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SZKOŁA DYDAKTYKI MATEMATYKI

X V I Szkoła Dydaktyków Matematyki
W dniach od 6 do 8 września 2002 roku, po dłuższej przerwie, obradowała 

XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki. Wszystkie poprzednie szkoły były or
ganizowane przez Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 
zlokalizowany przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie AP). 
Wśród wielu różnych zadań, które były permanentnie inspirowane, a póź
niej także stawiane przed środowiskiem dydaktyków matematyki, pracujących 
w instytucjach kształcących nauczycieli matematyki, w szczególności w uni
wersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, znalazły się m. in.:

• integracja środowiska,
• podniesienie poziomu merytorycznego i dydaktycznego przedmiotów 

związanych z przygotowaniem do zawodu nauczyciela,
• ulepszanie systemu kształcenia nauczycieli w swoich macierzystych uczel

niach,

• stymulacja prowadzonych badań dydaktycznych.

Obecną szkołę, już w zupełnie innych warunkach, zorganizował Instytut 
Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jednym z założeń orga
nizatorów i życzeniem uczestników było zacieśnienie współpracy z szeroko 
rozumianym środowiskiem matematycznym. Obrady odbywały się w Łodzi. 
Gospodarzami byli: Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Od
dział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Obrady rozpoczęły się 
w ostatnim dniu Zjazdu PTM — wspólną sesją z dydaktyki matematyki. Do
minującymi tematami trzydniowych obrad były problemy związane z prowa
dzonymi przez dydaktyków matematyki badaniami naukowymi oraz z kształ
ceniem nauczycieli. W trakcie prowadzonych dyskusji wyłoniły się następujące 
plany i zamierzenia, które są niezwykle istotne dla naszego środowiska:

• ponieważ uważamy, że dydaktyka matematyki jest działem matematyki, 
który wspiera nauczycieli matematyki przez systematyczne badanie p ro  
cesu uczenia się matematyki przez dzieci, młodzież i dorosłych, oraz że
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dydaktyk matematyki jest matematykiem, który zna literaturę naukową 
ze swojej dziedziny, potrafi jej wyniki zastosować w praktyce i prowadzi 
w tej dziedzinie badania, więc chcemy systematycznie zmniejszać deficyt 
kadry w tej dziedzinie, szkolić jej nowych adeptów i sami pogłębiać oraz 
poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu;

• planujemy propagowanie wyników badań z dydaktyki matematyki wśród 
matematyków, między innymi poprzez prezentowanie na spotkaniach 
z matematykami, zaangażowanymi w proces kształcenia nauczycieli ma
tematyki, ważniejszych wyników badań i prac dydaktycznych;

• zamierzamy podjąć zdecydowane działania na rzecz zdobywania stopnia 
doktora habilitowanego w zakresie dydaktyki matematyki na wydzia
łach matematyki uniwersytetów i akademii pedagogicznych, a w szcze
gólności chcemy uzyskać pełne poparcie ze strony matematyków innych 
specjalności dla ewentualnych starań Akademii Pedagogicznej w Krako
wie w sprawie uprawnień habilitacyjnych dla Wydziału Matematyczno- 
Fizyczno-Technicznego.

W zakresie kształcenia nauczycieli matematyki uważamy, że istnieje pilna 
konieczność poszukiwania nowej formuły kształcenia nauczycieli matematyki. 
Nie powinien być to tylko magister matematyki (lub matematyk licencjono
wany) z dodatkowym pakietem wiadomości pedagogicznych. Oznacza to:

• potrzebę przebudowy planów studiów,

• dobór odpowiednich przedmiotów studiów uwzględniających tzw. mate
matykę szkolną,

• skonstruowanie odpowiednich programów nauczania,

• zmianę form organizacyjnych prowadzenia studiów,

• wykorzystywanie w procesie kształcenia technologii informacyjnej oraz 
wszelkich innych środków dydaktycznych.

Całokształt tych poczynań powinien prowadzić do zmiany obecnej ten
dencji kształcenia nauczycieli matematyki, która nadmiernie podkreśla styl 
formalny i dogmatyczny, w takim kierunku, jaki nadawała temu kształceniu 
Profesor Zofia Krygowska: by nauczyciel potrafił organizować aktywny i świa
domy proces uczenia się matematyki przez ucznia, kierować jego prawidłowym 
przebiegiem i kontrolować jego wyniki.

Uważamy, że konieczne jest większe zaangażowanie dydaktyków matema
tyki i ich większy wpływ na kształt wprowadzanej ostatnio reformy szkoły. 
Oznacza to obowiązek projektowania i weryfikowania edukacji matematycznej



w Polsce. Badania prowadzone w tym zakresie powinny być tak ukierunko
wane i prowadzone, aby mogły być wykorzystywane przy wprowadzeniu decy
zji administracyjnych dotyczących reformy szkolnej. W związku z powyższym 
popieramy zdecydowanie działania PTM dotyczące:

• stałej współpracy ośrodków decyzyjnych z reprezentacją PTM i SNM 
w sprawie nauczania matematyki,

• podniesienia jakości nauczania matematyki i nadanie jej większej rangi 
w szkole przez wprowadzanie obowiązkowej matury z matematyki dla 
wszystkich.

Realizacja wyżej wymienionych postulatów wymaga dużej mobilizacji i dzia
łań całego środowiska dydaktyków matematyki. Nie wystarczą organizowane 
corocznie kolejne Szkoły, konieczne jest ujęcie tych poczynań w odpowiednie 
ramy organizacyjne. Zdaniem uczestników Szkoły najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zinstytucjonalizowanie —  w ramach PTM — działań środowiska dy
daktyków matematyki, na przykład powołanie sekcji dydaktyki matematyki 
PTM.

Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego i Programowego 

XVI Szkoły Dydaktyków Matematyki
Henryk Kąkol
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W dniach od 4 do 6 września 2003 roku obradowała XVII Szkoła Dydaktyki 
Matematyki. Tym razem pod zmienioną nazwą. Zmianę tę zaproponowano po 
zakończeniu XVI Szkoły Dydaktyków Matematyki, kiedy to zostały sformu
łowane wnioski i postulaty odnośnie dalszych działań środowiska dydaktyków 
matematyki, między innymi propozycja powołania sekcji dydaktyki matema
tyki PTM.

W dniu 1 marca 2003 roku zwróciliśmy się w tej sprawie do Zarządu Głów
nego PTM  z następującym wnioskiem:


