadzić w tym zakresie?

• Czy —  jak dotychczas — CIEAEM uczestniczyła w upowszechnianiu re
zultatów badań dydaktycznych? Czy mogła by ulepszyć swoją działaność 
w tej dziedzinie?

C. Badania dydaktyczne a kształcenie nauczycieli

• Jak dydaktyk może przekazać teorie dydaktyczne studentom —  przy
szłym nauczycielom? Na jakie ograniczenia tu napotyka?

• Czy można rozwijać analogie między koncepcjami uczenia się matema
tyki i jej dydaktyki? Jakimi doświadczeniami i modelami dysponujemy 
w tym względzie?

• Jak nauczyciel praktyk może spowodować, że dydaktyk (badacz) zrozu
mie ograniczenia nauczyciela w klasie?

• Jakie są warunki na to, aby pewne działanie nauczyciela w klasie mogło 
być uznane za prawdziwe badanie dydaktyczne?
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D. Specyficzne cechy badań w dydaktyce matematyki

• Co rozumiemy przez termin „badanie w dydaktyce matematyki” ? Jakie 
jest znaczenie tego terminu w psychologii i innych naukach społecznych?

• Kto może prowadzić badania dydaktyczne lub uczestniczyć w konstru
owaniu wiedzy w dziedzinie dydaktyki matematyki? Do kogo ta wiedza 
jest aresowana?

• Jak praktycy oceniają tę wiedzę? Jakie są oczekiwania, na które nie ma 
dotychczas odpowiedzi?

E. Uwzględnianie wyników badań dydaktycznych w pomocach na
ukowych i przewodnikach dla nauczycieli

• Jaki jest status autora podręcznika i „metodyka” w odniesieniu do ba
dania dydaktycznego i do praktyki? Jaka jest ich rola i obowiązki w 
przekazie dydaktycznym?

• Czy istnieją modele współpracy dydaktyka i praktyka w tworzeniu na
rzędzi dydaktycznych?
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2 Organizacja

Zgodnie z tradycją Komisji, prace prowadzone w toku konferencji zorgani
zowano w następujących formach:

• sesje plenarne z referatami zaproszonych prelegentów,
• tak zwane prezentacje równoległe (wprowadzające do tematów grup ro

boczych, wygłaszane w tym samym czasie, w różnych salach),

• referaty i dyskusje w zespołach tematycznych (pięć zespołów, odpowied
nio do zagadnień A, B, C, D i E),

• warsztaty, forum idei, pomysłów, z wystawą literatury i plakatów, po
mocy naukowych, pokazy wykorzystania komputerów.

Poza tym odbyło się kilka sesji specjalnych.

3 Sesje plenarne

Wygłoszono cztery wykłady plenarne.
John Mason z Wielkiej Brytanii w referacie zatytułowanym „Energie w 

praktyce nauczania i w badaniach nad nauczaniem” , mówił o naturze różnych



rodzajów energii niezbędnych do praktyki nauczania, kontrastując to z ener
giami potrzebnymi do kształcenia zawodowego czy podejmowania badań na
ukowych. Analiza tych różnych energii pozwoliła mu postawić pytanie kto i co 
bada, w jakim celu i za pomocą jakich środków?, w odniesieniu do różnorodnych 
wzajemnych relacji między badaczem-dydaktykiem a nauczycielami. Stawia
jąc to pytanie, zaproponował, aby badania podejmowane przez dydaktyka, 
nauczyciela (analizującego swoje działania) i edukacja matematyczna miały 
wspólny rdzeń —  rozwijanie nastawienia poszczególnych osób i zespołów do 
specyficznych sposobów postrzegania (obserwacji). Ów akt specyficznego po
strzegania odpowiednio sformalizowany tak, aby pełnić rolę metody badawczej, 
staje się Dyscypliną Postrzegania (Discpline of Noticing), obejmującą specy
ficzne metody poszerzania i pogłębiania wrażliwości na dostrzeganie okazji do 
(szybkiego) działania. Przedstawiona została również szczególna i personalna 
forma badań, którą autor nazywa badaniami od wewnątrz, a która wykorzy
stuje stawianie takich pytań jak: do czego to jest podobne?, aby wyostrzyć 
zmysł obserwacji badacza.

