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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.
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Konferencj^ zainaugurowaly dwa polgodzinne referaty ple- 
narne. Emma Castelnuovo przedstawila problem "geometryzacji" 
na tle historii matematyki. Z. Krygowska analizowala proces 
geometryzac ji w roznych jego znaczeniach i mechanizmach w kon- 
tek^cie szkolnego nauczania matematyki. W dalszym ci^gu odby- 
waly si§ rownolegle zebrania w grupach, po^wiecone referatom 
i dyskusjom z tymi referatami zwi^zanym. Funke jonowaly poza 
tym od 4 sierpnia pocz^wszy stale "forum idei" (foire des 
idees) i "stoiska” (ateliers), w wydzielonych salach,, gdzie 
uczestnicy mogli przedstawiö swobodnie roZne propozycje 
i materialy dydaktyczne, pracowaö w malych nieformalnych 
grupaeh, oglqda6 wytwory pracy dzieci, konkretnie manipulowaö 
rozmaitymi materialami dydaktycznyrai itp.

Komisja w £cislym zespole jej czlonkow odbywala tez ze
brania po£wi§cone aktualnym pracom organizacyjnym, wyborom 
i kooptaeji nowych czlonkow oraz przygotowaniu nastgpnego 
zjazdu na rok 1 9 8 2.

Ogolem wygloszono ponad 70 referatow, ktore mozna po— 
dzielid na cztery grupy.

Pierwszq stanowily sprawozdania z doiwiadezen sci^le 
zwi^zanycn z tematem konfereneji prowadzonych w szkolach 
w toku nauczania matematyki w systemie klasowym na podstawie 
roZnych matematycznych i dydaktycznych koncepcji uj§cia raate- 
rialu nauczania, oz?sto z wykorzystaniem oryginalnych pomocy 
naukowyoh. Prace te mialy roZny zakres (od doswiadczeA jedne- 
go nauozyciela w jednej klasie, do doiwiadezen licznej grupy 
nauczycieli, kierowanej przez o^rodek badawezy w wielu kla- 
sach, od tematyki w^skiej - jeden problem - do globalnego 
uj^cia calych partii,materialu itp.).

Roinily sig te± ze wzgl^du na ich metodologiczny status. 
Niektore z do^wiadczeA nie pretendowaly do rangi badan nauko- 
wyeh, inne mozna ju± bylo do takich kategorii zaliczyd- 
Wspoln^ ich cech^ bylo natomiast bardzo istotne powi^zanie 
z codzienn^ rzeczywistosci^ szkoln^ i prooesem nauczania 
w zespolach klasowyeh. Do tej grupy zaliczymy tak±e tylko je- 
dyny referat na temat podrgcznikow szkolnych geometrii, po- 
niewaz mimo swego historycznego i teoretycznego charakteru
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byl tez £ci£le zwi^zany z praktyk^. szkolnq. ze wzgl^du na zna- 
czenie podr^cznika w tej praktyce,

Drug^ grup$ stanowily referaty prezentu js%ce badania pod- 
stawowe, najcze^ciej kliniczne, skoncentrowane na ujawnianiu, 
analizowaniu i kategoryzowaniu zachowan uczniow, ich trudno£- 
ci, strategii w rozwi^zywaniu stawianych im problemow, zwi%- 
zanych z procesami geometryzacji i wizualizacji.

Do trzeciej grupy moina zaliczy6 te z pozostalych odczy- 
tow, ktore byly zwi^zane bezpo^rednio z tematem konferencji 
x po^wigcone roinym refleksjom nad nauozaniem geometrii, 
koncepcjom nie weryfikowanym jeszcze w szkole, problemom 
otwartym, wysuwanym do dyskusji.

Jak zwykle w toku podobnych konferencji wyglaszano row- 
nie± odczyty pozostaj^ce na marginesie glownego nurtu obrad, 
a wi§c w danym przypadku po^wi^cone innym ni± procesy geome
tryzac ji i wizualizacji problemom» Τθ referaty zaliczyray do 
grupy czwartej.

Ta rofcnorodno^ö prac odzwieciedla otwarto^ö dydaktyki ma- 
tematyki jako dyseypliny na wczesnym etapie rozwoju, tkwi^cej 
glgboko korzeniami w szkolnej rzeczywisto^ci. Sensu badanej 
problematyki, ochrony przed jej jalowo^ciq. i pozornoici^ ka- 
muflowan^ nieraz przez nieproporcjonalnie do wagi problemu 
rozbudowany aparat naukowy musi dydaktyka matematyki szukaö 
w Äywym kontakoie z t^ rzeczywisto^ci^. Mi^dzynarodowa Komis ja 
do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki realizuje 
ten kontakt na swoich dorocznych konferencjach zarowno przez 
otwarto^c tematyki obrad, jak i udzial w nich czynnych nau- 
czycieli.

