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Przedmowa

W niniejszym, czwartym tomie "Dydaktyki Matematyki" przekazuje
my Czytelnikowi pięć artykułów oraz recenzje.

Trzy pierwsze artykuły zdają sprawę z własnych badań.
Halina Pieprzyk omawia fragment eksperymentu poświęcone

go zagadnieniu wprowadzenia dzici dziesięcioletnich w rozumo
wanie redukcyjne. Fragment ten dotyczy roli gier w tym proce
sie oraz poszukiwania przez dzieci strategii wygrywającej.

George Glaeser, analizując dokumenty historyczne (w szcze
gólności teksty publikowane przez wybitnych matematyków) 
pokazuje, jakie przeszkody epistemologiczne napotykał rozwój 
rozumienia pojęcia liczby względnej. Tendencją pracy jest ujaw
nienie tych przeszkód, które - być może - utrudniają jeszcze 
dziś uczniowi naukę o tych liczbach. Takie badania z zakresu 
historii matematyki stanowią - zdaniem autora - ważny wkład w 
rozwój dydaktyki matematyki. Artykuł jest przekładem na język 
polski z oryginału opublikowanego w naukowym czasopiśmie fran
cuskim.

Anna Sierpińska także nawiązuje do pojęcia przeszkody e- 
pistemologicznej, zdając sprawę z postaw uczniów zaobserwowa
nych w specyficznej sytuacji w toku laboratoryjnego badania 
związanego z intuicjami geometrycznymi pojęcia granicy. Autor
ka, analizując te postawy, dostrzega w nich przejawy trudności 
natury epistemologicznej, które musieli pokonywać - jak świad
czy o tym historia - wybitni matematycy dawnych wieków.
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Stefan Turnau analizuje dwa dokumenty dotyczące tendencji 
w reformach nauczania matematyki w Stanach Zjednoczonych, wy
rażających charakterystyczne dla tego kraju reakcje na błędy 
reform poprzednich dziesiątków lat.

Bogdan Nowecki relacjonuje sytuację, w której odbywało 
się w latach 1980-1982 kształcenie w zakresie dydaktyki mate
matyki w polskich szkołach wyższych kształcących nauczycieli 
(kadra naukowo-dydaktyczna, wyposażenie zakładów, praca nauko
wa itp). Autor interpretuje uzyskane w drodze ankiety dane 
statystyczne, formułując wnioski i postulaty.

W dziale "Informacje Bibliograficzne" Wanada Nowak w ob
szernej recenzji zapoznaje Czytelnika z treścią i strukturą 
podręcznika dydaktyki matematyki opracowanego przez wybitnego 
dydaktyka holenderskiego J.v.Dormolena. Stefan Turnau omawia 
pracę zespołu międzynarodowego, poświęconą analizie rozwoju 
szkolnych programów matematyki na świecie w ostatnich kilku 
dziesiątkach lat.
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