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Przedmów*

Przedłużanie okresu obowiązkowego szkolnego kształcenia stawia 
przed organizatorami oświaty, dydaktyki, nauczycielami i pracow
nikami nauki, interesującymi się sprawami nauczania przedmiotów 
związanych z ich własną dyscypliną, trudne zadanie wypracowania 
koncepcji demokratyzacji kształcenia w zakresie poszczególnych 
przedmiotów szkolnych w ramach koncepcji ogólnego powszechnego 
kształcenia.

Zagadnieniom tym poświęca się obecnie szczególną uwagę za
równo w publikacjach różnego poziomu, jak i w toku kongresów 
krajowych i międzynarodowych.

W zakresie nauczania matematyki określa się te problemy 
krótko za pomocą hasła "matematyka dla wszystkich". Chodzi tu 
o wypracowanie koncepcji nowoczesnej matematyki szkolnej, uwzg
lędniającej rozwój nauki oraz potrzeby i postępy techniki, ale 
równocześnie szeroko dostępnej, dostosowanej do przeciętnych 
możliwości percepcyjnych uczniów, pobudzającej i rozwijającej 
ich intelektualną aktywność. "Matematyka dla wszystkich" ma 
realizować ideę "kształcenia przez matematykę" szerokich mas, 
a nie wyuczanie nie każdemu potrzebnych elementów matematyki.
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W dniach od 16 do 24 sierpnia 1983 r. odbył się w Warsza
wie Międzynarodowy Kongres Matematyków. W związku z tym kon
gresem Międzynarodowa Komisja do Spraw Nauczania Matematyki 
(iCMl), funkcjonująca przy Międzynarodowej Unii Matematycznej, 
zorganizowała Sympozjum poświęcone problemom "matematyki dla 
wszystkich”. W ramach tego Sympozjum odbyła się panelowa dyskus
ja na ten temat. Wygłoszono 14 referatów.

Dziesięciu spośród referentów przekazało teksty swych 
wystąpień do opublikowania w Dydaktyce Matematyki w tłumaczeniu 
na język polski. Sądzimy, że lektura tych tekstów, wyrażających 
różne, nieraz kontrowersyjne poglądy, zainteresuje polskiego 
czytelnika, szczególnie tego, który nie uczestniczył bezpośred
nio w Sympozjum. Ilustrują one międzynarodowy zasięg problema
tyki. Autorzy publikowanych w niniejszym tomie Dydaktyki Mate
matyki artykułów reprezentują 8 krajów (Anglia, Francja, Holan
dia, Kanada, NRD, RFN, Polska, USA).

Czytając te artykuły, trzeba uwzględnić to, że są to teksty 
krótkich, ograniczonych w czasie referatów, wygłaszanych "na 
żywo" dla uczestników Sympozjum. Z założenia więc nie mają one 
charakteru rozpraw. Sygnalizują tylko pewne problemy lub szki
cują tylko próby ich rozwiązywania. Mogą jednak pobudzić i uak
tywnić dyskusję odbywającą się również w Polsce na temat "mate
matyki dla wszystkich”.

Dziękujemy autorom za przekazanie nam tych tekstów w ory
ginalnych językach, co umożliwiło nam ich przekład na język 
polski i udostępnienie ich czytelnikom Dydaktyki Matematyki.
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