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Rozne informacje

EMMA CASTELNUOVO

Zarys historii C I E A E M *

"Mi^dzynar^dowa Komisja do Studiowania i Ulepszania Naucza- 
nia Matematyki” powstala w 1950 roku. ¥ sklad kierownictwa 
weszly trzy wybitne osobisto^ci: matematyk Gustav Choquet 
(Przewodniczqcy), psycholog Jean Plaget (Viceprzewodniczqcy) 
i pedagog Caleb Gattegno (Sekretarz). Tym wyborem chciala Komi— 
sja podkre^liö, £e sami matematycy nie mogq prowadziö badan 
nad nauczaniem matematyki; lconieczno^c szerszego spojrzenia na 
zagadnienie wymaga' wspolpracy psychologow i pedagogow.

Dzialalno£6 tej grupy ludzi krystalizowala si^ w czasie. 
trwania ich spotkan, ktore obecnie odbywajq si^ rokrocznie 
v roznych krajach, cz^sto rowniei w malych miejscowo^ciach dy- 
sponuj^cych skromniejszymi pomieszczeniami. V pierwszych kilku

*Przeklad artykulu p.t« Überblick über die Geschichte der 
„CIEAH . Mathematiklehrer 1 , 1 9 8 1 *  str. 4 1 —4-2, ¥ tytule orygi— 
nalu popelniono blqd. Ma byc nie CIEAM, ale CIEAEM, skrot 
francuskiej versji nazvy Mi^dzynarodowej Komisji do Studiowa
nia i Ulepszania Nauczania Matematyki: Commission Internation
ale pour 1 ’Etüde et 1 *Amelioration de 1 ’Enseignement des 
Mathematiques. (przyp. red.) .
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latach pracowala mala grupa nauczycieli (25-30 osob) - mozna 
powiedzieö dzien i noc, Od poczqtku przyjaciele, stali^my si£ 
poprzez wspolnq ci^iAkq prac$ jeszcze lepszymi przyjaciolmi.
A poniewai prawdziwa przyjazn poszerza kr^gi, posiadamy po 30 
latach liczne grono przyjaciol, nie tylko w Europie,

Historia naszej grupy pozwala, jak mi si§ wydaje, wyrozniö 
trzy dziesi§cioletnie okresy: 1950-60, 1960-70, 1970-80.

Pierwszy okres charakteryzujq Choquet, Plaget, Gattegno. 
Choquet wprowadza fundamentalne Idee uatrulcturowane j na novo 
matematyki. Plaget przedstawia wyniki swoich badah psycholo- 
gicznych 1 wyrata nowy poglqd na zwiqzek mi^dzy operatywnymi 
strukturami my^lenia a budowq logiczno-materaatycznq. Gattegno 
wnosi w tych dziesi^ciu latach znaczqcy wklad pedagogiczny 
dzigki probom powiqzania nowyeh teorii raatematycznych z bada- 
niami psychologicznymi 1 wdrazania koncepcji do nauczania. 
Starzy czlonkowie grupy nie zapomnq nigdy jego ogromnego za- 
angazowania, ktore, jeäeli nawet bylo niekiedy jednostronne, 
wplywalo jednak korzystnie na naszq pracg,

Odbywali^my Sympozja w Anglii, Niemczech, Francji, Belgii, 
Holandii, ¥loszech, Hiszpanii, by przypomnie6 tylko niektore 
z nich. Wazniejsze od krajow sq na pewno tematy naszych spot- 
karl. Wymienmy niektore: "Zwiqzki mi^dzy programem raatematyki
dla nauczania poczqtkowego a zdolnosciami umyslowymi uczniow", 
"Struktury matematyczne i my^lowe", "Materialy dla nauczania 
matematyki", "Ksztalcenie nauczycieli matematyki". Viele z tyh 
tematow zaproponowal Willy Servais, ktory od poozqtku ukierun- 
kowywal naszq prac? dzifski swemu gl^bokiemu wyksztaleeniu ma- 
tematyczno-filozoficznentu oraz otwartemu i pelnenru wyczucia 
rozumieniu nauczania.

