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W  dniach 23-29 sierpnia 2004 roku w Podebradach w Republice Czeskiej 
odbyła się druga letnia szkoła YERME (ERME - Europejskie Towarzystwo do 
Badań nad Nauczaniem Matematyki, Y na początku od Youth — młodzież). 
Jest to prawdziwa szkoła, przeznaczona dla początkujących badaczy zaanga
żowanych w badania nad nauczaniem matematyki (w szczególności studentów 
studiów doktoranckich, ale również studentów studiów magisterskich lub in
nych ludzi działających na tym polu).

Cele Szkoły

Szkoła
• daje możliwość spotkania ludzi z różnych krajów oraz wytworzenia przy

jacielskiego i stylu współpracy na polu badań nad nauczaniem matema
tyki,

• daje możliwość porównywania i integrowania badań podczas wspólnych 
dyskusji z innymi uczestnikami, a także wysoko wykwalifikowanymi eks
pertami,

• daje możliwość zaprezentowania własnych idei badawczych, trudności 
teoretycznych, problemów metodologicznych i wstępnych wyników ba
dań w celu otrzymania wskazówek i sugestii (od innych uczestników i 
ekspertów) o możliwych drogach rozwoju, różnych perspektywach, po
krewnych tematach badań, itd.,

• daje możliwość nawiązania współpracy z badaczami z innych krajów. 

K om itet organizacyjny Szkoły

Paolo Boero (Włochy), Konrad Krainer (Austria) —  reprezentanci ERME 
Rita Borromeo Ferri (Niemcy), Jukka Tórnroos (Finlandia) — reprezentanci



YERME Alena Hospesova (Republika Czeska), Jarmila Novotna (Republika 
Czeska) —  reprezentanci grupy lokalnej

Organizacja Szkoły

Prace zostały zorganizowane w trzech formach:

—  wykłady plenarne,

— warsztaty,

— sesje grup dyskusyjnych.

1. W ykłady plenarne

Wykłady plenarne wygłosili zaproszeni eksperci:

— Guershon Harel (USA), The Role of Mathematical Knowledge in the 
Professional Career of a Mathematics Educator: Some Questions;

— Kath Hart (Wielka Brytania), Theory and practice in mathematics edu
cation]

— Colette Laborde (Francja), Instrumentation processes of pre-service te
achers using dynamic geometry software;

— Maria Alessandra Mariotti (Włochy), Research in the classroom: te
aching experiments and long term experimental design;

— Dina Tirosh (Izrael), Conceptual and Methodological Dilemmas in Rese
arch in Mathematics Education: An Autobiographical Perspective.

Czas przeznaczony na sesje plenarną wypełniał 45-minutowy wykład oraz 
45-minutowe dyskusje wokół tematów przygotowanych przez prelegenta. Dys
kusje te najpierw były przygotowywane przez małe grupy dyskusyjne, a na
stępnie przedstawiciele każdej grupy krótko podsumowywali przedyskutowany 
temat.

2. W arsztaty

Podział na grupy tematyczne odbywał się w momencie zgłoszenia swojego 
udziału w Szkole Letniej. Każdy uczestnik deklarował udział w jednej z pięciu 
grup o następujących tematach:

1. Edukacja nauczycieli (ekspert: prof. Dina Tirosh);

2. Nauczanie i uczenie się matematyki wyższej (ekspert: prof. Guershon 
Harel);
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3. Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się matematyki (opro
gramowanie, internet, itp.) (ekspert: prof. Colette Laborde);

4. Aspekty języka i reprezentacji w nauczaniu i uczeniu się matematyki 
(ekspert: prof. Maria Alessandra Mariotti);

5. Teoria i praktyka w nauczaniu matematyki (ekspert: prof. Kath Hart).

Praca w grupach tematycznych odbywała się głównie w pierwszej części 
Szkoły. Koncentrowała się wokół prac uczestników nadesłanych dwa miesiące 
wcześniej i umieszczonych na stronie internetowej Szkoły. Każdy uczestnik 
zobowiązany był do zapoznania się z referatami członków swojej grupy te
matycznej oraz z referatem eksperta. Na spotkaniach grupy w małych 3-4 
osobowych grupach toczyły się dyskusje dotyczące referatów. Inni uczestnicy 
„atakowali” autora referatu, zaś jego zadaniem była obrona, w tym odpo
wiedzi na pytania (listę pytań uczestnicy otrzymali od eksperta). Następnie 
każdy członek grupy dokonywał krótkiej prezentacji swojego tematu badaw
czego, każdy referat kończyła dyskusja w całej grupie tematycznej. Oprócz 
tego prace grup tematycznych koncentrowały się także wokół następujących 
problemów: jak wybrać problem badawczy i pytania badawcze, jak odnieść 
się do literatury i prac badawczych dydaktyków matematyki i wykorzystać je, 
jak zidentyfikować, zaprezentować i zinterpretować rezultaty badań. Pracę w 
grupie dyskusyjnej kończyło indywidualne spotkanie każdego uczestnika grupy 
z ekspertem, podczas którego młody badacz mógł uzyskać pomoc w dalszych 
pracach nad swoim tematem badawczym.
3. Sesje grup dyskusyjnych.

Praca w grupach dyskusyjnych odbywała się w drugiej części Szkoły. Wy
bór grup dyskusyjnych odbył się w trakcie trwania Szkoły według następują
cych tematów:

1. Czytanie artykułu dydaktycznego (lider grupy: G. Harel);
2. Analiza danych (lider grupy: K. Hart);
3. Błędy uczniowskie (lider grupy: D. Tirosh);
4. Nauczyciele jako badacze (liderzy grupy: J. Novotna, A. Hospesova);
5. Pisanie artykułu dydaktycznego (liderzy grupy: C. Laborde, M. A. Ma

riotti, P. Boero).

Na spotkaniach grup toczyła się dyskusja sterowana przez liderów, związana 
z materiałami przez nich uprzednio przygotowanymi i rozdanymi w kseroko
piach. Dyskusje te odbywały się również pod kątem problemów związanych z 
prowadzeniem własnych badań dotyczących nauczania matematyki.



252 B o ż e n a  M aj

W  Drugiej Europejskiej Szkole Letniej YERME uczestniczyły dwie osoby z 
Polski: Bożena Maj (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Jolanta Suraj (Uniwersytet 
Rzeszowski).

Wszystkie materiały ze Szkoły (m.in. streszczenia i referaty ekspertów oraz 
referaty uczestników) są dostępne na stronie internetowej pod adresem: 
h ttp : / /www. pedf . cu n i. cz/kmdm/yerme/index. html


