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Abstrat. The present article presents the genesis of the international con-
ference: Geometry and geometrical education in the current secondary and
high school, which took place on November 22-25, 2012 in Togliatti State
University. This conference was dedicated to the 70th jubilee of professor
W.A. Gusiew (В.А. Гусев), world-wide famous professor of Mathematics
education, author and co-author of Geometry textbooks and methodological
guidebooks for teachers of Maths, published for the need of students’ geo-
metrical education and having recommendation of the Russian Ministry of
Education and Science. In this work the crucial threads of the plenary lec-
ture of professor W.A. Gusiew and the points of the scientific program of the
Togliatti Conference are discussed. The plenary lecture, as well as papers
and groups’ and round table discussions revealed the results of research on
the problems of Geometry, and the state, quality and current problems of
geometrical education of pupils and students. Both Russian and foreign par-
ticipants of the conference, while judging and summarizing the results of the
conference, jointly expressed their concerns about the slow pace of adapting
the educational systems to the Bologna process, and about the current state
and quality of Maths education. The legitimacy of those concerns is shown
by the lower motivation of pupils and students to study Geometry and Ma-
ths, reduced number of Maths hours in school, confusing standards of Maths
education, reduced requirements on the Maths school-leaving examination
and Maths exams in universities.

Wst�p

Narodziny międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez pra-
cowników Katedry Algebry i Geometrii Uniwersytetu Państwowego w Togliatti
mają związek z rosyjskim naukowo-metodycznym seminarium na temat: Geome-
tria i kszta lcenie geometryczne we wspó lczesnej szkole średniej i wyższej, które
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odby lo się w listopadzie 2009 roku w tutejszym Uniwersytecie z udzia lem zapro-
szonych gości z zagranicy. Nadto by lo ono związane z Jubileuszem 70-lecia profe-
sora E. W. Potoskujewa z Katedry Algebry i Geometrii Uniwersytetu Państwowego
w Togliatti, znanego autora podręczników z geometrii dla uczniów z klas o roz-
szerzonym i profilowanym nauczaniu matematyki oraz poradników metodycznych
dla nauczycieli matematyki. Jego uczestnicy artyku lowali istotne znaczenie tego
seminarium dla wspó lczesnego rozwoju dydaktyki matematyki, monitorowania
rozwiązywanych problemów geometrii i praktyki geometrycznego kszta lcenia ucz-
niów i studentów. I zaproponowali, aby nadać temu seminarium status międzyna-
rodowej konferencji naukowej, która będzie organizowana co trzy lata w Uniwer-
sytecie Państwowym w Togliatti.

Pierwsza międzynarodowa konferencja Geometria i kszta lcenie geometryczne
we wspó lczesnej szkole średniej i wyższej odby la się w dniach 22-25 listopada 2012
roku w Uniwersytecie Państwowym w Togliatti, którą będziemy oznaczać w tekście
tego artyku lu Togliatti’2012. Ta konferencja by la poświęcona jubileuszowi 70-
lecia znanego w świecie profesora W. A. Gusiewa, w której uczestniczy lo oko lo
200 uczonych-matematyków i dydaktyków matematyki oraz m lodych adeptów
rozpoczynających badania w dydaktyce matematyki z 11 państw. I przebiega la
z udzia lem jego uczniów, dyplomantów i przyjació l, a także z udzia lem nauczy-
cieli akademickich i studentów matematyki Uniwersytetu Państwowego w Togliatti
i zaproszonych nauczycieli matematyki szkó l Togliatti. Wiodący dydaktyk mate-
matyki Federacji Rosyjskiej profesor W. A. Gusiew jest d lugoletnim kierownikiem
Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Matematyki Pedagogicznego Uniwersytetu
Państwowego w Moskwie oraz znanym autorem lub wspó lautorem podręczników
szkolnych do geometrii i poradników metodycznych dla nauczycieli matematyki
wydawanych dla potrzeb kszta lcenia geometrycznego m lodzieży szkolnej i mają-
cych rekomendacje Ministerstwa Oświaty i Nauki Federacji Rosyjskiej.

