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W przygotowaniu zawodowym nauczycieli dużą rolę odgrywają dy
daktyki przedmiotowe; w odniesieniu do nauczycieli matematyki, 
dydaktyka matematyki, jako przedmiot studiów, zdobyła sobie 
już wyraźnie ugruntowaną pozycję w planie studiów nauczyciel
skich. Wystarczy przypomnieć, że w planie studiów czterolet
nich przewidywano na realizację tego przedmiotu ogółem 180 go
dzin, w tym 90 godzin konwersatoriów i 90 godzin wykładów, a w 
realizowanym obecnie planie studiów pięcioletnich przeznacza 
się na ten cel 215 godzin, w tym 58 na wykłady i 157 na ćwicze
nia konwersatoryjne i laboratoryjne. Nie można oczywiście uwa
żać tych liczb za jedyny miernik rangi przedmiotu, nie mniej 
świadczyć one mogą z jednej strony o społecznym zapotrzebowa
niu na tego rodzaju przygotowanie kandydatów do zawodu nauczy
cielskiego, z drugiej o takim rozwoju merytorycznym i kadrowym 
dydaktyki matematyki, jako określonej dyscypliny naukowej, któ
ry pozwala to zapotrzebowanie spełniać.

W prezentowanym szkicu (pisanym w 1982 roku) podejmuję 
próbę analizy kadry dydaktyków matematyki pracujących w poi-
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skich szkołach kształcących nauczycieli matematyki, z punktu 
widzenia ich merytorycznego przygotowania do realizacji zadań 
dydaktycznych i prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki mate
matyki. Tak zakreślony cel opracowania wymaga na samym począt
ku odpowiedzi na pytanie: do kogo będziemy je odnosić. Przyją
łem tu kryterium czysto formalne, wystarczające jednak do 
wstępnej analizy - chodzi o tych nauczycieli akademickich, któ
rzy pracują w jednostkach (zakłady, pracownie) realizujących 
dydaktykę matematyki jako przedmiot studiów nauczycielskich.
Nie uwzględniam więc w dalszych rozważaniach innych grup zajmu
jących się dydaktyką matematyki (np. instytuty resortowe, se
minarium prof. Semadeniego itp.). Podstawę, dalszych rozważań 
stanowią odpowiedzi poszczególnych szkół wyższych kształcących 
nauczycieli na pytania zawarte w specjalnie opracowanej i ro
zesłanej w roku 1981 ankiecie. Tekst ankiety zamieszczam w 
aneksie. Zakładam w dalszym ciągu, że te dane, przekazane mi 
przez ośrodki biorące udział w ankiecie, odpowiadają rzeczywis
tości z roku 1981.

Na ogólną liczbę 21 szkół kształcących nauczycieli matema
tyki nadesłano 18 wypełnionych ankiet, w tym z 9 uniwersytetów 
i 9 wyższych szkół pedagogicznych. Ankiet nie nadesłały: Uni
wersytet Gdański oraz WSP w Słupsku i Olsztynie.

Dla jaśniejszego przedstawienia zarysowanej w ankiecie sy
tuacji cały zestaw 20 pytań dzielę na 5 grup, obejmujących nas
tępujące problemy:

I. Jednostki organizacyjne i kadra dydaktyków matematyki 
(pytania 2,3).

II. Baza materialna (pytanie 20).
III. Praca dydaktyczna dydaktyków matematyki (pytania 4,

8, 17) .
IV. Praca naukowa dydaktyków matematyki (pytania 9-16,19).
V. Rozwój kadry dydaktyków matematyki (pytania 5-7,18).
W dalszej części opracowania omawiam szczegółowo wymienio

ne zagadnienia.
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I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I KADRA DYDAKTYKÓW MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy, których specjalnością jest dydaktyka 
matematyki, związani są organizacyjnie z wydziałami bądź insty
tutami matematycznymi poszczególnych szkół kształcących nauczy
cieli. Jednostkami organizacyjnymi, obejmującymi tą grupą pra
cowników są z reguły zakłady. W tabeli 1 podano ich zestawie
nie.

Tabela 1. Zestawienie jednostek organizacyjnych dydaktyki ma
tematyki

>vSzkoła Uniwersytety Wyższe Szkoły Ela zemPedagogiczne
Jednostka^ Wa Kr Ł P Wr Ra- Op Ki Sz ZG Ra-

WB L Ka T zem Kr Rz By Cz Si zem
Zakład Dy
daktyki 
Matematyki

I I I I I 5 I I I I I I 6 11

Pracownia
Dydaktyki
Matematyki

I I I 3 I 1 4

brak zorga
nizowanej 
jednostki

I 1 I I 2 3

Literami w drugim wierszu tabeli zakodowano nazwy miast:
Wa - Warszawa, WB - Białystok (filia UW) , Kr - Kraków (UJ, WSP) , 
L - Lublin (UMCS) , Ł - Łódź, Ka - Katowice (UŚ1), P - Poznań,
T - Toruń, Wr - Wrocław, Op - Opole, Rz - Rzeszów, Ki - Kielce, 
By - Bydgoszcz, Sz - Szczecin, Cz - Częstochowa, ZG - Zielona 
Góra, Si - Siedlce (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) .

Te oznaczenia zachowują w dalszych tabelach.

Spośród 11 Zakładów Dydaktyki Matematyki osiem funkcjonu
je w ramach instytutów matematyki (w tym wszystkie pięó w uni
wersytetach) , dwa stanowią jednostki organizacyjne wydziałów
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(WSP: Bydgoszcz i Częstochowa) i jeden wchodzi w skład Katedry 
Matematyki (WSP Rzeszów). W WSP w Bydgoszczy omawiany zakład 
nosi nazwę: Zakład Dydaktyki i Metod Geometrycznych Matematyki.

Wymienione w tabeli pracownie działają w uniwersytetach w 
ramach instytutów matematyki, a w WSP w Zielonej Górze w Zakła
dzie Matematyki.

W trzecim wierszu tabeli 1 wymieniono szkoły, w których 
nie ma zorganizowanych grup osób zajmujących się dydaktyką ma
tematyki. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzą nauczyciele aka
demiccy zatrudnieni w instytutach matematyki. Tak jest w Uni
wersytecie Jagiellońskim, w WSP w Szczecinie i w WSR-P w Siedl
cach.

W tabeli 2 zebrano informacje o kadrze dydaktyków matema
tyki pracujących w poszczególnych szkołach. Zarówno w tej ta
beli, jak i w dalszych rozważaniach nie uwzględnia się emery
towanych nauczycieli akademickich. Oprócz osób pełnozatrudnio- 
nych, pracuje w skali kraju 7 nauczycieli akademickich na go
dzinach zleconych lub częściach etatu, w tym: w Uniwersytecie 
Śląskim 3 magistrów (godziny zlecone); w WSP w Krakowie 1 pro
fesor (godziny zlecone); w WSP w Kielcach 1 docent (1/2 etatu) 
i 1 magister (godziny zlecone) ; w WSP w Szczecinie 1 magister 
(godziny zlecone) .

W grupie tej pracują bądź wysoko kwalifikowani nauczycie
le akademiccy, bądź doświadczeni nauczyciele szkół średnich.
Ci ostatni zajmują zwykle stanowiska wykładowców.

W analizie danych zawartych w tabeli 2 uwzględnia się tak
że informacje z tabeli 1. Zauważyć trzeba przede wszystkim, że 
brak odpowiedniej jednostki organizacyjnej dydaktyki matematy
ki wiąże się z liczebnością kadry. W Uniwersytecie Jagielloń
skim oraz w WSP w Szczecinie i w WSR-P w Siedlcach liczba dy
daktyków matematyki nie przekracza 4 osób. Nie znaczy to,* że 
przy tej ilości pracowników stworzenie pracowni czy nawet za
kładu nie jest możliwe, na co wskazują uniwersytety w Lublinie 
i Toruniu oraz WSP w Zielonej Górze. Oddzielnie należy potrak
tować WSP w Bydgoszczy, gdzie w zakładzie obejmującym większą 
grupę pracowników, trzech zajmuje się dydaktyką matematyki.
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Tabela 2. Kadra dydaktyków matematyki (pełnozatrudnieni)

'SsvvSzkoła Uniwersytety WSP Razem

Stanowisk^" Wa Kr Ł P Wr 
WB L Ka T

Ra
zem

Kr Rz By Cz Si 
Op Ki Sz ZG

Ra
zem

Profesor 
Docent lub

---- --------1 - 1 - 1

dr hab. 1 — — — — — 1 — 1 3 2 - 1 - 1 - - - - 4 7
Adiunkt 2 - 2 2 2 1 5 1 - 15 7 1 1 2 1 1 - 1 - 14 29
Stars zy 
asystent 3 2 2 1 2 1 2 1 - 14 5 2 6 6 - 1 2 1 1 24 38
Asystent - 1 -- 1 - 1 - 1 4 3 ---- 1 - 1 - 1 6 10
Asystent
stażysta
St. wykła-