V latach sze^ödziesiqtych nadawal kierunek Belg Papy £tak- 
ze Przewodniczqcy) , V tym okresie przesuwa si§ problematyka 
z pozycji poczqtkowo psychologiczno-pedagogicznej, ktorq re- 
prezentowal Gattegno, do prob przebudowywania calego programu 
nauczania matematyki, z uwzgl^dnieniem tendencji silnie alge— 
braicznych, inspirowanych pracami Choqueta, Artina, Dieudonne. 
Wymienmy kilka tematow sympozjow, ktore swiadczyly o zainte- 
resowaniach grupy w tym okresie: "Reforma nauczania matematyki
w szkole i^redniej", "Miejsce geometrii w nowoczesnym nauezaniu
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matematyki", "Pocz^-tki analizy w nowoczesnym nauczaniu matema- 
tyki", "Nauczanie matematyki w klasach pocz^tkowych". Ekspery- 
menty Papy'ego zwi^zane z tworzeniem podstaw dla nowego progra- 
mu nauczania matematyki odbily sip szerokim echem w Belgii, 
a takze w innych krajach. Nalezy tu jednak przyznad, ze takie 
ujpcie programu bylo mocno kwestionowane z pedagogicznego 
punktu widzenia.

Nastppna dekada t970-80 byla "przyjemniejsza", jednak tak
ze nie mniej godna uwagi, z pewnoiiciq. dzipki silnej, rowno- 
czesnie jednak otwartej i obdarzonej intuicj^, osobowo0ci Anny 
Zofii Krygowskiej. Jej rola (i Willy Servals} polegala w okre- 
sie Papy’ego na tonowaniu nurtow ktore, jeZeli znajdywaly mo- 
tywacjp matematyczng., to jednak nierzadko ukazywaly braki 
pedagogiczne. Jako Przewodnicz^ca w latach 1971-1975 inspiro- 
wala nowy atak w kierunku korapleksowego ujmovrania nauczania 
«latematyki. Spotkanie w Krakowie z udzialem ponad 200 uczest- 
nikow stanowi pocz^tek tych dociekan, Jej gruntowne wyksztal— 
cenie wzbogacone w dlugotrwalej of'iarnej pracy dla nauczycieli 
i atudentow w Polsce zaowocowalo stopniowo w "bardziej proble- 
mowym" ujmowaniu przez grupp przedmiotu i raetod nauczania, co 
zwipkszylo szczeroi£6 i bogactwo problematyki dyskusji zjazdo- 
wych. W tym okresie mialy rowniez miejsce Sympozja zlokalizo- 
wane poza Europa: w 1973 w Quebec (Kanada} i w 1975 w Tunisie.

Kontakty z tak roänorodnymi krajami ukazaly nam nowe pro- 
blemy: Sytuacja ludzi, niektoryeh zbyt bogatych, innych zbyt 
biednych, zmusila nas do rewizji naszej pracy. Bardziej otwar- 
te tematy zjazdow zostaly przyjpte na wniosek niektorych kra- 
jow: "Rozvrijanie aktywno^ci matematycznej w nauczaniu", "Do 
czego potrzebna jest matematyka w wychowaniu?". Tymczasem 
Europa skierowala nasz^ uwagp na bardziej szczegolowe tematy 
w rodzaju "Prawdopodobienstwo i statystyka w szkole". Rozpa- 
trywanie problemow powi^zanych z takimi tematami wzmoglo na- 
sze przeswiadczenie, ze naleiy ofcywid nauczanie, *e trzeba je 
wydzwign^c z ^wietnej izolacji i zbliZyö do innych nauk i do 
rzeczyvisto£ci, Uwzglpdniaj^c tak szeroki aspekt dociekan, 
odbywala grupa w ostatnich czterech latach (do 1979} s-woje 
sPotkania pod znakomitym przewodnictwem ClaudeGaulina (Kanada} .
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Takäe ostatnie Sympozjum w Meksyku 980) pracowalo w tym 
duchu, Jeste^my przekonaiü, ±e musimy przenie^d na teren szko- 
ly rzeczywist^ matematyk?, ktora znajduje punkt wyjsciowy w

•fkonkretnych sytuacjach i uprawia konkretne zastosowama,
Hans Freudenthal, biorq.cy zawsze udzial w spotkaniach, stawial 
przez wiele lat ten temat na pierwszym miejscu. Jego autorytefc, 
jego praca nad podstawami dydaktyki matematyki, prowadzone 
przez niego eksperymenty w szkolach holenderskich, wywarly du- 
±y wplyw na nasz^ prac^s.