Kilka przykladow wybranych spo^rdd wielu innych prac 
prowadzonych w toku konferencji w Pallanza zilustruje ot- 
warto^ö problematyki, Zaczniemy od przykladow grupy pierwszej.

Zastosowania komputera LOGO (C, Berdonneau i R.M, Dumas, 
Franc ja, LOGO jest minikomputerem z dwoma ekranami) .

Przyklady zastosowania ruchow i przeksztalcen ci^glych 
w rozwijaniu wiedzy i aktywno^ci uczniow szkoly £rednxej 
w Nigerze ζA . Berte, Niger}.

Konstrukcja poj^cia ksztaltu geometrycznego w wieku 11 lat
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. Boero, Wlochy, podej^cie do geometrii od strony problemow 
technologii i kartografii). <

Wizualizacja problemow fizycznych opisywanych przez row- 
nanie Laplace’a (D. Gori Giorgi, Wlochy, uczniowie 15-16 let- 
ni) .

Geometria do^wiadczalna dla dzieci w wieku 12-15 lat (S. 
Pahud, Szwajcaria).

W kierunku nowego nauezaxiia geometrii (j. M. Korn, Szwaj
caria, uczniowie w wieku 1 3- 14 lat).

Problem rozwoju wyobrazni przestrzennej w nauczaniu mate- 
matyki na studiach politechnicznych (7,. Kowalewska, Polska, 
analiza trudno^ci i propozycja zapobiegania im przez stoso- 
wanie pewnych £rodkow technicznych).
Geometria 2olwia (A. Rouchier, Francja, do^wiadczenia w kla- 
sach uczniow w wieku 1 0 - 1 1 lat, 1 1 - 1 2  lat i 1 2 - 1 3 lat z u±;y- 
ciem minikomputera LOGO).
Plaszczyzna Sittera (s. Trompler, Belgia, przestrzen Sittera 
w nauczaniu geometrii uczniow 1 6-letnich, konkretyzacje pla- 
szczyzny rzutowej).
Formulowanie definicji poj^6 geometrycznyeh przez dzieci 
(M. Ciosek, Polska, do^wiadczenia prowadzone w klasach 4 x 5  
szkoly podstawowej).
Ilustracja w podr^cznikach geometrii (C. Berdonneau, Francja, 
analiza francuskich podr^cznikow geometrii od pocz^tku XX 
wieku z punktu widzenia metod wizualizacji).
Grafy i matryce w wizualizacji relacji i zjawisk (E, Lemut, 
Wlochy, badania w klasach dzieci w wieku 6 do 13 lat, ana- 
logiczne badania w ksztalceniu doroslych).
Zwi^zek mi^dzy nauczaniem algebry i geometrii (P. Gador, 
W^gry, do^wiadczenia w nowym programie eksperymentalnym, 
uczniowie w wieku od 12 do 16 lat).
Stosowanie j^zyka graficznego w naukach scislych (a . Boileau, 
Kanada, uozniowie w wieku 12—13 lat).
Geometria i rzutnik pisma ( N. Cheramy, Francja, materialy 
wyeksperyraentowane w szkole ).

Przyklady z grupy drtigiej
Rozwi^zywanie problemow geometrycznych przez uczniow szkoly 
iredniej (G. Audibert, Francja, analiza zachowan uczniow,
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oparta na zorganizowanej metodologicznie observacji). 
Naduäywanie strzalek w nauczaniu dzieci w wieku od 6 do 10 
lat (F. Gottlieb, A. Brazylia, badanie efektywnoAoi jgzyka 
strzalek jako srodköw wizualizacji relacji arytmetycznych 
w toku rozwi^zywania zadan rachunkowych).
Obserwacje odnosz^ce si§ do genezy i rozwoju idei przes- 
trzennych u dzieci i doroslych ( D. Lunkenbein, H. Allard,
C. Goupille, Kanada, badania kliniczne).
Wizualizacja przestrzenna i wewn^trzna. Strukturyzacja obiek- 
tow geometrycznych (autorzy jak wyziej, badania kliniczne, na- 
wi^zane do teorii Piageta i psychologii form).
Rola j^zyka w nauozaniu poj§ 6 geometrycznych ( H. Bauersfeld, 
RFN, badania na podstawie zorganizowanej obserwacji w kla- 
sach i w malych grupach).
Problemy procesu konstrukcji wyobraäen przestrzennych u dzie
ci (l . Paez Sanchez, Venezuela, badania nawi^zuj^ce do teorii 
Piageta z podwaäeniem niektorych tez tej teorii)»