Profesor R. A. Utiejewa – kierownik Katedry Algebry i Geometrii Uniwersy-
tetu Państwowego w Togliatti – dokona la otwarcia międzynarodowej konferencji
naukowej, które mia lo świąteczny i uroczysty charakter ze względu na jubileusz
profesora W. A. Gusiewa. Niezwykle ciep lo powita la Jubilata oraz wszystkich
uczestników i wyrazi la radość, że ta konferencja przyciągnę la tak liczne grono
szanownych uczonych i uczniów Jubilata. Następnie wielu uczestników konferen-
cji przekaza lo Jubilatowi serdeczne życzenia i pozdrowienia, kwiaty i upominki,
s lowa wdzięczności za okazaną im pomoc w czasie przygotowywania prac doktor-
skich, habilitacyjnych oraz odbitki swoich publikacji naukowych. Jubilat otrzyma l

również list gratulacyjny od Dumy Samarskiej i podziękowanie za wk lad pracy
w kszta lcenie kadr naukowych z dydaktyki matematyki dla uczelni regionu admi-
nistracyjnego Samary.

Także wspó lautor tego artyku lu do lączy l do grona osób sk ladających serdeczne
życzenia i podziękowania dla Jubilata oraz przekaza l wyrazy wdzięczności i pol-
skie egzemplarze publikacji z dydaktyki matematyki. Profesor W. A. Gusiew wspo-
maga l kszta lcenie kadr naukowych dla Polski, bowiem by l konsultantem naukowym
w czasie staży naukowych i przygotowywania prac habilitacyjnych z dydaktyki
matematyki J. Tockiego, H. Kąkola i M. Klakli, które zosta ly obronione w Peda-
gogicznym Uniwersytecie Państwowym w Moskwie.
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Oto jak wspomina tę wspó lpracę H. Kąkol w przes lanej i autoryzowanej wy-
powiedzi:

„Konsultantem naukowym mojej rozprawy habilitacyjnej pt.: Изпользо-
вание современных технических средств обучения при изучании мате-
матики в школах Польши (Zastosowanie wspó lczesnych środków dydak-
tycznych w nauczaniu matematyki w szko lach w Polsce) by l profesor
W.A. Gusiew, którą obroni lem w 2000 roku. Jej problematyka koncen-
trowa la się wokó l zagadnień związanych z wykorzystaniem kalkulatorów,
kalkulatorów graficznych, programów komputerowych w procesie naucza-
nia i uczenia się matematyki, tzn. w toku kszta ltowania pojęć matematycz-
nych, prowadzenia rozumowań matematycznych, rozwiązywania zadań i pro-
blemów matematycznych, a także w procesie kszta ltowania języka
matematycznego. Nieocenioną pomoc w trakcie trwania mojego przewodu
habilitacyjnego otrzyma lem od profesora W.A. Gusiewa, między innymi
w nakreśleniu problematyki mojej pracy habilitacyjnej, w przygotowaniu pu-
blikacji w języku rosyjskim. Jego życzliwość i przyjacielski stosunek do mnie
niewątpliwie przyczyni ly się do tego, że mog lem ca ly przewód habilitacyjny
ukończyć w ciągu trzech lat.

Także M. Klakla w przes lanej i autoryzowanej wypowiedzi stwierdzi l:

podobnie jak H. Kąkol odbywa lem staż habilitacyjny w Pedagogicznym Uni-
wersytecie Państwowym w Moskwie u profesora W.A. Gusiewa, który by l

także moim konsultantem naukowym przy pisaniu pracy habilitacyjnej.
W październiku 2003 roku obroni lem w tym uniwersytecie pracę habilitacyj-
ną pt. Формирование творческой математической деятельности уча-
щихся классов с углубленным изучением математики в школах Поль-
ши (Kszta ltowanie twórczej matematycznej dzia lalności uczniów klas z pog lę-
bionym uczeniem się matematyki w szko lach Polski), otrzymując stopień dok-
tora habilitowanego nauk pedagogicznych (specjalność 13.00.02 – teoria i me-
todyka nauczania i wychowania (matematyka)), zatwierdzony przez Wyższą
Atestacyjną Komisję dnia 19 marca 2004 roku”.

