
Dydaktyka matematyki 
dyscypliną matematyczną

Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom wiadomość, że na 
liście dyscyplin matematycznych (’’ Mathematics Subject 
Classification 2000” ) utworzonej przez Amerykańskie Towa
rzystwo Matematyczne (American Mathematical Society) 
pod numerem 97/Cxx znalazła się dydaktyka matematyki 
(’’ Mathematics Education” ). Pełna lista jest w internecie 
na stronie

http://www.ams.org/msnhtml/classification.pdf

Rozwinięcie naszej dyscypliny (w polskim tłumaczeniu) za
mieszczamy na następnej stronie.

Redakcja

http://www.ams.org/msnhtml/classification.pdf


Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AM S) 
Klasyfikacja działów matematyki (fragment)

97-XX DYDAKTYKA MATEMATYKI
97-00 Ogólne źródła informacji (podręczniki, słowniki, bibliografie itp.) 
97-01 Publikacje podręcznikowe (podręczniki, skrypty dydaktyczne itp.) 
97-02 Publikacje naukowe (monografie, artykuły przeglądowe)
97-03 Publikacje historyczne (muszą otrzymać także co najmniej jeden nu

mer klasyfikacji z działu 01)
97-04 Obliczenia komputerowe i programy (nie teoria obliczeń czy progra

mowania)
97-06 Materiały konferencyjne, referaty, publikacje zbiorcze itp.
97Axx Ogólne
97A20 Rozrywki matematyczne [zob. też 00A08]
97A40 Zagadnienia socjologiczne [zob. też 97C60]
97A80 Standardy [zob. też 97B70]
97A90 Fikcja i gry
97Bxx Polityka edukacyjna i systemy edukacyjne
97B10 Eksperymentalne projekty dydaktyczne i planowanie
97B20 Kształcenie powszechne
97B30 Kształcenie zawodowe
97B40 Kształcenie wyższe
97B50 Kształcenie nauczycieli (aspekty badawcze — zob. 97C70}
97B60 Kształcenie pozaszkolne. Kształcenie dorosłych i ustawiczne.
97B70 Programy. Przewodniki do programów, dokumenty oficjalne [zob. też 

97A80]
97B99 Inne, ale w tym dziale
97Cxx Psychologia nauczania matematyki i badania nad nim 
97C20 Aspekty emocjonalne (motywacja, lęk, wytrwałość itp.)
97C30 Uczniowskie myślenie i uczenie się (błędne pojęcia, rozwój poznawczy, 

rozwiązywanie zadań itd.)
97C40 Badanie wyników (badania szerokie, wartość poznawcza, wiarygodność 

itp.) [zob. też 97D10]
97C50 Koncepcje teoretyczne (teorie uczenia się, epistemologia, filozofie na

uczania i uczenia się itd.) [zob. też 97D20]
97C60 Socjologiczne aspekty uczenia się (kultura, interakcje w grupie, pro

blemy sprawiedliwości itd.)
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97C70 Nauczyciele i badania nad kształceniem nauczycieli (rozwój nauczy
ciela itp.) [zob. też 97B50]

97C80 Narzędzia techniczne i inne materiały do nauczania i uczenia się (ba
dania innowacyjne, rola w uczeniu się uczniów, użycie narzędzi przez 
nauczyciela itp.)

97C90 Nauczanie a program (innowacje, praktyka szkolna, badania nad ma
teriałami programowymi, skuteczne nauczanie itp.)

97C99 Inne, ale w tym dziale
97Dxx Kształcenie i nauczanie w zakresie matematyki 
97D10 Badania porównawcze nad kształceniem matematycznym [zob. też 

97C40]
97D20 Filozoficzne i teoretyczne przyczynki do dydaktyki matematyki [zob. 

też 97C50]
97D30 Cele nauczania matematyki. Tworzenie programów nauczania.
97D40 Metody nauczania i metodyka pracy nauczyciela. Przygotowanie do 

lekcji. Zasady dydaktyczne (aspekty badawcze — zob. też 97Cxx} 
97D50 Nauczanie rozwiązywania zadań i strategie heurystyczne (aspekty ba

dawcze — zob. też 97Cxx}
97D60 Badanie osiągnięć i ocenianie
97D70 Diagnoza, analiza i terapia trudności w uczeniu się i błędów uczniow

skich
97D80 Jednostki dydaktyczne, lekcje próbne, lekcje wzorcowe 
97D99 Inne, ale w tym dziale
97Uxx Materiały edukacyjne i media. Technologia edukacyjna 
97U20 Analiza podręczników, tworzenie i ocena podręczników. Użycie pod

ręcznika w klasie.
97U30 Podręczniki dla nauczyciela i pomoce w planowaniu 
97U40 Zbiory zadań; konkursy, zadania egzaminacyjne 
97U50 Nauczanie z pomocą komputera i nauczanie programowane 
97U60 Materiały manipulacyjne i ich użycie w klasie (aspekty badawcze — 

zob. 97C80}
97U70 Narzędzia techniczne (komputery, kalkulatory, programy itd.) i ich 

użycie w klasie
97U80 Środki audio-wizualne i ich użycie w nauczaniu 
97U99 Inne, ale w tym dziale