- i ---------- -- 1 - 1

dowca ze 
stopn. dr

- i ------------- 1 - 2 ------ 1 ---- 3 4

Starszy
wykładowca 1 -------2 ----4 7 - 1 - 3 -------- 4 11
Wykładowca 1 ------ -- - - - 1 -------- 2 1 2 1 6 7

Razem 8 5 4 3 5 4 9 3 6 47 17 6 8  11 3 4 5 4 3 61 108

Analiza przytoczonych w tabelach 1 i 2 danych prowadzi do nas
tępujących spostrzeżeń:

1. Zajęcia z dydaktyki matematyki w szkołach kształcących 
nauczycieli opierają się na kadrze naukowej specjalizującej 
się w tej dyscyplinie. W kraju kadra ta obejmuje 108 osób, w 
tym 8 profesorów i docentów oraz 33 doktorów (29 adiunktów i 4 
starszych wykładowców). Stosunkowo niski procent osób z poza 
kręgu specjalistów zatrudnionych na godzinach zleconych (5) 
świadczy o dużym wzroście liczbowym kadry dydaktyków matematy
ki. Niewiele lat temu sytuacja była zupełnie inna, dydaktyką 
matematyki zajmowali się w szkołach wyższych przede wszystkim 
doświadczeni nauczyciele szkół niższych szczebli.
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2. Około 20% nauczycieli akademickich uprawiających dydak
tyką matematyki (22 na 108) zajmuje stanowiska dydaktyczne (wg 
terminologii Ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyż
szym) . Oznacza to, że w praktyce ta grupa nauczycieli akademic
kich nie prowadzi prac naukowo-badawczych i nie ma obowiązku 
zdobywania stopni naukowych. Jakkolwiek trudno porównywać ten 
wskaźnik z odpowiednimi w innych przedmiotach studiów, trzeba 
zauważyć, że w stosunku do tak młodej, rozwijającej się inten
sywnie dziedziny, jaką jest dydaktyka matematyki, nie jest to 
wskaźnik korzystny. Idzie to w parze z faktem, iż w niektórych 
szkołach liczba wykładowców przewyższa lub równoważy liczbę 
pracowników naukowo-dydaktycznych. Tak jest np. w uniwersyte
tach Wrocławskim i śląskim oraz w WSP w Opolu, Szczecinie i 
Zielonej Górze. Warto też zauważyć, że są to szkoły o najmniej 
licznej kadrze dydaktyków matematyki.

3. Tabela 2 pokazuje, że w grupie pracowników naukowo-dy
daktycznych proporcje są poprawne. Można oczywiście ubolewać 
nad stosunkowo małą liczbą profesorów i docentów, ale gdy uw
zględni się fakt wyraźnej poprawy w tym zakresie w stosunku
do lat ubiegłych, podana liczba ma raczej wymowę optymistyczną. 
Jeszcze większym optymizmem napawać może liczba adiunktów, a 
więc dydaktyków ze stopniem naukowym doktora. Można żywić uza
sadnioną nadzieję, że grupa ta zasili w najbliższych latach 
kadrę nauczycieli akademickich o pełnych kwalifikacjach nauko
wych.

4. Analizowane tabele nasuwają jeszcze jedno istotne spos
trzeżenie. Otóż z porównania danych dotyczących uniwersytetów 
i wyższych szkół pedagogicznych wynika, że kadra dydaktyków ma
tematyki w tych ostatnich przewyższa prawie o 50% kadrę uniwer
sytecką. Jeżeli dodamy do tego informację, że proporcje rekru
tacyjne w tych grupach szkół są odwrotne, to znaczy uniwersyte
ty rekrutują o około 50% więcej kandydatów na matematykę (oczy
wiście chodzi o sekcję nauczycielską) niż wszystkie wyższe szko 
ły pedagogiczne, to wypadnie stwierdzić, iż kadra dydaktyków ma 
tematyki w uniwersytetach jest wyraźnie mniej liczna niż w szko
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łach pedagogicznych. Jest to zjawisko niepokojące, tym bardziej, 
że od roku 1982 wszyscy studenci uniwersytetów, studiujący na 
kierunkach odpowiadających przedmiotom nauczania w szkole pod
stawowej i średniej, mają przechodzić kurs dydaktyki przedmio
towej. Odnosi się to więc m.in. do studentów matematyki.

II. BAZA MATERIALNA

W analizie materialnych uwarunkowań pracy jednostek zajmujących 
się dydaktyką matematyki uwzględnia się pomieszczenia pracowni
cze i studenckie, wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz księgo
zbiór.
W tabeli 3 zebrano podstawowe dane na ten temat.

W ocenie bazy materialnej dydaktyki matematyki w poszcze
gólnych szkołach trzeba być bardzo ostrożnym. Przede wszystkim 
nadesłane informacje nie są jednoznaczne (nie jest to wina res
pondentów, ale raczej autora ankiety). Np. w ocenie wyposaże
nia w pomoce dydaktyczne jedni respondenci wymieniają magneto
fony, grafoskopy itp., inni piszą krótko ocenę np. "prawie 
żadne" (U.M. Kopernika, w tabeli potraktowano to jako niedosta
teczne) . Podobnie w przypadku księgozbiorów, podane w ankie
tach dane są często niepełne lub mało precyzyjne. Mimo tych u- 
wag, dane przytoczone w tabeli dają pewną ogólną orientację w 
przedmiocie i pozwalają na sformułowanie przybliżonych wnios
ków i ocen.

1. Przede wszystkim stwierdzić trzeba zbyt niski poziom 
wyposażenia bibliotek w pozycje związane z dydaktyką matematy
ki. Zróżnicowanie jest tu bardzo duże - od kilku tysięcy do 
kilkuset - przy czym w dużej liczbie szkół (8 !) nie bardzo 
wiadomo czy, ile, i ewentualnie jakie książki kupuje się dla pot
rzeb dydaktyki matematyki. Nie mamy też pełnego rozeznania w 
dostępności do literatury w językach obcych;przytoczone dane zda
ją się wskazywać na to, że literatura ta w wielu ośrodkach nie 
jest dostępna. Korzystny wyjątek stanowi WSP w Krakowie, ale i 
tu sytuacja daleka jest jeszcze od zadowalającej.



Tabela 3. Baza materialna Zakładów (Pracowni) Dydaktyki 
Matematyki

Znakiem zapytania sygnalizuje się w tabeli brak danych

19 8 
BOGDAN % J. NOWECKI
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Problem dostępności literatury dydaktycznej musi być moż
liwie szybko rozwiązany,gdyż warunkuje on zarówno rozwój nauko
wy kadry dydaktyków matematyki, jak i efekty pracy dydaktycznej 
ze studentami.Pamiętajmy, że w nowych planach studiów proporcje 
między wykładami a ćwiczeniami z dydaktyki matematyki są wyraź
nie ukierunkowane na samodzielne studiowanie literatury przez 
studentów. 0 tym studiowaniu nie może być mowy przy takich bra
kach książek i czasopism z tego zakresu, jaki został zasygna
lizowany w ankietach. Uważam, że problem dostępności oraz wyko
rzystywania literatury w procesie studiowania dydaktyki matema
tyki powinien być szczegółowo zbadany, a odpowiednie wnioski 
uwzględnione w działalności odpowiednich komórek nie tylko re
sortu szkolnictwa wyższego, ale także oświaty, kultury i innych.

2. Drugi, także smutny wniosek nasuwa rejestr środków dy
daktycznych (poza literaturą), jakimi dysponujemy w pracy ze 
studentami. Optymistycznie oceniają swoje wyposażenie w te 
środki tylko dwie wyższe szkoły pedagogiczne - Częstochowa (b. 
dobre) i Zielona Góra (dobre). Pozostałe szkoły, w zdecydowa
nej większości uznają to wyposażenie za mniej niż wystarczają
ce, a więc słabe, bądź niedostateczne. W dwóch uniwersytetach 
nie ma w ogóle żadnych środków dydaktycznych. Wobec tych 
stwierdzeń naturalne stają się pytania: Jak w takich warunkach 
przygotowuje się nauczyciel do pracy w szkole ? Czy w ogóle 
możliwe jest to przygotowanie ? Mamy przecież ambicje, by wy
kształcić nauczycieli dobrych, rozumiejących potrzebę moderniza
cji procesu dydaktycznego i potrzebę poszukiwania coraz nowych, 
doskonalszych środków dydaktycznych w szkole. Uważam, że nie moż
na obciążać pełną odpowiedzialnością za ten stan rzeczy tylko 
osób realizujących przedmiot dydaktyka matematyki. Szkoła, która 
traktuje kształcenie nauczycieli jako swoje zadania główne, musi 
dołożyć wszelkich starań, aby proces tego kształcenia zabezpieczyć 
od strony materialnej. Bez spełnienia tego warunku na nic zdadzą 
się wysiłki choćby najlepszych nauczycieli akademickich.