Marie Helene Salin i Denise Greslard z Francji przedstawiły referat pt. 
„Współpraca między badaczami i nauczycielami w ramach oryginalnego pro
jektu obserwacji klas: COREM” . W referacie, stojąc na pozycjach francuskiej 
dydaktyki matematyki, która jest aktualnie postrzegana jako „nauka o rozpo
wszechnianiu umiejętności matematycznych” , szczególnie w środowisku szkol
nym, Autorki zwróciły uwagę na zagadnienie dostępu badaczy do tego środo
wiska; wiąże się to z wieloma problemami natury instytucjonalnej, naukowej i 
deontologicznej, które czekają jeszcze na swoje rozwiązanie.
Pierwsza część referatu poświęcona była uzasadnieniu potrzeby oparcia się w 
badaniach dydaktycznych na obserwacji całych klas (a nie tylko pojedynczych 
uczniów). W  części tej Autorki odniosły się też do stosowanych obecnie we 
Francji sposobów dostępu badaczy do tego, co dzieje się w klasie.
W drugiej części zaprezentowano opracowany przez G. Brousseau w 1972 roku 
i funkcjonujący do dziś projekt, dotyczący nauczania matematyki na poziomie 
klas przedszkolnych i szkoły podstawowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na zagadnienie współpracy między badaczami a nauczycielami. Omówiono tu 
także główne rezultaty badań uzyskane w ramach projektu. Autorki przedsta
wiły też różne punkty widzenia (badacza i nauczyciela) na wzajemną współ
pracę w ramach projektu, oraz jego aktualną ewolucję pod wpływem interakcji 
badacz-nauczyciel.

Nikolina A. Malara z Włoch przedstawiła referat zatytułowany „Teoria 
i praktyka: przykład wzajemnych owocnych relacji przy odnowie nauczania 
algebry” . W  referacie Autorka, zwracając uwagę na istniejący w wielu kra
jach rozdżwięk między praktyką nauczania a badaniami z dydaktyki, omawia
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specyficzną sytuację we Włoszech. Tworzone są tam mieszane grupy badaw
cze, złożone z prowadzących badania nauczycieli akademickich i pracujących 
w szkole nauczycieli. Przedstawiony w referacie przykład dotyczy projektu 
badawczego opartego na ścisłych związkach teorii z praktyką. Celem tego pro
jektu jest konstruowanie, razem z nauczycielami i do ich użytku, innowacyj
nej dydaktycznej drogi, która pozwoliłaby uczniom włoskiej średniej szkoły 
(11-14 lat), na bardziej świadome przechodzenie od arytmetyki do algebry 
oraz jednocześnie wprowadziłaby uczniów w efektywne wykorzystanie języka 
algebraicznego przy rozwiązywaniu problemów czy dowodzeniu twierdzeń. Au
torka omówiła założenia teoretyczne projektu, ich pracę w ramach projektu, 
podała przykłady działań dydaktycznych w klasie oraz przedstawiła przegląd 
najważniejszych rezultatów i wniosków z badań.

Maciej Klakla przedstawił referat „Związki między praktyką nauczania i 
badaniami z dydaktyki matematyki w instytucji kształcącej nauczycieli ma
tematyki” . Autor omówił charakterystyczne przykłady takich związków, za
czerpnięte z doświadczeń Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie, gdzie od ponad pięćdziesięciu lat kształci się nauczycieli matema
tyki. W  szczególności zaprezentował przykłady relacji: badania dydaktyczne 
— kształcenie nauczycieli. Przykłady te odnosiły się do problematyki logicz
nej w nauczaniu oraz do zagadnienia kształcenia aktywności matematycznej 
uczniów i studentów. Dla podkreślenia jubileuszowego charakteru Konferencji, 
M. Klakla zwrócił uwagę na historyczne aspekty podejmowanej problematyki.

4 Sesje specjalne

W ramach 50. spotkania CIEAEM odbyły się 4 sesje specjalne. Trzy z 
nich to godzinne referaty, częściowo związane tematycznie z krajem odbywania 
konferencji, i adresowane do wszystkich uczestników. Wygłosili je:

• L. Grugnetti — na temat historii matematyki w Szwajcarii,

• P. Marc — „Czy trzeba mówić o odpowiedzialności dydaktyków wobec 
»odtwarzania«2” ,

• J. Brun, W. Soerensen — „ Piaget i Gonseth a nauczanie matematyki.”

