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Sylwetka Jubilata

Stefan Turnau urodził się 17 listopada 1931 r. w Krakowie. Wychowy
wał się do 1945 roku w Mikulicach koło Przeworska. Studiował matematykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950-1953 i 1956-59 (eksternistycz
nie) uzyskując dyplom magistra matematyki. Od 1953 roku pracował jako 
nauczyciel matematyki i fizyki w szkołach średnich: liceum pedagogicznym 
w Rzeszowie, liceum ogólnokształcącym w Miechowie, technikum rolniczym w 
Dąbrowicy koło Bochni i w liceum ogólnokształcącym w Krakowie, aż do roku 
1970. W 1958 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie 
jako asystent a następnie pracował jako starszy asystent w latach 1960-1967. 
W roku 1967 za pracę „Rysunek i znak graficzny jako niewerbalne środki 
nauczania matematyki”, której promotorem była A. Z. Krygowska, uzyskał 
stopień doktora nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki na Wydziale 
Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Stopień 
doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matema
tyki uzyskał w roku 1979 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer
sytetu Wrocławskiego za pracę „Rola podręcznika w kształceniu pojęć i ro
zumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej”. 
W latach 1967-1974 pracował w WSP w Krakowie jako adiunkt a od roku 
1974 jako docent.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Matematyki w latach 1974- 
1981 i 1984-1995; od grudnia 1990 do września 1993 dziekana Wydziału Mate- 
matyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

W latach 1980-1981 pracował jako nauczyciel matematyki w Bedford School 
w Bedford w Anglii oraz w latach 1981-83 jako wykładowca w University of 
Georgia w Athens (USA), a potem w Liberał Arts College w Belmont w North 
Carolina (USA).

Od 1991 do 1995 roku pracował jako profesor Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Krakowie (obecnie Akademii Pedagogicznej), a od września 1995 roku 
pracuje jako profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie 
Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Jest promotorem 5 prac doktorskich, ok. 150 prac magisterskich i 30 licen
cjackich.

Za swoją działalność naukową i nauczycielską został uhonorowany Me
dalem Komisji Edukacji Narodowej (1983) i Krzyżem Kawalerskim Orderu
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Odrodzenia Polski (1984) oraz czterokrotnie nagrodami ministra.
Jest członkiem Komitetu Matematyki PAN i jego Komisji Nauczania Ma

tematyki, członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członkiem 
Międzynarodowej Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki 
(Commission Internationale pour l’Etude et 1’Amelioration de 1’Enseignement 
des Mathematiąues (CIEAEM), której był wiceprezydentem w latach 1977- 
81 i 1982-84, i prezydentem przez rok 1981/82. Jest przedstawicielem Polski 
w International Commission on Mathematical Instruction (ICMI).

Odbywał staże naukowe w Instytucie Pedagogicznym w Moskwie (1963) 
i w INRDP we Francji (1971/1972) i w Niemczech (1978). Brał udział w ok. 
20 konferencjach CIEAEM; organizował konferencję tej komisji w roku 1990 w 
Polsce (Szczyrk), uczestniczył w organizacji konferencji w latach 1960 i 1971 
w Krakowie. Brał również udział w kilku kongresach ICME (International 
Congress on Mathematical Education): Exeter (1972) i Karlsruhe (1976) jako 
członek zespołu panelowego grupy roboczej, w Budapeszcie (1988) i w Quebec 
(1992 — gdzie przewodniczył podgrupie) oraz trzykrotnie w międzynarodo
wych zespołach problemowych ICMI (1973, 1986 i 1995), a także w Między
narodowym Kongresie Matematyków ICM w Warszawie w 1983 roku.

Był członkiem komitetów redakcyjnych:
Educational Studies in Mathematics — w latach 1979-1990.
Oświata i Wychowanie — w latach 1975-1978 jeden z redaktorów dodatku: 
Matematyka w nauczaniu dzieci, a w roku 1979 redaktor dodatku Dla nauczy
cieli matematyki w klasie IV.
Nauczyciele i Matematyka — kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Ma
tematyki, współpraca redakcyjna w latach 1992-1998.

Obecnie jest członkiem komitetów redakcyjnych wydawnictw seryjnych:
Dydaktyka M atematyki — rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycz
nego, seria V: członek Komitetu Redakcyjnego od jego powstania w 1982 roku, 
sekretarz redakcji w latach 1986-1990, redaktor naczelny od 1992 roku (re
dakcja 10 tomów').
Mathematics Education Library — od roku 1988 członkostwo Komitetu 
Redakcyjnego (opiniowanie konspektów książek).
Matematyka — czasopismo dla nauczycieli: członkostwo Komitetu Redak- 
cyjnego w latach 1968-1976 (redaktor działu) i od 1992 — do chwili obecnej.

Jest autorem (współautorem) ponad 250 prac; książek artykułów i tłuma
czeń. (Spis publikacji zamieszczamy na stronach 33-50).

Opracowała Maria Legutko z Akademii Pedagogicznej w Krakowie


