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Dziesiąty Kongres ICME

Historia ICME (International Congress on Mathematical Education) sięga 
1969 roku i jest ściśle związana z Hansem Freudenthalem, który przewodniczył 
pierwszemu Kongresowi w Lyonie. Kolejny odbył się 3 lata później, a następne 
były organizowane regularnie co 4 lata:

• ICME-1: Lyon (France), 1969

• ICME-2: Exeter (Unitet Kingdom), 1972

• ICME-3: Karlsruhe (Germany), 1976

• ICME-4: Berkeley, CA (USA), 1980

• ICME-5: Adelaide, SA (Australia), 1984

• ICME-6: Budapest (Hungary), 1988

• ICME-7: Quebec City (Canada), 1992

• ICME-8: Sevilla (Spain), 1996

• ICME-9: Tokyo (Japan), 2000

• ICME-10 Copenhagen (Denmark), 2004
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Kongresy są organizowane przez Międzynarodową Komisję ds. Naucza
nia Matematyki (International Commission on Mathematical Instruction 
ICMI1; pierwszym prezydentem komisji był wybitny niemiecki matematyk Fe
lix Klein.

1Utworzenie Międzynarodowej Komisji ds. Nauczania Matematyki (Commission Interna
tionale de l’Enseignement Mathematique —  CIEM, lub obecnie w wersji angielskiej ICMI) 
miało miejsce w Rzymie na IV Międzynarodowym Kongresie Matematyków w 1908 r.

http://www.lCMC-IO.A


Dziesiąty Międzynarodowy Kongres nt. Nauczania Matematyki (ICME-10) 
odbył się w dniach od 5 do 11 lipca 2004 roku w Kopenhadze, w budynkach 
Politechniki Duńskiej. W przygotowaniu tegorocznego Kongresu brały udział 
trzy komitety:

— Międzynarodowy Komitet Programowy; przewodniczący Mogens Niss 
(Roskilde University, Dania)

— Lokalny Komitet Organizacyjny; przewodniczący Morten Blomhoj (Ro
skilde University, Dania)

— Komitet Nordycki; przewodnicząca Gerd Brandell (Centre for Mathe
matical Sciences, Lund University, Szwecja)

Kongres otworzył matematyk Hyman Bass (University of Michigan, Ann 
Arbor, USA) — obecny prezydent ICMI.

W  Kongresie uczestniczyło ok. 2300 osób (w tym ok. 10 z Polski). Uczest
nikom zaproponowano różnorodne formy aktywności. Wspólnie można było 
uczestniczyć w 8 sesjach, podczas których wygłoszono 6 wykładów plenarnych. 
W  pierwszym wykładzie Matematyka, matematycy, matematyczne kształcenie 
Hyman Bass zwrócił uwagę na konieczność badania rozumowań dziecięcych 
w rzeczywistości szkolnej i uwzględniania ich w projektowaniu sytuacji dy
daktycznych na lekcjach matematyki. Anna Sfard (University of Haifa, Izrael 
i Michigan State University, USA) w wykładzie Nie ma nic bardziej prak
tycznego niż dobre badania naukowe: O wzajemnym związku między badaniem 
naukowym a praktyką w matematycznym kształceniu mówiła o zmianach w ba
daniach nad nauczaniem matematyki w ostatnim półwieczu: od badań związa
nych z programami nauczania matematyki, poprzez badania procesu myślenia 
pojedynczego ucznia do badań ukierunkowanych na proces nauczania przez 
nauczyciela i procesy interakcji pomiędzy nauczycielem a uczniem.

Dwie sesje plenarne poświęcono dyskusjom panelowym. Niezwykle intere
sująca jedna z nich, retrospekcyjna, prowadzona przez Michele Artigue (Uni
versity of Paris VII, Francja), dotyczyła ewolucji nauczania matematyki od 
czasu pierwszej fali reform. Do dyskusji zostali zaproszeni wybitni dydaktycy 
matematyki:

— Ubiratan D ’Ambrosio (UNICAMP, Sao Paulo, Brazylia) — mówił 
o stworzonej przez siebie idei etnomatematyki oraz poruszył problemy 
nauczania matematyki w swoim kraju;

— Gila Hanna (University of Toronto, Kanada) —  omawiała badania do
tyczące roli i znaczenia kobiet w matematyce;
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— Jeremy Kilpatrick (University of Georgia, Athens, USA) —  scharakte
ryzował badania w zakresie dydaktyki matematyki, zwracając uwagę na 
zmiany jakim podlegały w okresie 40 lat od pierwszego kongresu;

— Gerard Vergnaud (University of Paris VIII, Francja) — przypomniał, 
jak wspólnie z J. Piagetem zakładali Międzynarodową Grupę Psycholo
gii Edukacji Matematycznej (International Group for the Psychology of 
Mathematical Education —  PME2).

Innym momentem retrospekcji było uroczyste wręczenie dwóch nagród ICMI:

— nagrody im. Feliksa Kleina dla Guy Brousseau (Francja),
— nagrody im. Hansa Freudenthala dla Celii Hoyles (W. Brytania).

Oprócz sesji plenarnych każdego dnia można było dokonać wyboru, zgodnie 
z własnymi zainteresowaniami, kilkunastu spośród bogatej oferty 87 godzin
nych wykładów. Wśród nich był wykład Zbigniewa Semadeniego (Uniwersytet 
Warszawski) pt. Trojaka natura matematyki: głębokie idee, reprezentacje po
wierzchniowe, modele formalne. Inni obecni na kongresie Polacy prezentowali 
swoje dokonania w grupach lub w formie posterów. Stefan Turnau (Uniwer
sytet Rzeszowski) współprzewodniczył grupie dyskusyjnej „Podręczniki ma
tematyki” , a Ewa Swoboda (Uniwersytet Rzeszowski) była członkiem zespołu 
prowadzącego grupę badawczą „Badania i rozwój w nauczaniu i uczeniu się 
geometrii” .

Tematyka 29 grup badawczych i 24 grup dyskusyjnych była znana uczest
nikom kilka miesięcy przed rozpoczęciem Kongresu. Każdy uczestnik wraz 
ze zgłoszeniem deklarował chęć pracy w wybranej przez siebie grupie badaw
czej oraz dyskusyjnej. Współpraca ta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
rozpoczęła się dużo wcześniej. Przewodniczący poszczególnych grup wysyłali 
materiały przygotowujące do dyskusji. W  taki m.in. sposób Kongres przyczy
nia się do wymiany myśli między dydaktykami całego świata, i to nie tylko 
w kilkudniowym okresie jego trwania.

Atrakcyjnym elementem były prezentacje narodowe: koreańska, meksy
kańska, nordycka, rumuńska i (z ogromnym rozmachem zorganizowana) ro
syjska. Nie wyczerpuje to wszystkich form aktywności Kongresu. Kilka arów 
powierzchni zajmowały wystawy książek i materiałów dydaktycznych.

W zakończeniu kongresu ogłoszono, że ICME-11 planowany jest w roku 
2008 w Monterrey w Meksyku.

2PME swój własny kongres zorganizowała po raz pierwszy w 1977 r. w Utrechcie i co
rocznie spotyka się w różnych miejscach.


