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Przypomnijmy, że C IE A E M  — Commission Internationale pour 1’Etude 
et 1’Amelioration de PEnseignement des Mathematiques — to Międzynaro
dowa Komisja do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki. Od swych 
początków w 1951 roku, stawiała przed sobą zadanie integracji celów nau
kowych (studiowanie różnych aspektów nauczania i uczenia się matematyki) 
oraz ogólno-edukacyjnych (polepszanie jakości edukacji matematycznej społe
czeństwa). Główną formą działalności Komisji są doroczne konferencje o usta
lonej tematyce, spełniające rolę międzynarodowego forum wymiany doświad
czeń między naukowcami pracującymi nad zagadnieniami nauczania matema
tyki, a nauczycielami realizującymi te zadania w praktyce. Trzy takie spo
tkania zorganizowała w Polsce Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Kraków 
— 1960, 1972, Szczyrk — 1990). Tegoroczna konferencja CIEAEM 55 odbyła 
się w Płocku w dniach 22-28 lipca. Jej organizatorami były Akademia Peda
gogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, jedna z pierwszych i największych niepaństwo
wych szkół wyższych w Polsce, dysponująca własną bazą lokalową — cam
pusem, nowoczesną biblioteką i kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Obrady 
Konferencji, a także spotkania Komisji, prowadzone były zawsze w dwóch ję
zykach: angielskim i francuskim.

Tem at K onferen cji w  P łocku : Wykorzystanie materiałów dydaktycz
nych do rozwijania aktywności matematycznej uczniów (L’utilisation des ma- 
teriels didactiques pour developper l’activite mathematique des eleves; The 
use of didactic materials for developing pupils’ mathematical activities).
Od strony merytorycznej nad przygotowaniem i przebiegiem Konferencji czu
wał Międzynarodowy Komitet Programowy w składzie: L. Bazzini (Włochy), 
F. Cerquetti (Francja), M. Ciosek (Polska), U. Gellert (Niemcy), C. Keitel



(Niemcy), M. Kiakla (Polska) —  przewodniczący, S. Turnau (Polska), wy
brany podczas poprzedniego spotkania Komisji na Konferencji CIEAEM 54 
w Hiszpanii. W  okresie poprzedzającym Konferencję odbyły się w Polsce dwa 
robocze spotkania tego Komitetu (w listopadzie 2002 r., łącznie z Egzekutywą 
Komisji i w kwietniu 2003 r.), na których także sprawdzono stan przygo
towań do Konferencji, bardzo wysoko oceniając wykonane prace. Organizację 
konferencji przygotował Lokalny Komitet Organizacyjny, wieloosobowy zespół 
kierowany przez B. J. Noweckiego. Kordynatorem lokalnym z ramienia Szkoły 
Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku był P. Nasiadko.
W Konferencji CIEAEM 55 wzięło udział ponad 200 uczestników z 25 kra
jów, w tym naukowców reprezentujących 75 uznanych ośrodków naukowych 
i badawczych z zakresu problematyki nauczania matematyki oraz nauczycieli 
matematyki z różnych poziomów matematycznego kształcenia.

P rogram  K onferencji

Przygotowany program, bogaty zarówno pod względem merytorycznym, 
jak i socjalnym, kulturalnym i artystycznym, pozwalał uczestnikom na wzięcie 
udziału w jego pracach w ramach uczestnictwa w następujących formach zajęć:

1. Dwie sesje panelowe, na rozpoczęcie i na zakończenie obrad, poświęcone 
wybranym aspektom aktywności matematycznej (prowadzący: M. Kla- 
kla (Polska)),

2. Cztery wykłady plenarne: A. Ahmed (Wielka Brytania), U. Gellert 
(Niemcy), L. Trouche (Francja), J. Szendrei (Węgry),

3. Trzy Sesje Specjalne: P. Appelbaum (USA), C. Berdonneau (Francja), 
F. A. Ramos (Hiszpania),

4. Cztery wykłady plenarne w ramach Sesji Polskiej: L. Górniewicz (Pol
ska), M. Kiakla (Polska), A. Pelczar (Polska), Z. Semadeni (Polska),

5. Trzy wykłady plenarne w ramach Sesji poświęconej pamięci A. Z. Kry
gowskiej: J. Adda (Francja), M. Ciosek (Polska), S. Turnau (Polska).

Ponadto uczestnicy konferencji wygłosili ponad 80 referatów w ramach pracy 
w pięciu spotkaniach sześciu G rup R oboczych , których tematyka obejmo
wała trzy zagadnienia:

-  Koncepcja wykorzystywania podręczników szkolnych do aktywizacji ucz
niów;

-  Przekształcanie zadań w problemy aktywizujące uczniów;
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-  Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i środków technicznych do ma
tematycznej aktywizacji uczniów.