Znaczące wyniki naukowe i fragmenty z tej pracy habilitacyjnej zosta ly w lączo-
ne do monografii W. A. Gusiewa pt.: Теоретические основы обучения матема-
тике в средней школе: психология математического образования, (s. 473)
opublikowanej przez wydawnictwo Дрофа w 2010 roku i rekomendowanej przez
Ministerstwo Oświaty i Nauki Federacji Rosyjskiej jako podręcznik dla studentów
uniwersytetów pedagogicznych na specjalności matematyka. A profesor W. A. Gu-
siew tak stwierdza: w napisaniu tej książki uczestniczy l b lyskotliwy matematyk-
dydaktyk matematyki Maciej Klakla, uczeń profesor Zofii Krygowskiej z Polski.
(zob. Утеева, 2012, s. 26). Ten cytat dotyczy tekstu na stronach 315–449 tej
monografii, który jest z pracy habilitacyjnej M. Klakli.

Po uroczystym otwarciu konferencji Togliatti’2012 przystąpiono do realizacji
jej programu naukowego i kulturalnego. Na program naukowy sk lada ly się wyk lady
plenarne i referaty, które koncentrowa ly się na wybranych zadaniach badawczych
dotyczących trzech wiodących kierunków: 1) badania naukowe w zakresie geo-
metrii, 2) problemy kszta lcenia geometrycznego w szkole średniej, 3) problemy
kszta lcenia geometrycznego w szkole wyższej. A jego dope lnieniem by l okrąg ly
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stó l na temat: Problemy kszta lcenia geometrycznego w Rosji i zagranicą, na którym
przedyskutowano i podsumowano ujawnione w wystąpieniach uczestników konfe-
rencji wyniki badań, doświadczenia i problemy dotyczące wspó lczesnej praktyki
kszta lcenia geometrycznego uczniów i studentów.

1. Z realizaji programu naukowego konferenji Togliatti'2012

Niektóre szczegó lowe fakty biograficzne oraz wnikliwą jakościową analizę doty-
czącą dzia lalności dydaktycznej i twórczości W. A. Gusiewa przedstawi ly jego dok-
torantki Т. А. Sotnikowa i R. A. Utiejewa w wyg loszonym wyk ladzie plenarnym
pt. Научно педагогическая деятельность Валерия Александровича Гусева
(к 70-летию со дня рождения) (zob. Утеева, 2012, 5-31). A sam Jubilat
w uzupe lnieniu do swojego CV doda l, że w jego ży lach p lyną ślady polskiej krwi
ze strony mamy. I stwierdzi l, że po raz pierwszy wyrazi l zgodę, aby ujawnić opinię
akademika A. N. Ko lmogorowa o projekcie jego pracy doktorskiej. Nadto zary-
sowa l kulisy nawiązania z nim wspó lpracy dydaktycznej i naukowej oraz w pracach
zespo lu – dla zmodernizowania koncepcji matematycznego kszta lcenia, szkolnych
podręczników do nauczania geometrii i matematyki w ZSRR – który powo la l ten
wybitny matematyk radziecki. Z radością wspomina l o owocnym okresie swo-
jej pracy w szkole-internacie przy Uniwersytecie Moskiewskim im.  Lomonosowa
oraz czasy zespo lowego pisania podręczników szkolnych geometrii i poradników
dla nauczycieli matematyki we wspó lpracy z akademikiem A. N. Ko lmogorowem.
I można by tu przywo lać s lowa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego: Szukasz sensu
życia, a przecież sens to przede wszystkim stać się sobą . . . , Cz lowiek jest tym
większy, im jest bardziej sobą, które jakże są adekwatne do dzia lalności spo lecznej,
organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej W. A. Gusiewa. Bowiem jego dokonania
i twórczość, jego szko la naukowa potwierdzają, że jest on wszechstronną, znaczącą
osobowością i nadal pozostaje w obszarze badań dydaktyki matematyki. Ponadto
jest on w tym środowisku naukowym sobą! (zob. Утеева, 2012, s. 5-31).