3. Z środkami dydaktycznymi wiąże się ściśle sprawa po
mieszczeń, przede wszystkim dla studentów. W nowoczesnym pro-
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cesie dydaktycznym duże nadzieje wiąże się z lokalizowaniem 
zajęć z poszczególnych przedmiotów w pracowniach, gabinetach, 
laboratoriach czy innych pomieszczeniach, w których uczniowie 
mają'specjalne warunki do uczenia się. Organizacją tego typu 
placówek muszą się zajmować nauczyciele. Powinni oni mieć do 
tego odpowiednie przygotowanie. Uważam, że każda szkoła kształ 
cąca nauczycieli matematyki powinna dysponować wzorcowymi pra
cowniami matematycznymi dla różnych poziomów nauczania. Udział 
studentów w organizacji i prowadzeniu pracowni jest dla nich 
najlepszą, bo praktyczną szkołą przygotowania do zawodu.

Z tabeli 3 odczytujemy, że w siedmiu szkołach dydaktycy 
matematyki nie dysponują ani jednym pomieszczeniem dla studen
tów, a tylko w czterech mają dla tego celu więcej niż jedną 
salę. Korzystniejsza jest sytuacja z pomieszczeniami dla pra
cowników, to jednak nie łagodzi zasygnalizowanych tu trudności

4. Generalnie rzecz ujmując, tabela 3 pokazuje, że zdecy
dowanie słabszą bazę materialną dydaktyki matematyki mają uni
wersytety. Jeżeli zważy się, że ogólne zasoby materialne tych 
szkół są o wiele większe niż stosunkowo młodych wyższych szkół 
pedagogicznych, to dysproporcja ta znacznie się wzmacnia.

III. PRACA DYDAKTYCZNA DYDAKTYKÓW MATEMATYKI

W koncepcji kształcenia i pracy dydaktyków matematyki, lansowa 
nej od wielu lat przez prof. Z. Krygowską, nauczyciele akade
miccy zajmujący się tą dyscypliną powinni pozostawać w ścis
łych związkach z kierunkowymi instytutami matematycznymi, a 
także z pracą w szkole. Związki te nie mogą być ograniczone do 
zależności formalnych - zakłady dydaktyki lokalizuje się orga
nizacyjnie przy instytutach matematyki. Chodzi o związki mery
toryczne, polegające m.in. na tym, by dydaktycy prowadzili 
niektóre zajęcia dydaktyczne z przedmiotów matematycznych. Pos 
tuluje się to przede wszystkim pod adresem młodszych pracowni
ków, przy czym w niektórych szkołach (np. WSP Kraków) zakłada 
się, że każdy asystent i st. asystent - kandydat na dydaktyka
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matematyki - powinien przejść przez ćwiczenia ze studentami z 
podstawowych przedmiotów matematycznych, a więc z algebry i ge
ometrii, analizy matematycznej i topologii, a także rachunku 
prawdopodobieństwa.

Stawianie takich warunków przed adeptami dydaktyki matema
tyki, jakkolwiek dla nich niezwykle uciążliwe, ma niezaprze
czalne walory, istotne dla kształcenia dydaktyków. Przede 
wszystkim służy pogłębieniu wiedzy matematycznej i utrzymywa
niu stałego kontaktu z jej rozwojem, co dla uprawiania dydakty
ki matematyki jest konieczne. Z drugiej strony, przy limitowa
niu zatrudnienia godzinami dydaktycznymi, pozwala na zwiększe
nie liczby dydaktyków w stosunku do potrzeb dyktowanych tylko 
wymiarem zajęć z dydaktyki matematyki.

W wielu szkołach kształcących nauczycieli problem ten 
jest rozumiany, jadnakże nie we wszystkich. Przytoczone niżej 
w tabeli 4 dane obrazują istniejący w tym względzie stan rze
czy, chociaż nie dają pełnej odpowiedzi na wiele pytań szczegó
łowych związanych z rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacja
mi prowadzących je nauczycieli akademickich, czy wymaganiami 
stawianymi dydaktykom matematyki w tym zakresie.

Zestaw przedmiotów w tabeli 4 jest bardzo zróżnicowany, 
ponieważ w roku szkolnym 1981/1982 obowiązywały dwa ministe
rialne plany studiów (studia 4-letnie i 5-letnie), a także by
ły różnice w poszczególnych szkołach, które w ramach uzyska
nych uprawnień wprowadzały nowe przedmioty. Nie ma to jednak 
większego wpływu na wnioski, które można z przytoczonych, a 
także innych, znajdujących się w ankiecie danych wysnuć.

1. W każdej szkole dydaktycy matematyki prowadzą, poza 
swoim przedmiotem, zajęcia z innych przedmiotów. To jest 
stwierdzenie pozytywne. Z tego oczywiście nie wynika, że każdy 
dydaktyk ma zajęcia z przedmiotu kierunkowego. Z opinii uzyski
wanych z bezpośrednich kontaktów wnosić można, że na ogół tak 
nie jest. Wielu dydaktyków prowadzi zajęcia tylko z dydaktyki 
matematyki.
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Tabela 4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dydaktyków mate
matyki (poza dydaktyką matematyki)

WSP
Wr Kr Rz By Cz Si

Op Ki Sz ZG

Logika i teoria mno
gości (Wstęp do ma
tematyki)
Algebra
Geometria
Analiza matematyczna 
Topologia
Podstawy matematyki
Zastosowania matema
tyki
Podstawy informatyki
Rachunek prawdopodo
bieństwa
Analiza funkcjonalna
Matematyka na kierun
kach pedagogicznych1-/
Matematyka na innych 
kierunkach studiów

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X  X X X X X X

X X X X

X X X X

X

X X

X X X X

X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

1/ Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.

2. Tabela 4 nie może być interpretowana w oderwaniu od da
nych omówionych wcześniej. Odczytać z niej można np., że dydak
tycy matematyki na Uniwersytecie Jagielońskim i w WSP w Krako
wie prowadzą zajęcia z wszystkich podstawowych przedmiotów kie
runkowych. Jest to jednak prawda tylko częściowa, bo w UJ dy
daktyką matematyki zajmują się 4 osoby, przy czym nie ma tu na
wet pracowni dydaktycznej, a w WSP w Krakowie Zakład Dydaktyki 
Matematyki liczy 17 osób. Informacje uzyskane poza ankietą 
wskazują, że w pierwszym przypadku dwóch matematyków zajmuje 
się tylko dodatkowo dydaktyką, co globalnie daje duży udział
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dydaktyków w realizacji przedmiotów matematycznych.

3. W niektórych szkołach dydaktycy w znikomym stopniu par
tycypują w pełnej realizacji procesu dydaktycznego na kierunku 
matematycznym. W dwóch wyższych szkołach pedagogicznych w ogó
le nie prowadzą zajęć z podstawowych przedmiotów kierunkowych, 
a w pięciu uniwersytetach i jednej WSP ich praca ogranicza się 
do jednego przedmiotu. Świadczy to o bardzo dużym zróżnicowa
niu w podejściu do problemu obsady zajęć dydaktycznych w po
szczególnych szkołach. Należy dopatrywać się tu raczej przypad
kowości, bądź dopasowywania zajęć dydaktycznych do osoby o ok
reślonych zainteresowaniach matematycznych niż określonych 
działań w ramach systemu doboru i kształcenia kadry dydaktyków 
matematyki.