Uczestnicy wzięli udział w 16 sesjach wartsztatowych i przedstawili ponad 30 
prezentacji w ramach Forum Idei, Sesji Posterowej i Sesji rosyjsko-języcznej. 
Poziom merytoryczny wygłaszanych referatów, ożywione dyskusje i przyjazna 
atmosfera, bogaty program rekreacyjny, artystyczny i imprezy towarzyszące 
Konferencji uzyskały bardzo wysoką ocenę uczestników i członków Komisji, 
czego wyrazem jest wybór przedstawiciela Polski (M. Klakla) na wiceprze
wodniczącego CIEAEM na następną kadencję. Materiały z Konferencji zostaną 
wydane w formie książkowej. Należy podkreślić duże zaangażowanie zarówno 
pracowników Instytutu Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, jak 
i pracowników Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, którzy przy
gotowywali Konferencję, a także Władz miasta Płocka, co zapewniło sukces 
temu Spotkaniu i już zaowocowało nawiązaniem licznych kontaktów nauko
wych oraz propozycjami wzięcia udziału w międzynarodowych programach 
badawczych.

Udział Polaków

Wkład Polaków w Spotkanie CIEAEM 55, niezależnie od zadań organiza
cyjnych, był znaczący. Poza wymienionymi wyżej wystąpieniami, udział Pola
ków przedstawiał się następująco:

Referaty w Grupach Roboczych

-  M. Ciosek: Elementy aktywności matematycznej na różnych pozio
mach matematycznego rozwoju,

-  M. Czajkowska: Reakcja uczniów szkoły podstawowej na różne ele
menty i właściwości zadań matematycznych,

-  M. Klakla: Wykorzystanie inscenizacji sytuacji konfliktowych, za
wartych w podręcznikach Nowej Błękitnej Matematyki, do kształto
wania u uczniów szkoły podstawowej umiejętności czytania tekstów 
matematycznych ze zrozumieniem,

-  Maria Legutko: Rozwijanie matematycznej aktywności uczniów po
przez rozwiązywanie zadań z kontekstem realistycznym,

-  G. Treliński, L. Macedońska: Podręczniki matematyki bez matema
tyki,

-  A. Pardała: Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych do roz
wijania aktywności matematycznej uczniów w związku ze standar
dami nauczania matematyki w szkołach inżynierskich,
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— B. Pawlik: Środki dydaktyczne do ujawniania i zmiany złego rozu
mienia przez studentów pewnych aspektów pojęć geometrycznych.

Warsztaty

— M. Klakla: Zadania wieloetapowe w rozwijaniu aktywności mate
matycznej o charakterze twórczym u uczniów szkoły średniej,

Forum Idei

— L. Macedońska, D. Drygała: Metajęzykowe operacje i rozwój pojęć 
na etapie przedefinicyjnym przy korzystaniu z podręcznika przez 
dzieci 10-11 letnie,

Sesja Post er owa

— K. Burnicka: Wyszywana matematyka,
— M. Chrabąszcz, E. Swoboda, A. Urbańska: Szablony —  (niepoważ

na idea we wczesnym nauczaniu geometrii,
— M. Dąbrowa: Czy matematyka jest użyteczna w studiach ekono

micznych i w pracy zawodowej ekonomisty?,
— A. Drąg, B. Maj, J. Suraj: Geoplan — propozycja dydaktyczna. 

Trudności związane z odkrywaniem twierdzenia Pieką,
— I. Dzida: Wykorzystanie zadań wieloetapowych do rozwijania ak

tywności matematycznej uczniów szkoły podstawowej,
— A. Gretkowski: Młodzi ku wartościom,
— B. Rożek: Szeregowo-kolumnowe układy w dziecięcym myśleniu,
— S. Turnau, E. Urbańska, Maria Legutko: Sytuacja dydaktyczna na 

lekcji inspirowana tekstem podręcznika Matematyka dla Ciebie,
— A. Urbańska: Aspekt monetarny w aktywności dzieci,
— L. Zaręba: Z badań nad procesem uogólniania i stosowania symbo

liki literowej przez uczniów 10-14-letnich.

Ponadto w sesjach panelowych, poświęconych wybranym aspektom aktyw
ności matematycznej, wystąpili: M. Klakla, S. Turnau, W. Zawadowski i A. Że
romska.

Tłumaczenia wybranych wystąpień ukażą się sukcesywnie w kolejnych nu
merach Dydaktyki Matematyki. Tu zamieszczamy tylko krótkie informacje 
o tematyce niektórych z nich.

M. L e g u t k o , H. P ie p r z y k , E. U r b a ń s k a , A. Ż e r o m s k a



Afzal A hm ed z Uniwersytetu w Chichester (Anglia) wygłosił wykład pt. 
„Jak nauczanie zmierza do poprawy jakości kształcenia matematyczne
go?” . Autor zwrócił uwagę na rolę różnych rodzajów obiektów w kształ
towaniu się abstrakcyjnych pojęć matematycznych i ich własności. Szcze
gółowe rozważania ilustrowane były grafiką komputerową. Interesujące 
było to, jak obiekty w pewnym sensie pochodzące ze świata realnego 
i przedstawiane przy pomocy komputera, mogą pomóc uczniom w kon
struowaniu bogatych abstrakcyjnych matematycznych obiektów myślo
wych.