W. A. Gusiew wyg losi l wyk lad plenarny zatytu lowany System umiejętności ba-
dawczych przy rozwiązywaniu szkolnych zadań geometrycznych, w którym podją l

problem badania systemu kompetencji przy rozwiązywaniu szkolnych zadań geo-
metrycznych (zob. Утеева, 2012, s. 32-38). I przypomnia l, że dla ludzkości ist-
nieje jeden wiecznie nierozwiązany problem: jak rozwiązać zadanie matematyczne?
Chociaż wielu twórczych matematyków, dydaktyków matematyki, metodyków
i nauczycieli matematyki próbowa lo i nadal próbuje odpowiedzieć na to pytanie.
W wielu krajach są specjalísci w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych
oraz znana jest książka G. Polyi Jak to rozwiązać? I doda l, także w Rosji wielu by lo
i jest takich specjalistów. Można do nich zaliczyć: А. И. Фетисова, З. А. Скопеца,
И. Ф. Шаригина, Ю. М. Колягина i innych. O problemach rozwiązywania zadań
matematycznych, w szczególności poszukiwania ich rozwiązań, o wglądzie (insight)
w zadanie matematyczne i poszukiwanie jego rozwiązania, a także o psychologii
i dydaktyce kszta lcenia matematycznego piszą między innymi: В. Г. Болтянски
и А. П. Савин (2003), В. А. Гусев (2003, 2010). Nadal to są problemy glo-
balne: jak rozwiązać zadanie matematyczne? Jaka jest wspó lczesna koncepcja
psychologiczno-pedagogiczna kszta lcenia matematycznego uczniów oraz studentów
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na różnych kierunkach i specjalnościach studiów? Nadto w Federacji Rosyjskiej
pojawi l się nowy problem: jak organizować i przeprowadzać państwowy egzamin
maturalny z matematyki (ЕГЭ) przy pomocy rozwiązania odpowiedniego zestawu
zadań, aby rzetelnie określić poziom rozwoju matematycznego uczniów kończących
szko lę średnią (ponadgimnazjalną)?

W. A. Gusiew po sformu lowaniu pewnych refleksji dotyczących ЕГЭ podkreśli l,
że zarówno nauczyciele matematyki, jak i uczniowie chcą jak najszybciej otrzymać
rozwiązanie zadania matematycznego w formie pisemnej. Ale to nie zawsze jest
realne i nie tak należy minimalizować czas na jego rozwiązanie. Analizując umiejęt-
ności badawcze przy rozwiązywaniu szkolnych zadań geometrycznych należy wy-
różnić dane i szukane zadania, figury dotyczące tych danych i szukanych oraz
ustalić związki między w lasnościami wyodrębnionych figur. W toku rozwiązywania
danego zadania geometrycznego nie jest trudno wyobrazić sobie sytuację określoną
pytaniem: czy wszystkie wyżej wymienione umiejętności badawcze będą niezbędne,
będą wykorzystane? I dalej, W. A. Gusiew z pokorą skierowa l swoje refleksje
na potencjalnie możliwe sytuacje dotyczące rozwiązywania zadań matematycz-
nych na ЕГЭ. W szczególności podkreśli l, że zaproponowana metodyka może
okazać się nieskuteczna na ЕГЭ, np. dla rozwiązania pewnego zadania geome-
trycznego, bo do jego rozwiązania może być niezbędna jakaś niestandardowa idea
bądź idee albo swoista metodyka. O takim możliwym przypadku piszą także
В. Г. Болтянский и А. П. Савин (zob. Болтянский, 2012). Na przyk ladzie pro-
stego zadania: znaleźć kąt między dwusiecznymi kątów przyleg lych, W. A. Gusiew
zilustrowa l zaproponowaną metodykę rozwiązywania szkolnych zadań geometrycz-
nych. I zachęci l do kontynuowania badań nad jej wdrożeniem do praktyki szkolnego
nauczania geometrii i matematyki, w szczególności z wykorzystaniem niestandar-
dowych zadań rozwijających twórczą matematyczną aktywność uczniów.