Czwarta sesja specjalna, zatytułowana „CIEAEM —  jubileuszowe 50. spo
tkanie” , była uroczystą sesją historyczno-wspomnieniową o charakterze okrą
głego stołu. Długoletni członkowie Komisji: Josette Adda (Francja), Theo Ber- 
net (Szwajcaria), Emma Castelnuovo (Włochy), Marcel Dumont (Francja) —

2Chodzi o wprowadzanie koncepcji dydaktycznych do praktyki szkolnej
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wspominali ważne wydarzenia z historii CIEAEM. Pozostali uczestnicy okrą
głego stołu przypomnieli postaci (już historyczne), które odegrały doniosłą 
rolę w działalności Komisji. Renee Servais (Belgia) mówiła o Willym Servais, 
pełniącym funkcję sekretarza CIEAEM w latach 1956-1978, Rijke Dekker (Ho
landia) mówiła o Hansie Freudenthalu, który pełnił funkcję przewodniczącego, 
Juliana Radnai (Węgry) wspominała Tomasa Vargę, długoletniego członka Ko
misji, a Stefan Turnau (Polska) przypomniał sylwetkę Anny Zofii Krygowskiej 
— przewodniczącej Komisji w latach 1971-1975, a następnie jej honorowej 
przewodniczącej.
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Udział Polaków

Wkład Polaków w 50. spotkanie CIEAEM był znaczący. Poza wykładem 
plenarnym M. Klakli oraz wystąpieniem S. Turnaua w sesji poświęconej historii 
Komisji, udział Polaków przedstawiał się następująco:

• M. Ciosek: Jakie sytuacje dydaktyczne mogą prowokować nauczyciela do 
podjęcia się roli badacza? (prezentacja „równoległa” —  zagadnienie C),

• S. Domoradzki: Podręczniki Stefana Banacha jako przykład poglądów ma
tematyka na nauczanie matematyki (forum idei —  referat),

• H. Kąkol: Trudności pojawiające się w rozwiązywaniu problemów mate
matycznych (forum idei — poster),

• M. Legutko: Praktyczne przygotowanie studentów kierunku nauczyciel
skiego do zawodu nauczyciela matematyki (referat — grupa tematyczna
C),

• E. Łakoma: Perspektywa diachroniczna w badaniach nad uczeniem się 
prawdopodobieństwa i je j wpływ na praktykę nauczania stochastyki (re
ferat — grupa tematyczna A),

• M. Mikołajczyk: Materiały pomocnicze do nauczania matematyki — 
wspólny mianownik teorii i praktyki (forum idei —  referat),

• J. Nawrocki, M. Klakla: Logiczne i matematyczne aspekty prawdy mate
matycznej w kształceniu studentów politechnik (warsztaty),

• B. Rożek, E. Urbańska: Szeregowo-kolumnowy układ figur w rozumieniu 
dzieci (referat — grupa tematyczna D),

• E. Swoboda: Między intuicją a definicją: próba określenia kompetencji 
uczniów 11-12-letnich w definiowaniu figur podobnych (referat —  grupa 
tematyczna A),



• S. Turnau: Próba zmiany koncepcji matematyki, jej uczenia się i naucza
nia u stedentów kierunków nauczycielskich (referat —  grupa tematycz
na A),

Ponadto S. Turnau i M. Ciosek występowali w charakterze animatorów pracy 
grup tematycznych, odpowiednio A i C, natomiast M. Klakla przewodniczył 
sesji prezentacji „równoległych” .
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C IE A E M  51

Następne 51. Spotkanie Międzynarodowej Komisji do Badania i Ulepszania 
Nauczania Matematyki odbędzie się w dniach 21-26 lipca 1999 roku w Chi
chester w Wielkiej Brytanii. Temat spotkania (w wersji angielskiej) brzmi:

Różnorodność kulturowa w matematyce i jej nauczaniu 
(Cultural Diversity in Mathematics (Education))

Informacje można otrzymać pod adresem: 
e-mail mathsOchihe .ac.uk
internet h t tp : //w w w .chihe. ac.uk.conferences/CIEAEM51

http://www.chihe.ac.uk.conferences/CIEAEM51

