
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:



212 X V II  Szkoła Dydaktyków Matematyki

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

w Warszawie

W  imieniu uczestników XVI Szkoły Dydaktyków Matematyki, która obra
dowała w Łodzi w dniach od 6 do 8 września 2002 roku, zwracam się z wnio
skiem o powołanie w łonie Polskiego Towarzystwa Matematycznego Komisji 
Dydaktyki Matematyki.

Dydaktyka matematyki jest już rozwiniętą dziedziną nauki i badań nad 
nauczaniem i uczeniem się matematyki, która wyrosła na styku matematyki, 
psychologii, pedagogiki, filozofii i socjologii. Pojawiającym się tendencjom włą
czenia dydaktyki matematyki do nauk pedagogicznych jesteśmy zdecydowanie 
przeciwni. Natomiast jesteśmy zgodni z poglądami prof. Z. Krygowskiej, że 
dydaktyka matematyki może i musi rozwijać się w ścisłych związkach z mate
matyką.

Z tego przesłania wynikają następujące plany i zamierzenia, które są nie
zwykle istotne dla naszego środowiska i które chcemy realizować.

1. Ponieważ dydaktyka matematyki wspiera nauczycieli matematyki przez 
systematyczne badanie procesu uczenia się matematyki przez dzieci, 
młodzież i dorosłych, a dydaktyk matematyki jest matematykiem, który 
zna literaturę naukową ze swojej dziedziny, potrafi jej wyniki zastoso
wać w praktyce i prowadzi w tej dziedzinie badania, więc chcemy syste
matycznie zmniejszać deficyt kadry w tej dziedzinie, szkolić jej nowych 
adeptów i sami pogłębiać oraz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu;

2. 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;

3. 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- 
F izy czno-Technicznego;

4. Uważamy, że istnieje pilna konieczność poszukiwania nowej formuły 
kształcenia nauczycieli matematyki. Nie powinien być to tylko magister 
matematyki (lub matematyk licencjonowany) z dodatkowym pakietem 
wiadomości pedagogicznych. Oznacza to:



X V I Szkoła Dydaktyki Matematyki 213

• potrzebę przebudowy planów studiów,
• dobór odpowiednich przedmiotów studiów uwzględniających tzw. 

matematykę szkolną,
• skonstruowanie odpowiednich programów nauczania,
• zmianę form organizacyjnych prowadzenia studiów,
• wykorzystywanie w procesie kształcenia „Technologii Informacyj

nej” oraz innych nowoczesnych środków dydaktycznych.

5. Uważamy, że konieczne jest większe zaangażowanie dydaktyków ma
tematyki i ich większy wpływ na kształt wprowadzanej ostatnio re
formy szkoły. Oznacza to obowiązek projektowania i weryfikowania edu
kacji matematycznej w Polsce. Badania prowadzone w tym zakresie po
winny być tak ukierunkowane i prowadzone, aby mogły być wykorzysty
wane przy wprowadzeniu decyzji administracyjnych dotyczących reformy 
szkolnej.

Prezydium Zarządu Głównego PTM poparło nasze starania (dzięki dużemu 
zaangażowaniu ówczesnego Prezesa PTM, prof. B. Szafirskiego) i zaakcepto
wało nasz wniosek, a w dniu 1 września 2003 roku w Poznaniu ZG PTM 
powołał Komisję Dydaktyki Matematyki (skład poniżej). Jest to dla środowi
ska dydaktyków matematyki historyczna chwila. Spełniło się nasze życzenie: 
zbliżenie środowiska matematyków i środowiska dydaktyków matematyki. Od 
nas zależy, jak wykorzystamy ten fakt.

Tak więc kolejną Szkołę organizowała już Komisja Dydaktyki Matema
tyki przy udziale Instytutu Matematyki Akademii Pedagogicznej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydziału Matematyki i Informatyki Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddziału Poznańskiego 
PTM.

Tematyka szkoły koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

• Dydaktyka matematyki we współczesnym systemie edukacji i systemie 
nauk — realia i perspektywy rozwoju.

• Nowe trendy w kształceniu nauczycieli matematyki w związku z prowa
dzoną reformą systemu edukacji narodowej.

Przewodniczący 
Komisji Dydaktyki Matematyki 

Henryk Kąkol