4. Dość powszechne jest zjawisko zlecania zajęć dydaktycz
nych z matematyki, na kierunkach niematematycznych, dydaktykom 
matematyki. Odnosi się to szczególnie do kierunków pedagogicz
nych - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Zjawis
ko to możną by było ocenić pozytywnie, gdyby wynikało z poglą
du, że ze względu na studentów tych kierunków studiów, matema
tykę powinni tu prowadzić bardzo dobrzy matematycy, a zarazem 
bardzo dobrzy wykładowcy. Biorąc jednak pod uwagę to, że rów
nież na inne kierunki studiów - ekonomiczne, wychowanie tech
niczne, chemiczne itp. - chętnie posyła się dydaktyków matema
tyki, należy sądzić, że decydują o tym inne względy. Uważa się 
raczej, że na tych kierunkach nie musi być prawdziwej matematy
ki, że chodzi tu, jak ktoś obrazowo powiedział, o "matematykę 
dla ubogich", a taką mogą się zajmować także dydaktycy matema
tyki. Jest to pogląd z gruntu fałszywy, zarówno ze względu na 
studentów, jak i wykładowców. Nie miejsce tu na szersze uzasad
nienie stanowiska, że matematyka w wychowyniu przedszkolnym 
czy nauczaniu początkowym nie może być gorszą matematyką (jest 
inna? inny materiał, inne ujęcie), jak również, że dydaktycy 
matematyki - to nie są ci od nauczania gorszej matematyki. Pro
blem ten jest ciągle jeszcze otwarty, warto jednak podjąć nad 
nim szerszą i głębszą dyskusję, by wyjaśnić istniejące nieporo-
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zumienia, które poza innymi oczywistymi szkodami przynoszą 
szkodę największą - obniżanie poziomu kształcenia nauczycieli.

5. Analiza danych zawartych w tabeli 4 pozwala na jedno 
optymistyczne stwierdzenie sygnalizowane już zresztą w punkcie
1. W każdej szkole wyższej są godziny dydaktyczne z przedmió'- 
tów matematycznych dla dydaktyków matematyki. Jeżeli tak, to 
można tymi godzinami tak dysponować, by ich zagospodarowanie 
służyło rozwojowi kadry dydaktyków matematyki. Chodzi o stworze
nie określonego systemu zajęć dydaktycznych z przedmiotów kie
runkowych dla dydaktyków matematyki, systemu, w którym zajęcia 
te służyłyby podnoszeniu kwalifikacji merytorycznych, matema
tycznych i dydaktycznych - dydaktyków matematyki.

6. Pytanie 17 ankiety odnosiło się do trudności, jakie ma
ją dydaktycy matematyki w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Cho
dzi tu również, a może przede wszystkim, o zajęcia z dydaktyki 
matematyki. Trudności te można ująć w następujące kategorie:

- lokalowe,
- związane z brakiem środków dydaktycznych,
- związane z brakiem odpowiedniej literatury, w tym skryp

tów (długie terminy wydawnicze) oraz podręczników szkol
nych,

- związane z powielaniem materiałów,
- organizacyjne, w tym dotyczące zajęć i praktyk w szko

łach,
- kadrowe, w tym kontakty bezpośrednie dydaktyków matema

tyki .
Wśród trudności lokalowych wymienia się najczęściej brak pra
cowni i pomieszczeń dla studentów, o czym mówiliśmy wcześniej. 
Podobnie przedstawia się sprawa środków dydaktycznych. Zwraca 
się przy tym uwagę, że mimo dysponowania środkami finansowymi, 
prawie niemożliwy jest zakup podstawowych pomocy. Pracownicy 
Zakładów Dydaktyki Matematyki poświęcają bardzo dużo czasu na 
pozyskiwanie z różnych źródeł, często na zasadzie osobistych 
kontaktów, nizbędnych środków, koniecznych w procesie dydak
tycznym. Chodzi tu zresztą nawet nie o drogie i skomplikowane
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urządzenia techniczne, ale także o materiały takie, jak karton, 
folia do grafoskopu, taśmy magnetofonowe, pisaki itp.

Bardziej zróżnicowane są trudności związane z brakiem od
powiedniej literatury. Brakuje przede wszystkim książek, w tym 
podręczników szkolnych w językach obcych, a także czasopism 
zagranicznych. O tym decyduje przede wszystkim brak środków de
wizowych. Jest to trudność rzutująca w sposób zasadniczy na 
pracę naukową dydaktyków matematyki, jak i na prowadzony przez 
nich proces dydaktyczny. Dalej wymienia się brak skryptów i ma
teriałów do studiowania dydaktyki matematyki, mimo że takie ma
teriały są już przygotowane. Przeszkodą jest tu prawie pow
szechny brak urządzeń powielaczowych i przeciągający się pro
ces wydawniczy.

Wreszcie sprawa może drobna, ale niezwykle dokuczliwa. 
Zakłady Dydaktyki Matematyki nie dysponują zestawami aktual
nych programów, instrukcji programowych, podręczników, a także 
niektórych czasopism, rozprowadzanych do szkół. Od lat prowa
dzone są starania, by w centralnych rozdzielnikach tego typu 
materiałów, opracowywanych w Ministerstwie Oświaty i Wychowa
nia, uwzględniać szkoły kształcące nauczycieli. Niestety, spra
wa ta ciągle nie jest załatwiona. Trudno to zrozumieć, bo prze
cież na tle potrzeb ilościowych szkół podstawowych i średnich, 
szkoły wyższe mają znikome zapotrzebowanie, możliwe do reali
zacji bez dodatkowych nakładów. Realizacja tych zapotrzebowań 
procentowałaby przede wszystkim w pracy młodych nauczycieli, o- 
puszczających szkoły wyższe. W tej chwili sytuacja wygląda tak, 
że niektórzy nauczyciele akademiccy, na zasadzie osobistych 
kontaktów z księgarniami, zdobywają niektóre podręczniki. Nato
miast w zdobywaniu czasopism i ta droga zawodzi. Np. specjalne 
wersje Oświaty i Wychowania, w których drukuje się materiały 
dla nauczycieli matematyki, nie są dostępne nawet w prenumera
cie.

Jeżeli inne, różnego typu trudności można zaliczyć do tzw. 
obiektywnych, to ta na pewno do takich nie należy. Wystarczy, 
by odpowiednia komórka M.O.iW., czuwająca nad zaopatrzeniem 
szkół, uwzględniła w swej pracy także szkoły kształcące nauczy
cieli.
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Równie zróżnicowane są trudności natury organizacyjnej. 
Wymienia się wśród nich:
- ciągle zbyt liczne grupy ćwiczeniowe,
- stosunkoy/o daleko posuniętą izolację grup pracowników zajmują

cych się dydaktyką matematyki (brak systematycznych spotkali, 
wymiany doświadczeń, narad roboczych itp.),

- ciągle nierozwiązany problem współpracy ze szkołami niższych 
szczebli; brak zainteresowania nauczycieli praktykami studen
ckimi i współpracy z zakładami dydaktyk, brak szkół ćwiczeń, 
trudności w organizowaniu hospitacji, praktycznie niemożli
we podejmowanie pracy w szkole w ramach etatu nauczyciela 
akademickiego, trudności w organizowaniu grup nauczycieli do 
prac eksperymentalnych w szkole itp.,

- trudności w organizowaniu wspólnego działania na rzecz 
kształcenia nauczycieli, zarówno z instytutami matematyki, 
jak i instytutami pedagogicznymi, psychologicznymi i filozo
ficznymi .

Bardzo wyraźnie zwrócono uwagę na trudności kadrowe w UMK. 
W kilku innych szkołach podkreśla się także trudności w kształ
ceniu i rozwoju kadry, o czym będzie jeszcze mowa niżej.

Dla pełnego oddania obrazu trudności zarysowanego w ankie
tach trzeba odnotować i to, że dwie szkoły w ogóle nie odczuwa
ją trudności (UW i filia UW w Białymstoku), a nie wypowiedzia
ły się na ten temat 3 ośrodki (UMCS, UŁ, WSP Szczecin).

Jako oddzielne zagadnienie dydaktyczne potraktowano w an
kiecie prowadzenie seminariów i prac magisterskich oraz wykła
dów monograficznych przez dydaktyków matematyki. Tylko w dwóch 
szkołach (WSP Bydgoszcz i WSR-P Siedlce) nie ma tych form za
jęć, w szczególności studenci nie piszą prac magisterskich z 
dydaktyki matematyki. Wiąże się to z brakiem kwalifikowanej 
kadry. W pozostałych szkołach prowadzi się seminaria i prace 
magisterskie, a także, w większości, wykłady monograficzne. 
Kierują nimi profesorowie i docenci, a także dość często adiun
kci, starsi wykładowcy i wykładowcy, nawet bez stopnia naukowe
go doktora (3 osoby - WSP Kielce i Szczecin).

W ocenie kwalifikacji kadry prowadzącej te formy zajęć dy~ 
dyktycznych należy podkreślić to, że już tylko znikomy procent
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nauczycieli akademickich bez stopnia naukowego doktora nimi 
się zajmuje. Są to pracownicy o dużym doświadczeniu, legitymu
jący się pozytywnymi wynikami pracy także w tym zakresie.