Uwe G ellert z Otwartego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy) przedstawił 
wykład: „Korzystanie z materiałów dydaktycznych przez nauczyciela, 
a korzystanie z materiałów dydaktycznych przez ucznia” . W  wykładzie 
można znaleźć odpowiedź na pytanie, czy uczniowie działający na lek
cjach matematyki w oparciu o przygotowany przez nauczyciela materiał 
dydaktyczny, rzeczywiście podejmują te aktywności matematyczne, któ
rych spodziewał się nauczyciel. Autor podkreślił wagę odpowiedniego 
doboru materiału, jego atrakcyjności i sposobu komunikacji nauczyciela 
z uczniami.

Szendrei Julianna z Departamentu Matematyki w Budapeszcie (Węgry) 
mówiła na temat: „Wykorzystanie materiału dydaktycznego dla rozwoju 
matematycznych aktywności uczniów” . Autorka rozważała problem, czy 
i w jaki sposób dobrze dobrany materiał edukacyjny istotnie pomaga 
w rozumieniu pojęć matematycznych. Swoje poglądy zilustrowała wie
loma przykładami użycia materiałów manipulacyjnych w kształceniu al
gebry, geometrii euklidesowej i geometrii Łobaczewskiego.

Luc Trouche z Uniwersytetu Montpellier II (Francja) podjął temat: „Śro
dowisko informatyczne i matematyka: jak wykorzystywać i dla jakich 
celów uczenia się?” . Autor przedstawił ogólny zarys możliwości wyko
rzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki, proponu
jąc zarówno podejście teoretyczne, pozwalające zrozumieć wpływ tych 
narzędzi na proces kształcenia, jak i analizę charakterystyki tych narzę
dzi, ujawniając wagę samokontroli uczących się w tym procesie. Referat 
zawierał także propozycje dotyczące organizacji nauczania matematyki 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, pozwalające kierować ak
tywnością uczniów oraz refleksje nad koncepcją źródeł pedagogicznych, 
niezbędnych dla dokonania zmian w praktyce nauczania.

Francisco A nillo R am os (i inni) z Uniwersytetu w Cordobie (Hiszpania) 
zaprezentowali wykład: „Interaktywne podejście do rozwiązywania za
dań matematycznych” . Autorzy przedstawili wiele przykładów popie-
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rających tezę, iż komputer może stanowić nowoczesny materiał dydak
tyczny i spełniać niepoślednią rolę w rozwoju matematycznej aktywności 
uczniów. Szczególnie satysfakcjonujące ucznia jest tak zwane interak
tywne rozwiązywanie zadań w oparciu o programy komputerowe.

Peter A ppelbau m  z Uniwersytetu Arcadia w Filadelfii (USA) swoje wy
stąpienie zatytułował: „Uwagi krytyczne o materiałach dydaktycznych 
w krytycznym myśleniu w matematyce i krytyczna edukacja matema
tyczna” . Według Autora, naucza się i mówi o nauczaniu matematyki tak, 
jakby to właśnie materiały edukacyjne inspirowały i inicjowały naucza
nie matematyki, gdy tymczasem, jak sądzi Autor, być może ważniejsze są 
analizy celów i sposobów wykorzystywania tych materiałów w praktyce 
nauczania.

Specjalną grupę wykładów tworzyły wystąpienia polskich matematyków 
i dydaktyków, zarówno w ramach specjalnej Sesji poświęconej prof. A. Z. Kry
gowskiej, jak i w Dniu Polskim Konferencji, na który zaproszono przedstawi
cieli nauk matematycznych z wielu ośrodków krajowych:

A ndrzej Pelczar (Uniwersytet Jagielloński) rozważał problem wpływu 
współczesnej matematyki na jej nauczanie. Jest przekonany, że ten 
wpływ powinien być znaczny, dzisiaj nie jest pewien, czy rzeczywiście 
istnieje.

Zbigniew  Sem adeni (Uniwersytet Warszawski) mówił o trojakiej naturze 
matematyki, wyróżnił idee głębokie, formy powierzchowne i modele for
malne. Przekonywał o konieczności kształtowania w nauczaniu matema
tyki głębokich idei pojęć matematycznych.

Lech G órniew icz (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku) mówił o to
pologicznych metodach rozwiązywania równań.

M aciej K lakla (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) omawiał zagadnienia 
związane z rozwijaniem twórczych aktywności matematycznych uczniów, 
ilustrując wystąpienie przykładami z zakresu szkoły średniej.

D zień  Polski pomyślany był jako specjalny akcent matematyczny na kon
ferencji dydaktyków matematyki, służący wymianie poglądów na kształcenie 
matematyczne między twórczymi matematykami a dydaktykami matematyki. 
Pomysł okazał się owocny, uczestnicy konferencji przekonali się, że twórczy ma
tematycy mogą wspierać i wzbogacać wiele idei dydaktyki matematyki oraz, 
że dydaktyka matematyki jest bardzo bliska matematyce.
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