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Przedmowa

Piąty tom Dydaktyki Matematyki zawiera osiem artykułów 
autorskich i dwie recenzje. Tom ten otwiera przekład wykładu 
Hansa Freudenthala, wygłoszonego w Sekcji Historia i Pedago
gika Międzynarodowego Kongresu Matematyków (Warszawa 1983).
W krótkim szkicu zawierającym instruktywne przykłady autor 
zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w nauczaniu matema
tyki pewnych mechanizmów rozwoju tej dyscypliny, które ujawnia 
jej historia, i także na możliwość wykorzystania obserwacji 
procesu uczenia się matematyki przez dziecko w studium rozwoju 
tej dyscypliny.
Dwa następne artykuły to także przekłady prac związanych z kie
runkami badań w zakresie dydaktyki matematyki i ich metodologią. 
Jeremy Kilpatrick przedstawia stan badań nad myśleniem matema
tycznym i uczeniem się matematyki w Stanach Zjednoczonych.
Warto zwrócić uwagę na streszczenia niektórych pozycji biblio
graficznych, którymi tłumacz uzupełnił bibliografię podaną przez 
autora.
Josette Adda omawia krytycznie współczesne próby technicznego 
zobiektywizowania wyników obserwacji lekcji szkolnych, prze
ciwstawiając im obserwację z wykorzystaniem magnetofonu i magne- 
toskopu, nie krępowaną sztucznie konstruowanymi siatkami obser
wacji.
Następne dwa artykuły to sprawozdania z badań. Gustaw Trelińs
ki omawia wvniki badań, przeprowadzonych w grupie studentów
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studiów politechnicznych na temat ich umiejętności konstruowa
nia modelu matematycznego pewnej sytuacji pozarnatematycznej. 
Rezultaty tego badania pozwalają mu na pewne wnioski normatyw
ne. Elżbieta Urbańska zdaje sprawę z rezultatów ankiety prze
prowadzonej w grupie studentów kierunku Nauczanie Początkowe. 
Ujawniają one negatywny stosunek tych studentów do matematyki 
jako przedmiotu studiów, co nasuwa autorce poważne problemy 
dotyczące koncepcji tych studiów.
Dwa kolejne artykuły wiążą się również z problemami kształce
nia nauczycieli matematyki. Barbara Stachurska udostępnia czy
telnikowi treść raportu dydaktyków szwajcarskich, dotyczącego 
propozycji operacjonalizacji celów kształcenia przyszłych nau
czycieli w zakresie dydaktyki matematyki. Autorka interpretując 
ten dokument dołącza również własne refleksje' na ten temat. 
Roman Duda przedstawia własną koncepcję kształcenia przyszłych 
nauczycieli matematyki, uzasadniając ją między innymi analizą 
samej matematyki w jej historycznym rozwoju i współczesnych

rakterem od pozostałych. Stanisław Zaręba omawia propozycję 
dydaktyczną matematycznego ujęcia nauki o granicy ciągu i funk
cji, zdaniem autora umożliwiającego ominięcie pewnych logicz
nych trudności związanych z definicją Cauchy'ego.
W dziale Informacje Bibliograficzne Stefan Turnau omawia je
den zeszyt amerykańskiego wydawnictwa Journal for Research in 
Mathematics Education, Aniela Ehrenfeucht książkę Z. Krygows
kiej , poświęconą charakterystyce reform nauczania matematyki 
w latach 1960-1980.

Ostatni z artykułów autorskich odbiega swym cha-
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