Zdecydowana większość seminariów i prac magisterskich pro
wadzona jest przez doktorów-adiunktów. Na ogólną liczbę 29 a- 
diunktów (patrz tabela 2) zajęcia te prowadzi 18 osób, w tym 7 
w uniwersytetach. Jest to w obecnej sytuacji kadrowej zjawisko 
konieczne, jakkolwiek w przyszłości, w miarę awansowania adiun
któw, powinno być ograniczane.

IV. PRACA NAUKOWA DYDAKTYKÓW MATEMATYKI

Stosunkowo duża grupa pytań omawianej tu ankiety odnosi się do 
pracy naukowej jednostek organizacyjnych i nauczycieli akade
mickich uprawiających dydaktykę matematyki. Informacje uzyska
ne w wyniku odpowiedzi na te pytania można, dla jaśniejszego 
przedstawienia tej problematyki, ująć w następujące grupy:

1. Wiodące tematy prac naukowo-badawczych, w tym tematy 
zlecone.

2. Badania zespołowe.
3. Prace indywidualne:
4. Seminaria naukowe.
5. Publikacje.
6. Trudności w pracy naukowej.

Omówimy kolejno te zagadnienia.

4.1. Na 18 badanych szkół dziesięć nie ma sprecyzowanego 
tematu wiodącego w pracach naukowych w dziedzinie dydaktyki ma
tematyki. Jest to zrozumiałe, jeżeli zważy się, że część tych 
szkół nie dysponuje odpowiednimi zakładami, a pozostałe mają 
nieliczną kadrę dydaktyków, na ogół bez własnych profesorów i 
docentów. Nie jest to wprawdzie regułą, niemniej stanowi dosta
teczne wyjaśnienie istniejącego stanu rzeczy.

W pozostałych szkołach podano następujące tematy:
(1) Pomoce dydaktyczne, w tym podręczniki - ich tworzenie i ba

dania- nad funkcjonowaniem - UW
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(2) Model czynnościowego nauczania matematyki - filia uw w 
Białymstoku.

(3) Badania rozwoju uzdolnień matematycznych - UŁ
(4) Nowoczesna kontrola i samokontrola uczniów w procesie nau

czania matematyki - UAM.
(5) Wyniki nauczania w klasach matematycznych - UMK
(6) Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów na rożnych po

ziomach nauczania - WSP Kraków.
(7) Dobór i strategie rozwiązywania zadań matematycznych - WSP 

Opole.
(8) Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa - 

WSP Opole.
(9) Podnoszenie efektywności kształcenia matematycznego przez 

postęp dydaktyczny - WSP w Częstochowie.
Spośród tych tematów tylko dwa, prowadzone w Uniwersyte

cie Warszawskim i w WSP w Krakowie, obejmują podtematy zlecone 
w ramach problemu węzłowego lub międzyresortowego. W UW rea
lizowano temat: Badanie podręczników i programu dla klas IV i 
V (zlecony przez IPS), a w WSP w Krakowie - tematy zlecone 
przez IM PAN:
(1) Koncepcje nauczania rachunku prawdopodobieństwa w powszech

nej szkole średniej.
(2) Zarys dydaktyki stosowania matematyki.
(3) Rola gier matematycznych w kształceniu rozumowania reduk

cyjnego u dzieci.
(4) Eksperymentalne podręczniki matematyki dla szkoły podstawo

wej .
(5) Trudności w nauczaniu algebry na matematycznych studiach 

nauczycielskich.
W realizacji tych tematów uczestniczą także nauczyciele 

akademiccy, którzy uprawiają inne dyscypliny matematyczne.
Podane zestawienie tematów wiodących pokazuje, że prace 

naukowo-badawcze dydaktyków matematyki są dość zróżnicowane. W 
większości wiążą się ściśle z pracą w szkole, w zbyt małym 
stopniu obejmują problematykę podstawową dla dydaktyki matema
tyki.
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4.2. Nie wszystkie tematy stanowią przedmiot pracy nauko
wej całego zespołu dydaktyków matematyki, czy w ogóle zespołów 
pracowników. W sumie tylko w czterech szkołach realizowane są 
tematy zespołowe. Obejmują one następujące zagadnienia:
(1) Wpływ nowego programu nauczania matematyki na rozwój uzdol

nień matematycznych uczniów (3 osoby - UŁ).
(2) Zagadnienia związane z doskonaleniem procesu kształcenia 

nauczycieli matematyki (6 osób - UWr).
(3) Badania nad programowaniem dydaktycznym (3 osoby - UWr).
(4) Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych (2 osoby - UWr).
(5) Wprowadzanie pojęć matematycznych w klasach IV i V z zasto

sowaniem środków dydaktycznych (3 osoby - UWr).
(6) Aktywizacja intelektualna uczniów w procesie kształcenia 

matematycznego (9 osób - WSP Kraków).
(7) Koncepcja matematyki dla wszystkich (2 osoby - WSP Kraków).
(8) Metody nauczania matematyki (3 osoby - WSP Kraków).
(9) Dydaktyka metody matematycznej (3 osoby - WSP Kraków).
(10) Kształcenie nauczycieli matematyki (3 osoby - WSP Kraków).
(11) Dydaktyka rachunku prawdopodobieństwa (3 osoby - WSP Kra

ków) .
(12) Zastosowania metody przypadków i sytuacji (2 osoby - WSP 

Częstochowa).
(13) Problemy dydaktyki matematyki na kierunku Pedagogika Spec

jalna (3 osoby - WSP Częstochowa).
(14) Pakiety dydaktyczne w nauczaniu matematyki (2 osoby - WSP 

Częstochowa).
W omówieniu tej problematyki badawczej trzeba ponadto 

zwrócić uwagę na dwa momenty. Po pierwsze nie ma w ogóle zespo
łów międzyuczelnianych, chociaż niektóre tematy pokrywają się. 
Wynika to prawdopodobnie z braku bieżącej informacji o podej
mowanych pracach. Po drugie dobór tematów wydaje się przypadko
wy. Trudno dopatrywać się tu jakiejś idei przewodniej nie tyl
ko w skali globalnej, ale także w poszczególnych szkołach.

4.3. W indywidualnych badaniach własnych przeważają tema
ty prac doktorskich, ewentualnie habilitacyjnych. W większości 
szkół wszyscy dydaktycy matematyki pracują nad ściśle określo-
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nymi tematami.
Zamykając informacje na temat prowadzonych prac naukowo- 

badawczych trzeba zwrócić uwagę na szkoły, w których w ogóle 
takich prac się nie prowadzi. Jest tak np. w uniwersytetach: 
Jagiellońskim,Marii Curie-Skłodowskiej, oraz w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Bydgoszczy. Nie ma wprawdzie w tych placówkach 
Zakładów Dydaktyki Matematyki, niemniej rozwój naukowy obowią
zuje każdego nauczyciela akademickiego.

4.4, Prace naukowo-badawcze wiążą się ściśle z prowadze
niem odpowiednich seminariów naukowych. Nie w każdej szkole 
organizuje się takie seminarium, chociaż nie oznacza to, że dy 
daktycy z danej szkoły nie uczestniczą w seminariach w innych 
szkołach, niekoniecznie zresztą dydaktycznych.

Seminaria z dydaktyki matematyki prowadzą:
1. Prof. dr Z. Krygowska w WSP w Krakowie (uczestniczą dydakty
cy i nauczyciele matematyki z różnych ośrodków).

2. Prof, dr L. Jeśmanowicz w UMK.
3. Doc.dr hab. W. Nowak w UAM.
4. Doc.dr hab. W. Zawadowski w UW.
5. Doc.dr hab. B.J. Nowecki w WSP w Kielcach.
6. Doc.dr T. Rumak w WSP w Rzeszowie.
7. Doc.dr T.M.Jędryka w WSP w Bydgoszczy.
8. Dr hab. B. Rabijewska w UWr.
9. Dr T. Giec w UŁ.
10. Dr W. Mnich w WSP w Opolu.
11. Dr A. Słomska w WSP w Częstochowie.

Poza ogólnopolskim seminarium z dydaktyki matematyki, pro 
wadzonym przez prof. Z. Krygowską w WSP w Krakowie, również in 
ne seminaria skupiają dydaktyków z różnych szkół. Tak np. do 
Poznania dojeżdżają dydaktycy z Zielonej Góry, do Warszawy z 
Opola, do Kielc z Olsztyna.

