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Od Redakcji

Niniejszy toa Jest złożony w zasadzie z odczytów wygłoszonych 
przez godeł zagranicznych na seaji poświęconej dydaktyce aatemety- 
ki, zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki Ha teastyki wyższej Szko
ły Pedagogicznej w Krakowie w listopadzie 196*» roku z okazji Bija
jącej tegoż roku osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesor Anny 
Zofii Krygowskiej. Wyjątek stanowi artykuł H.G. Steiners, nieobec
nego na sesji, który swój tekst, opatrzony dedykacją dla Jubilatki, 
przyalMl z prośbą o opublikowanie wraz z aateriałaai sesji. Brak tu 
natomiast, niestety, bardzo interesującego referatu C. Gaulina z 
Montrealu, który nie dostarczył maszynopisu.

Są to więc teksty odczytów, a nie (poza kllkoae wyjątkami) 
artykuły lub prace naukowe, co tłuaaczy ich nieobowlązującą formę 
1 treść. „Nieobowlązującą* nie znaczy, rzecz Jeana, mało wartościo
wą lub nie interesującą, o czya się czytelnik łatwo asa przekona.

Josette Adda rozprawia alą z Jedną z fałszywych dychotomii po
kutujących w dydaktyce matematyki i badania ilościowe (statystyczne) 
- badania Jakościowe (opisowa analiza procesu kształcenia). Jej 
zdaniem, żadne z tych podejść nie Jest lepsze ni gorszes obydwa, 
racjonalnie stosowane, powinny slą wzajemnie uzupełniać. Jedynie 
istotne rozróżnienie badań to t obiektywne - subiektywne.

fisma Castelnuovo pokazuje dialektykę intuicyjnego wglądu w 
realną sytuacją 1 rozumowania dedukcyjnego o pojęciach geometrycz
nych, użytych dla jej opisu. Intuicja rodzi hipotezy i pytania, 
stymuluje 1 ukierunkowuje dedukcję, rozwija ^umiejętność widzenia 
w matematyce*.
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Hans Freudenthal wypowiada się przeciw nauczaniu matenatyki 
zorganizowanemu według jakiejkolwiek struktury tej nauki, w szcze
gólności według bourbakistowskiej hierarchii struktur, a także prze
ciw nauczaniu pojęć i struktur matematycznych przez ich tak zwane 
konkretyzacje. »Nie świat z góry ustrukturowany, ale świat do struk- 
turyzacji" stanowi - zdaniem autora - właściwe źródło matematyki 
dziecka.

Iwan Oanczew opowiada o dużym sukcesie eksperymentalnego nau
czania, w którym zwrócono uwagę na dokonywaną przez samych uczniów 
syntezę wiedzy. Badania wykazały, że dużą część odpowiedzialności 
za to, że uczniowie nie potrafią stosować posiadanej wiedzy do roz
wiązywania zadań, ponosi to, że trwająca przez dłuższy czas analiza 
pojęć ,/iie kończy się później nigdzie uświadomioną syntezą (...) 
rozrzuconych w toku nauki twierdzeń".

Georges Gleaser pokazuje kilka frapujących przykładów niespo
dzianek, na Jakie co krok natyka się wnikliwy badacz historii mate
matyki i jej nauczania. Znajdziemy tu m.in. wyjaśnienie, Jak to się 
stało, że Aurę analiuy dla tnkoły palitaohnioanaj Cauchy'ego z roku 
1821 zawierał fałszywe twierdzenie o ciągłości granicy prostej cią
gu funkcji ciągłych, a także dowiemy alę, Jak mali Rzymianie uczyli 
aię rachunków.

Daniela Gori-Giorgi zdaje sprawę z eksperymentalnych lekcji 
matematyki zintegrowanej z fizyką, gdzie krzywe na ekranie oscylo
skopu, powstałe pod wpływem tonu granego na flecie do mikrofonu, po
mogły przy wyprowadzaniu wielu wzorów trygonometrycznych.

Klaus Hłrtig apeluje, by zmysł dedukcji rozwijać nie na Dowo
dach w uroczystej szacie 1 z biciem dzwonów, ale wykorzystując do 
tego różne drobne a interesujące okazje, których znajdziemy tu licz
ne przykłady.

Frantiiek KUfina twierdzi, że dotychczas zaniedbywane zadania 
typu aJsk", eksponujące zasady konstrukcji, mogą przyczynić się do 
rozwoju twórczego myślenia uczniów, a takie stanowić propedeutykę 
niektórych pojęć matematycznych. Tezę tę ilustruje a.in. zadaniem: 
•Jak modna przyszyć guzik z czterema dziurkami?", rozwiązywanym 
przez dziewięcioletniego chłopca.

Colette Laborde omawia stosowaną od kilku lat w ośrodku w Gre
noble metodę eksperymentalną, polegającą na angażowaniu kilku ucz-
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niów we wspólne rozwiązywanie Jednego zadania i obserwowanie ich 
pracy, której towarzyszy interakcja o charakterze społeczny*. Przed
miot en badania Jest wpływ tej interakcji na ewolucją procesu roz
wiązywania zadania. Przykładem takiej „sytuacji interakcyjnej" Jest 
angażowanie pary uczniów do wspólnego redagowania instrukcji pozwa
lającej obliczyć liczbę przekątnych wielokąta o znanej liczbie wierz
chołków.

Hans-Georg Steiner proponuje systemowe podejście do dydaktyki 
matematyki, rozumianej Jako interaktywny system obejmujący badania, 
propozycje dydaktyczne i praktyką nauczanik.

Tamas Varga opowiada w skrócie historią reformy nauczania ma
tematyki na Węgrzech, od roku 1957, kiedy osobiście rozpoczynał 
pierwsze próby, po dzień dzisiejszy, gdy oficjalny zreformowany pro
gram objął Już niemal wszystkich uczniów szkoły ośmioklasowej.

Werner Walach relacjonuje wyniki eksperymentu z wprowadzeniem 
kalkulatorów w klasach siódmych: „klasy eksperymentalne nie osiąg
nęły istotnie .wyższego poziomu wykształcenia matematycznego", gdyż 
„sam zysk na czasie (...) nie wystarcza", a „decydującą sprawą Jkst 
wykorzystanie tego czasu i metodycznie właściwe zorganizowanie pro
cesu nauczania”.

Wreszcie, A. I. Weinzwelg szeroko rozwija obraz współczesny i 
perspektywy nauczania mateauitykl „zrewolucjonizowanego" pojawieniem 
się prawdziwie, bez cudzysłowu, rewolucyjnej techniki - mikrokompu
terów. Stan obecny - to kursy programowania, od klas elementarnych 
po licealne, oraz zalew rynku złymi dydaktycznie, choć atrakcyjnymi 
wizualnie programami. Perspektywy - to komputer i dobre programy na 
usługach mądrego i umiejętnego nauczyciela, oraz dalszy szybki pos
tęp techniczny, m.in. w kierunku lekcji i testów przez telefon na 
domowym telewizorze, porozumiewania się z mikrokomputerem za pomocą 
głosu, a także światowego banku informacji, dostępnej w każdej chwi
li i w każdym miejscu.

Stefan lUmau

Kraków, 30 czerwca 1905 r