Trudno pomin%6 glownych aktorow naszej grupy: nauczyexe- 
li, Przez te wszystkie lata "sterowali oni lodzi^", niekiedy 
w zgodzie ze sternikiem, ale rovmieÄ rozprawiaj^c si^ z nim, 
ezgsto z duäq. pasj^, jak z przyjacielem - ale konstruktywnie. 
Nasi nauezyciele przyjeädäali z rossnych krajow, dorywczo byli 
wci^gani w eksperymenty dydaktyczne, brali udzial w doksztal- 
caniu nauczycieli, ale przede wszystkim uczestniczyli aktyw- 
nie w pracy na terenie wlasnej szkoly. Ta praca byla z reguly 
malo dostrzegana w innych krajach, ale oni znajdowali satys- 
Takcj^ w cichym wspoluczestniczeniu w pracach nad doskonale- 
niem procesu nauczania matematyki i tym sposobem byli czlon- 
kami autentycznie zaangaiowanymi. Ci nauczyoiele — powtarzam 
to powtornie — sq. glownymi aktorami naszej grupy: tak bylo 
zawsze i tak powinno pozosta6 w przyszlo^ci. Zakladam, £e gru- 
pa powoluj^c mnie na stanowisko przewodnicz^cej, chciala ten 
pogl^d wyrazic oTicjalnie i to bylo dla innie motywacj^ dla 
przyj^cia tej Tunkeji.

Moja informaeja dotyczy przeszlo^ci i tera£niejszo^ci. 
Jednak grupa znajduje swq. sil§ takäe i przede wszystkim, spo- 
gl^dajqc w przyszlo£6, Jakie sq> nasze idee?

¥idzieli£my, £e szczegolnie w obu pierwszych dziesi^cio— 
leciach na pracy dydaktycznej naszej grupy zac±q.±:ylo rozpatry- 
wanie matematyki w aspekeie teorii Struktur* ¥ pierwszym okre- 
sie badano reakcje uezniow z "psychologicznq soczewk^" Piage- 
ta. ¥ drugiej dekadzie uchodzila niekiedy uwagi ta kontrola 
psychologiczna na skutek Tascynacji zwi^zanej z budowq. nowo- 
czesnego programu nauczania matematyki, ¥ ostatnim dziesi^cio- 
leciu, byc moze pod wplywem ruchu studenckiego w roku 1968» 
zaj§li£my sig powaznym przemyileniem strony dydaktyczne j«
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Zrozumielidmy, ze przez nauozanie matematyki moäiemy oddzialy- 
wa6 w kierunkach zupelnie przeciwnych. MoZemy wykorzysta6 ma- 
tematyk^ jako drodek selekcji, jeZeli w nadozaniu potraktuje- 
my zbyt abstrakoyjnie i w ten sposob zraziray do niej ucz- 
nia. Przeciwnie mozemy wykorzystad matematyk? do wspolpracy, 
jeZeli pozwolimy uczniowi udwiadomid sobie znaczenie i uZy- 
tecznodd tej nauki, nawet w sferze spolecznej.

Niektorzy czlonköwie naszej grupy wyraZaj^ przekonanie,
Ze ten cel moÄna osi^gn^d wyl^cznie dzi^ki stymulowaniu pracy 
ucznia przy pomocy problemow zwi^zanych z jego rzeczywistym 
Zyciem, Takle skierowanie badan zrausza do gruntownego pozna*. 
nia znaczenia, ktore przypisuje βχφ interakcji mipdzy matema- 
tykq. 1 innymi naukami przy zachowaniu autonom!! kaZdej z nich- 
Taki widz^ kierunek rozwoju naszej pracy w na jbliZszyeh. la- 
tach.

Z j^zyka niemieckiego tluraaczyla 

Wanda Nowak

ZOFIA KRYGOWSKA

XXXIII Spotkanie C I E A E M.

Konferencjg zorganizowano w dniach. 2—9 sierpnia 1981 
w miejscowodci Pallanza we Wloszech na temat: "Proces geo-
metryzacji 1 wizualizacji", Wzi^slo w niej udzial ponad 250 

osob z 19 krajow w tym 8 dydaktykow polskich (M. Ciosek z re- 
feratem, B. Feluch, J. Korpikiewicz, Z. Kowalewska z refera- 
tem, Z. Krygowska z referatem, B. Nowecki, S. Turnau, W. Za- 
wadowski). Z. Krygowska, M. Ciosek, B. Nowecki i W. Zawado- 
wski sq. czlonkami komisji, S*. Turnau byl wowczas jej prze- 
wodnicz^cym.