Przyklädy grupy trzeciej.
Gwiazdozbiory — mi^dzy geometri^ i mitologi^ (s. Conte, R. 
Pelliccioni, Wlochy - starozytna droga geometryzacji). 
Anaglify (L. Kieffer, Luksemburg, warto^ci ksztalc3.ce ana— 
glifow).
Geometryczna wyobraznia przestrzenna ( R. Pallascio, Kanada, 
Projekt dydaktyczny ksztalcenia wyobra^ni przestrzennej). 
Nauozanie geometrii przez telewizj§ (M. Riveros Rojas, P. 
Zanocio Soto, Chile).
Film jako srodek wizualizaoji przestrzennej ( b . Schumacher, 
RFN, prezentacja filmow).
W i z u a l i z a c j a  a  a k t y w n o ^ ö  m a t e m a t y c z n a  ( J .  S m o l e c ,  J ü g o s l a — 

r e f l e k s j a  t e o r e t y c z n a ) ,

Plaszczyzna afiniczna i przestrzen: modele dla zastosowan 
matematyki (a . Varrinnier, Belgia, omowienie tematu od strony 
matematyeznej).
Vyobraizeniowe i geometryczne my^lenie ( D. Vheeler, Kanada, 
analiza teoretyczna i jej pedagogiczne implikacje). 
Perspektywy w stosowaniu geometrii do rozwi^zywania problemow 
(A. J. Weinzweig, Stany Zjednoczone, przegl^d problemow).
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Vreszcie kilka przykladow referatow, ktore zaliczyli^my 

do czwartej grupy, a wi§c nie zwi^zanych £ci£le z glownym 
tematem konferenoji, cho6 niejednokrotnie cz^soiowo go doty— 
kaj^oych,

Projekt RECME dla szkoly podstawowej (L. Cannizaro, M. 
Fasano, M. Pellerey, J. Sacchetti, Wlochy, nowy projekt nau- 
czania matematyki dzieci w wieku 6-10 lat, szeroko ekspe- 
rymentowany).

Sztuka i matematyka (m . Emmer, Wlochy, prezentaoja ma- 
terialu audiowizualnego),
Rozwi^zywanie problemow w elementarnej szkole (.M. L. Lette 
Lopez, Brazylia, badanie wynikow nauczania),
Mikroordynator ... po co? (~W. Vanhamme, Belgia, zastosowania 
mikroordynatora Apple IX, w nauczaniu matematyki z pokazem 
jego dzialania).
My^lenie matematyczne a my^lenie naturalne (H. Wermus, Szwaj- 
caria, probleray epistemologii i psychologii my^lenia).

Przytoczone przyklady ilustruj^ zakres i rodzaj rozwaza- 
nej problematyki. Oczywi^cie poziom referatow nie byl rowny. 
Nieraniej w sumie wnosily one nowe elementy wiedzy o procesach 
nauczania i uczenia si$ geometrii oraz wiele novych inspira- 
cji do badan,

Uczestnicy konferencji mieli szerokie mozliwo^ci wyboru 
interesuj^cych ich odczytow, udzialu w "forum idei", a takze 
bardzo waznych kontaktow indywidualnych. Pigkne otoczenie 
krajobrazowe, fascynuj^ca wycieczka z odwiedzeniem slawnyoh 
wloskich ogrodow na wyspach jeziora Lago Magiore, bardzo 
dogodne warunki, w ktorych konferencj^ nasi wloscy koledzy 
zorganizowali, i przede wszystkim* tradycyjna ju± atmosfera 
pr-zyjazni ludzi zaangazowanych intelektualnie i emocjonalnie 
w sprawach raatematycznej powszechnej edukacji na pewno pozos- 
tan^ w pami^ci jej uczestnikow,

Nastfpna konferencja w sierpniu w roku 1982 odb^dzie sie 
ve Francji, w Orleanie, na temat roli novoczesnych £rodkow 
technicznych w nauczaniu matematyki.

Przewodnicz^cym Komis ji w roku 198θ/8ΐ jest Stefan T u r n a u  

(Polska).