Ponadto niektórzy dydaktycy matematyki uczestniczą w se
minariach matematycznych, np. z równań i nierówności funkcyj
nych oraz funkcji analitycznych (UJ), teorii sterowania opty
malnego (UŁ) , algebry i geometrii (US) , algebry, logiki, topo
logii, historii matematyki (UWr), rachunku prawdopodobieństwa
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(WSP Kraków), a nawet w seminarium z dydaktyki fizyki (dojazd 
z Kielc do UŁ). Mimo tego szerokiego zestawu seminariów nie 
wszyscy dydaktycy matematyki są nimi objęci. Nie należy sądzić, 
iż wynika to z niechęci do pracy i rozwoju naukowego. Bardzo 
często powodem są trudności dojazdowe oraz brak możliwości na
wiązania odpowiednich kontaktów.

Związki pomiędzy poszczególnymi Zakładami Dydaktyki Mate
matyki, a także Instytutami Matematyki są zbyt luźne, by można 
mówić o jakimś zorganizowanym systemie kształcenia kadry dydak
tyków matematyki przez odpowiednio dobierane seminaria. Dla 
wielu z nich uczestnictwo w seminarium jest ich sprawą osobis
tą; zatrudniające ich komórki organizacyjne szkół na ogół nie 
troszczą się o pomoc w tym zakresie.

4.5. Niezwykle trudne zadanie staje przed autorem tego o- 
pracowania, gdy chce w miarę rzetelnie poinformować o publikac
jach dydaktyków matematyki. Mija się oczywiście z celem za
mieszczanie pełnego zestawu opublikowanych prac; również licze
nie globalne średniej ilości publikacji na pracownika niczego 
nie daje. Dlatego też posłużę się drogą pośrednią, zestawiając 
liczbę publikacji w poszczególnych szkołach z liczbą pracowni
ków (tabela 5). Daje to pewien obraz ilościowy, pozwalający na 
porównanie różnych środowisk. Nic natomiast nie mówi o rzeczy 
daleko ważniejszej, mianowicie o merytorycznej ocenie i ewen
tualnej kategoryzacji omawianych publikacji. Jest to zadanie 
oddzielne, trudne, ale wykonalne, uważam, że w niedługim cza
sie powinno być podjęte. Bądzie to ułatwione, bowiem w Central
nym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich przy WSP w Kra
kowie będziemy prowadzili pełny katalog prac publikowanych 
przez dydaktyków matematyki.

Przytoczone w tabeli 5 dane mogą budzić wiele zastrzeżeń. 
Przede wszystkim nie są pełne, nie wszyscy dydaktycy jednakowo 
podeszli do samych zestawień - jedni podawali wszystkie prace 
drukowane, inni tylko dydaktyczne, są przypadki osób, które - 
zajmując się dydaktyką matematyki - nie mają publikacji z tego 
zakresu, natomiast legitymują się pracami matematycznymi. Po
nadto podane w zestawieniu prace są bardzo zróżnicowane meryto-
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rycznie, są tu bowiem nawet drobne propozycje dydaktyczne, czy 
sprawozdania zawarte w publikowanych wykładach telewizyjnych, 
czy opisach lekcji, a także prace o charakterze badawczym, teo
retyczne, w tym doktorskie i habilitacyjne.

Tabela 5. Publikacje dydaktyków matematyki

'■■-̂ Szkoła Uniwersytety Wyższe Szkoły Pedagogiczne
Publikacji Wa WB Kr L Ł Ka P T Wr Kr Op Rz Ki By Sz Cz ZG Si

Liczba
pracowników 8 5 4 3 5 4 9 3 6 17 6 8 11 3 4 5 4 3
Liczbapublikacji 43 50 0 1 9 24 29 9 59 233 31 42 60 0 32 20 0 0
Średnia licz-
ba publikacji 5.4 0 1.8 3.2 10 14 5.2 0 4 0na 1 pracow
nika

10 0.3 6 3 5.2 5.4 8 0

Liczba pracow
ników bez 0 0 4 2 4 0 0 1 0 0 2 0 2 3 1 2 4 3publikacji

W tabeli, z braku danych nie ujęto prac doc.dr. hab. W. Za
wadowskiego i doc. dr hab. W. Nowak. Nie uwzględniono też pu
blikacji prof, dr Z. Krygowskiej, a prof.dr L. Jeśmanowicz po
dał tylko prace dydaktyczne.

Nie wyróżniono także w tabeli opracowań książkowych. Wszy
stko to powoduje, że podane liczby trzeba traktować z dużą os
trożnością. Ich wartość w tym opracowaniu polega przede wszyst
kim na tym, iż globalnie rzecz ujmując pozwalają stwierdzić, 
że liczba publikacji nauczycieli akademickich zajmujących się 
dydaktyką matematyki jest pokaźna. To osłabia znacznie dość 
rozpowszechniony pogląd, że możliwości publikowania tej grupy 
pracowników są bardzo ograniczone. Raczej trzeba stwierdzić, 
że możliwości takie istnieją, rzecz w tym, by publikować prace 
wartościowe.
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Druga istotna informacja pochodząca z przytoczonych da
nych odnosi się do różnic w liczbie publikowanych prac. Jak 
widać, liczba ta nie jest warunkowana liczebnością zespołów, 
bo zarówno w zespołach małych, jak i większych, średnie publi
kacji układają się różnie.

Niepokoić musi fakt, że w czterech szkołach dydaktycy ma
tematyki w ogóle nie mają publikacji, a w sumie 28 osób nie ma 
prac drukowanych. Dostarczone w ankiecie dane pozwalają też 
stwierdzić, że w liczbie tej znajdują się nie tylko asystenci- 
stażyści i asystenci oraz pracownicy dydaktyczni, ale także 
inne kategorie pracowników mających obowiązek prowadzenia prac 
naukowych.

4.6. W charakterystyce trudności w pracach naukowo-badaw
czych na czoło wysuwa się "Totalny brak literatury" (stwierdze
nie prof.dra L.Jeśmanowicza). Rzeczywiście, zawsze skromne, a 
ostatnio prawie sprowadzone do zera środki dewizowe na zakup li
teratury obcojęzycznej mogą spowodować całkowitą izolację tej 
grupy pracowników od tego, co w dydaktyce matematyki dzieje 
się na świecie. Jest to niezwykle niebezpieczne, jeżeli zważy 
się, że światowa literatura z tego zakresu jest już bardzo ob
szerna. Tego samego rodzaju niebezpieczeństwo stwarzają ogra
niczenia w osobistych kontaktach dydaktyków matematyki z kole
gami z zagranicy. Warto tu wspomnieć, że w dorocznym spotkaniu 
Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki 
(CIEAEM), które odbyło się w roku 1982 w Orleanie, uczestniczy
ły (poza prof.dr Z. Krygowską) tylko dwie osoby z Polski, w 
tym ani jeden członek tej Komisji.

Kolejną trudnością są wszelkiego rodzaju problemy, od or
ganizacyjnych poczynając, na merytorycznych kończąc, związane 
z eksperymentowaniem w szkole. Szczególnie uciążliwe są sprawy 
organizacyjne. Brak decyzji formalnych, ułatwiających dostęp 
do szkół, stwarza często bariery nie do przebycia dla nauczy
cieli akademickich. Wśród trudności wymienia się także często 
nadmierne obciążenia dydaktyczne. Trzeba tu wyraźnie powie
dzieć, że od kandydatów na dydaktyków matematyki wymagamy 
znacznie więcej niż od innych młodszych nauczycieli akademie-
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kich. Chcemy, by prowadzili zajęcia z przedmiotów kierunkowych, 
wymagamy obowiązkowych zajęć w szkołach, powierzamy im sprawy 
związane z organizacją hospitacji i praktyk, uważamy za ko
nieczne bieżące uzupełnianie wiedzy psychologicznej, pedago
gicznej i filozoficznej. Trzeba sobie więc postawić pytanie: 
kiedy młody człowiek ma to wszystko robić ? Uważam, że problem 
ten może być rozwiązany stosunkowo szybko w ramach poszczegól
nych szkół. Przede wszystkim zajęcia szkolne powinny być wli
czone w etaty, szerzej trzeba stosować zniżki godzin i w więk
szej mierze wykorzystywać staże krajowe i oczywiście zagranicz
ne. Komórki organizacyjne dydaktyki matematyki powinny także 
dysponować odpowiednio przygotowaną kadrą techniczną.

Ważną trudnością, często podnoszoną w ankietach, jest 
ciągle jeszcze szczupła kadra samodzielnych dydaktyków matema
tyki, którzy mogliby kierować pracami naukowymi. Z tym wiąże 
się możliwość udziału w seminariach, podejmowania prac zespoło
wych, wyboru opiekuna naukowego itp. Wrócimy jeszcze do tej 
problematyki przy omawianiu rozwoju kadry.

Wymienia się także wśród trudności brak bieżącej informac
ji o pracach naukowo-badawczych poszczególnych ośrodków i osób. 
Częściowo usuwają te trudności doroczne szkoły dydaktyków mate
matyki, trzeba jednak poszukiwać i postulować inne rozwiązania.

V. ROZWÓJ KADRY DYDAKTYKÓW MATEMATYKI

W informacji o rozwoju kadry dydaktyków matematyki uwzględnio
no ocenę tempa tego rozwoju, plany zatrudnień nowych pracowni
ków i awanse oraz kontakty tej grupy pracowników ze szkołami 
niższych szczebli. W kolejnych tabelach zestawiono podstawowe 
dane.

W ankiecie proponowano trzy kategorie ocen tempa rozwoju 
kadry: adekwatne do potrzeb, za niskie, za wysokie.

Odpowiedzi kategorii pierwszej jest 7. Podały je: uniwer
sytety: Łódzki i Marii Curie-Skłodowskiej oraz wyższe szkoły pe
dagogiczne w Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie , Zielonej Górze 
i Kielcach. Pozostałe szkoły uznają tempo rozwoju kadry dydak-
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tyków matematyki za zbyt niskie. Ocen "za wysokie" nie ma.

Tabela 6. Planowane na lata 1981-1985 zatrudnienie nowych pra
cowników

^^zkoła
Pracownicy

Uniwersytety WSP
Razemwa WB Kr L Ł Ka P T Wr Kr Op Rz Ki By Sz Cz ZG Si

mgr 0 2 0 0 0 0 2 0 4 3 1 2 2 0 0 1 1 2 20
dr 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 1 4 0 13
dr hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Tabela 7. Planowane awanse dydaktyków matematyki na lata 1981- 
1985

Szkoła Uniwersytety WSP
StopienN. Wa WB Kr L Ł Ka P T Wr Kr Op Rz Ki By Sz Cz ZG Si Razem

dr 4 2 2 0 2 0 2 0 2 3 2 4 7 1 0 2 3 1 37
dr hab. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 1 0 12

Analizując przytoczone dane można sformułować następujące 
spostrzeżenia:

1. Zdecydowanie większą aktywność w planowaniu rozwoju 
kadry wykazują wyższe szkoły pedagogiczne. Jeśli można tu mieć 
pewne obiekcje co do realności tych planów (np. zatrudnienie 4 
doktorów i jednego doktora habilitowanego w Zielonej Górze, 
czy wydoktoryzowanie 7 osób w Kielcach), to jednak trzeba te 
liczby traktować jako wyraz określonego zaangażowania Instytu
tów Matematyki w rozwój kadry dydaktyków. Tego zaangażowania 
nie widać w uniwersytetach. To spostrzeżenie można zilustrować
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informacją jednego z uniwersytetów, w którym jest trzech dydak
tyków (w tym 2 doktorów), że nie planuje się nowych zatrudnień, 
nie planuje się awansów naukowych i stwierdza się, że tempo 
rozwoju kadry jest adekwatne do potrzeb.

2. Generalnie można stwierdzić, że w jednostkach słab
szych kadrowo (w sensie liczby pracowników) planuje się niższy 
wzrost kadry. Na przykład zgodnie z założonymi planami, w roku 
1985 będziemy mieli szkoły kształcące nauczycieli matematyki, 
w których liczba dydaktyków pozostanie na poziomie trzech lub 
czterech osób. Inne zaś szkoły, wcale nie odbiegające liczbą 
studentów od powyższych, planują rozbudowanie kadry dydaktyków 
do zespołów kilkunastoosobowych.

3. Przyjmując za realne plany rozwoju naukowego pracują
cej już kadry warto zauważyć, że w roku 1985 prawie wszyscy o- 
becni starsi asystenci (38, Tabela 2) byliby doktorami (37, 
Tabela 7) . Liczba starszych asystentów zmniejszy się przy tym 
wyraźnie i może wynieść około 20 osób (10 z awansu obecnych 
asystentów i ewentualnie 10 z nowo zatrudnionych 20 magistrów).

Tak więc struktura zatrudnienia zmieniłaby się znacznie, 
niezbyt korzystnie, bowiem grupa adiunktów (bez uwzględnienia 
rotacji) mogłaby przekroczyć 70 osób, a więc połowę ogółu za
trudnionych dydaktyków matematyki (108 - Tabela 2, i 34 - Ta
bela 6) .

4. Większość szkół uznała tempo rozwoju kadry w dziedzi
nie dydaktyki za zbyt niskie. Wprawdzie mogą tu być pewne 
wątpliwości interpretacyjne (pytanie ankiety nie było sformuło
wane jasno), np. nie bardzo wiadomo, co oceniano: czy dotych
czasowy rozwój, czy planowany, niemniej podany sygnał jest is
totny. Warto więc dokładniej przeanalizować przyczyny tej oce
ny. W uzasadnieniu czytamy: "brak właściwej opieki naukowej, 
nadmiar obciążeń dydaktycznych , małe zrozumienie potrzeb dy
daktyków wśród pracowników instytutów",

"rozwój ilościowy uwarunkowany jest realnymi potrzebami
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wynikającymi z planów studiów oraz liczby grup studenc
kich" .
"Zbyt mała liczba etatów w stosunku do obciążeń zajęciami 
dydaktycznymi; brak etatu technicznego".
"Praktyka dyrekcji Instytutu Matematyki nie przewidująca 
specjalizacji wyłącznie w dydaktyce".
"Brak samodzielnego pracownika naukowego".
"Z obserwacji wnioskujemy, że uzyskiwanie stopnia naukowe
go doktora w dydaktyce matematyki trwa o wiele dłużej, 
aniżeli w innych dyscyplinach matematycznych".
Przytoczone stanowiska można sprowadzić do dwóch zasad

niczych grup:
- trudności natury organizacyjno-formalnej,
- trudności merytoryczne.
Wśród pierwszych znajdują się i obciążenia dydaktyczne, i 

plany studiów, i zasada zatrudniania tylko do zajęć z dydakty
ki, a także trudności w kontaktach z ośrodkami mocniejszymi na
ukowo oraz specyficzna atmosfera w niektórych instytutach mate
matyki .

Drugą grupę trudności dobrze scharakteryzowano w ostat
niej z przytoczonych wypowiedzi. Rzeczywiście, doktorat z dy
daktyki matematyki wymaga dużego wysiłku od kandydata, i zwyk
le dłuższego czasu. To dobrze i źle 1 Dobrze, ponieważ zanika 
już praktyka uznawania słabych doktoratów z matematyki za wys
tarczające na doktorat z dydaktyki. Zle, bo ciągle mamy jesz
cze trudności w rozwoju kadry. Uważamy jednak, że trudności te 
są systematycznie łagodzone, są o wiele mniejsze dziś niż kil
kanaście czy nawet kilka lat temu.

Ostatnią sprawą, którą wiążemy tu z rozwojem kadry, jest 
kontakt dydaktyków matematyki ze szkołami niższych szczebli. 
Otóż wszyscy nauczyciele akademiccy zajmujący się dydaktyką ma
tematyki przeszli przez szkołę podstawową lub średnią; w więk
szości przypadków pracowali w tych szkołach przed rozpoczęciem 
pracy w szkole wyższej, lub w czasie pracy w tej szkole. Część 
dydaktyków łączy pracę w szkole wyższej z prowadzeniem klas 
eksperymentalnych, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych 
itp.
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Nie ma natomiast aktualnie przypadków wykonywania części 
obowiązującego pensum dydaktycznego w szkole niższego szczebla 
Nawet WSP w Krakowie, dysponująca dwiema szkołami-laboratoria- 
mi, nie stosuje tej formy zatrudniania. Wydaje się jednak, że 
dla wielu szkół może być to naturalną rezerwą, pozwalającą na 
ilościowe zwiększenie zatrudnienia w zespołach dydaktyków mate 
matyki. Rezerwę tę powinno się bezwzględnie wykorzystać.

WNIOSKI

Zamierzeniem autora tego opracowania było naszkicowanie możli
wie wiernego obrazu sytuacji, w jakiej funkcjonuje i rozwija 
się grupa nauczycieli akademickich zajmujących się dydaktyką 
matematyki w szkołach wyższych kształcących nauczycieli. W 
kreśleniu tego obrazu brali udział sami zainteresowani, bowiem 
w większości oni dostarczali informacji zawartych w ankietach. 
W jakim stopniu zamierzenie to udało się zrealizować, ocenią 
czytelnicy. Mając świadomość wielu niedostatków związanych za
równo z dokładnością informacji, jak i metodą opracowania, uwa 
żarn za wskazane dokonanie swego rodzaju podsumowania prowadzo
nych rozważarf w formie kilku spostrzeżeń - wniosków ogólniej
szej natury.

1. W świetle przytoczonych danych można stwierdzić, że 
stosunkowo niedawne czasy (połowa lat sześćdziesiątych) , kiedy 
zastanawialiśmy się, czy dydaktyka matematyki jest przedmiotem 
studiów wyższych, równorzędnym z przedmiotami odpowiadającymi 
innym dyscyplinom matematycznym na studiach dla nauczycieli, 
czy tylko praktycznym przygotowaniem do zawodu, minęły bezpo
wrotnie. Tezy wysunięte w tym względzie przez prof.dr Z. Kry
gowską na ogólnopolskiej konferencji na temat dydaktyki mate
matyki jako przedmiotu studiów wyższych, odbytej w roku 1964 
(WSP, Prace z dydaktyki szkoły wyższej, 1, Kraków 1965) po
twierdziło życie.

Dydaktyka matematyki zdobyła sobie prawo obywatelstwa w 
koncepcjach kształcenia nauczycieli matematyki i jest uprawia-
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na przez liczną grupę stale podnoszących swoje kwalifikacje 
specjalistów.

2. Dla dalszego rozwoju tej kadry potrzebna jest zmiana 
stanowiska tych grup i środowisk matematyków, którzy ciągle 
jeszcze odczuwają pewne opory i żywią coś w rodzaju podejrzli
wości wobec dydaktyki matematyki. Owe "małe zrozumienie po
trzeb dydaktyki wśród pracowników instytutów", czy "praktyka 
dyrekcji Instytutu Matematyki nie przewidująca specjalizacji 
wyłącznie w dydaktyce", czy wreszcie utrudnienia w prowadzeniu 
przewodów doktorskich, a szczególnie habilitacyjnych na wydzia
łach matematycznych powinny być powoli, ale systematycznie ko
rygowane i eliminowane w imię przede wszystkim zasady, że pra
ca naukowa i dydaktyczna w dziedzinie dydaktyki matematyki -
to nie wdzieranie się za wszelką cenę do "królestwa matematyki" 
bocznymi drzwiami, ale autentyczna i konieczna działalność wy
nikająca nie tylko z potrzeb społecznych, ale także potrzebna 
samej matematyce.

3. W świetle przytoczonych danych konieczny wydaje się a- 
pel do kierownictw szkół - a także do resortu Nauki, Szkolnic
twa Wyższego i Techniki - o zwiększenie wysiłków na rzecz po
lepszenia bazy materialnej komórek zajmujących się dydaktyką 
matematyki. Chodzi tu o pomieszczenia i pracownie dla studen
tów, ułatwienia w kontaktach ze szkołami, dostęp do urządzeń 
powielaczowych i kopiujących, ale nade wszystko chodzi o wzbo
gacenie księgozbiorów, w tym także o prace w językach obcych. 
Jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, to grozi nam regres w roz
woju naukowym dydaktyków, do czego oczywiście nie można dopuś
cić.

4. Przemyślenia i roztrzygnięć wymaga problem przepływu 
informacji i wzajemnych kontaktów dydaktyków matematyki z ca
łej Polski. Zrobiono tu pewne początki; mam na myśli Szkoły Dy
daktyki Matematyki organizowane przez IKNiBO i Uniwersytet 
Wrocławski oraz Szkołę Dydaktyków Matematyki zainicjowaną 
przez Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich
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przy WSP w Krakowie, a także wydawanie przez PTM oddzielnej se
rii wydawniczej "Dydaktyka Matematyki". Wydaje się, że trzeba 
na tej drodze iść dalej. Potrzebą chwili staje się utworzenie 
ogólnopolskiego zespołu (Komisji, Rady, Ośrodka?) koordynują
cego działania na rzecz rozwoju prac w dziedzinie dydaktyki ma
tematyki, zarówno w sferze działalności naukowo-badawczej, jak 
i dydaktycznej. Zespół taki powinien funkcjonować pod patrona
tem PTM lub Ministerstwa.

5. Przedstawione opracowanie dowodzi konieczności głęb
szej penetracji różnych zakresów pracy w dziedzinie dydaktyki 
matematyki. Chodzi tu o problemy różnej wagi: od prowadzenia 
zajęć dydaktycznych z różnych dziedzin matematyk-i lub w szko
le poczynając, na głębokiej ocenie merytorycznej działalności 
naukowej, w tym publikacji kończąc.

A N E K S

Ankieta

Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy 
WSP w Krakowie prowadzi badania dotyczące stanu kadry Pracowni 
i Zakładów Dydaktyki Matematyki, warunków pracy, aktualnych 
osiągnięć i możliwości rozwoju.

Badania te zostaną wykorzystane do pracy nad poprawą wa
runków działalności Zakładów i Pracowni Dydaktyki Matematyki. 
Prosimy zatem o dokładne wypełnienie załączonej ankiety.

1. Uczelnia
2. Typ jednostki:

a. Zakład Dydaktyki Matematyki
b. Pracownia Dydaktyki Matematyki
c. Inne

3. Liczba pracowników i ich kwalifikacje:
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samodzielni
pracownicy adiunkci st. asystenci asystenci asystenci

stażyści
pracownicy
etatowi
zatrudnieni 
na 1/2 etatu
zatrudnieni 
na umowę 
zlecenie
inne

4. Jakie przedmioty studiów prowadzą pracownicy Zakładu (Pra
cowni) oprócz zajęć z dydaktyki matematyki ?

5. Perspektywy rozwoju kadry w latach 1981-1985 :
a. Planowana liczba nowych pracowników i ich stopnie nau

kowe
b. rozwój jakościowy - planowana liczba

- doktoratów
- habilitacji

6. Jak ocenia Pan(i) tempo rozwoju kadry naukowej w stosunku 
do potrzeb

a. adekwatne do potrzeb
b. za niskie
c. za wysokie

7. Jeżeli tempo rozwoju kadry uważa Pan(i) za wysokie lub zbyt 
niskie w stosunku do potrzeb, to proszę uzasadnić swoją od
powiedź

8. Czy Zakład (Pracownia) prowadzi:

od kiedy ilość nazwisko i stopień naukowy 
prowadzącego

seminaria i prace 
magisterskie
wykłady monogra
ficzne
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9. Temat wiodącego problemu badawczego realizowanego przez 
Zakład (Pracownię) :

10. Czy jest to temat:
a. zlecony
b. podjęty z inicjatywy Zakładu (kierownika, pracowników)
c. inne

11. Tematy badawcze realizowane w grupach pracowników Zakładu 
(Pracowni). Proszę podać nazwiska realizatorów:
a.
b.
c.
d.
e .

12. Które z tych tematów są:
a. zlecone
b. podjęte z inicjatywy pracowników lub kierownika zakładu

13. Tematy prac indywidualnych, z zaznaczeniem czy są zlecone 
czy własne:

14. Czy Zakład (Pracownia) prowadzi seminaria naukowe ?
a. tak
b . nie

15. Czy pracownicy uczestniczą w tych seminariach ?

16. Na jakie trudności natrafia Zakład (Pracownia) w pracy nau
kowe j ?

17. Na jakie trudności natrafiają pracownicy w pracy dydaktycz
nej ?

18. Kontakty Zakładu (Pracowni) ze szkołami, ze szczególnym 
uwzględnieniem zatrudnienia dydaktyków matematyki w szkole. 
Czy każdy pracownik odbył staż w szkole i w jakim wymia
rze (podać nazwiska)

19. Publikacje pracowników Zakładu (Pracowni). Proszę podać na
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odwrocie lub na odzielnej kartce
20. Baza materialna Zakładu (Pracowni) i warunki pracy:

a. liczba pomieszczeń do dyspozycji pracowników Zakładu
b. czy zakład dysponuje własnymi pomieszczeniami dydak

tycznymi (dla studentów)
c. wyposażenie w środki dydaktyczne
d. księgozbiór - wydzielony czy w ramach biblioteki (jakiej) 

orientacyjna liczba pozycji w tym:
- w językach obcych
- druki zwarte
- czasopisma

DIDACTICS OF MATHEMATICS IN EDUCATION OF PROSPECTIVE 
MATHEMATICS TEACHERS IN POLAND

Summary

Presented information include data from Polish universities 
and teacher training colleges in Poland, concerning didactics 
of mathematics (meant as a special, distinguished subject, 
taught to prospective teachers).

The data show slow but significant progress; especially 
noteworthy is the rapid growth of the number of instructors 
having a doctor degree. The analysis includes identification 
of difficulties encountered in this area.