Przejawami twórczości uczestników konferencji i zainteresowania jej tematyką
by ly nades lane i przyjęte wyk lady plenarne, referaty i opracowania, które zosta ly
opublikowane w pracy zwartej (zob. Утеева, 2012). A zgrupowano je w nas-
tępujących rozdzia lach: 1) wyk lady plenarne, 2) nowe standardy kszta lcenia geo-
metrycznego, 3) kszta lcenie geometryczne uczniów klas początkowych, 4) kszta lce-
nie geometryczne w szkole średniej, 5) pog lębione nauczanie geometrii w szkole, 6)
metoda projektów i dzia lalność badawcza w kszta lceniu geometrycznym uczniów
i studentów, 7) historia matematyki i kszta lcenia geometrycznego, 8) kszta lcenie
geometryczne w szkole wyższej, 9) kszta lcenie geometryczne studentów na nie-
matematycznych specjalnościach, 10) stosowanie innowacyjnych i interaktywnych
technologii w uczeniu się geometrii, 11) krótkie informacje o uczestnikach konfe-
rencji.

Podsumowanie

Zarówno wyk lady plenarne, jak również referaty i dyskusje w sekcjach te-
matycznych oraz dyskusja w ramach okrąg lego sto lu uczestników konferencji To-
gliatti’2012 ods loni ly badane problemy geometrii oraz stan, jakość i wspó lczesne
problemy kszta lcenia geometrycznego uczniów i studentów. Zarówno uczestnicy
konferencji z Federacji Rosyjskiej, jak również z innych państw, oceniając i podsu-
mowując jej wyniki zgodnie wyrażali także niepokój z powodu zbyt powolnego
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wdrażania się systemów kszta lcenia zgodnych z procesem bolońskim, a także wspó l-
czesnego stanu jakości wdrażania kszta lcenia matematycznego. A przejawami tego
są: obniżona motywacja uczniów i studentów do uczenia się matematyki, zmniej-
szanie liczby godzin na realizację programu nauczania matematyki, zagmatwane
standardy kszta lcenia matematycznego, obniżone wymagania na egzaminie ma-
turalnym z matematyki, obniżone wymagania na egzaminach z matematyki lub
z przedmiotów matematycznych dla studentów.

R. A. Utiejewa podsumowując konferencję Togliatti’2012 stwierdzi la, że w Fe-
deracji Rosyjskiej geometria jako przedmiot wspó lczesnego kszta lcenia uczniów
i studentów straci la o wiele więcej niż matematyka. I przypomnia la s lowa znanego
geometry I. F. Szarygina: geometria to jest witamina dla mózgu ludzkiego. Dla
wszystkich oczywistym jest fakt, że dla rozwoju fizycznego dziecka niezbędne jest
pożywienie pe lnowartościowe i zróżnicowane. A dla jego rozwoju intelektualnego
niezbędne są zabawy i gry, ćwiczenia adekwatne do jego możliwości percepcyjnych,
czyli różnorodne dla niego „pożywienie intelektualne”. Wspó lcześnie nie kwestio-
nuje się, że matematyka, w szczególności geometria, jest jednym z pe lnowartościo-
wych i niezbędnych przedmiotów w systemie kszta lcenia. I kontynuując stwier-
dzi la, że w świat geometrii powinno się wprowadzać uczniów już od pierwszej klasy.
To jest niezbędne dla sukcesywnego treningu ich mózgu, rozwoju ich myślenia geo-
metrycznego i wyobraźni geometrycznej. Obecnie w systemie szkolnego kszta lcenia
w Federacji Rosyjskiej ujawni ly się niepokojące tendencje: 1) zmniejsza się liczbę
godzin na realizację programu nauczania matematyki, 2) ma lo jest zadań geome-
trycznych na ЕГЭ, 3) nauczyciele matematyki przygotowują swoich uczniów do
ЕГЭ w zasadzie z zakresu algebry i elementów analizy matematycznej. Także
doda la, że w Federacji Rosyjskiej pozosta lo ma lo geometrów i dydaktyków na-
uczania geometrii, co rzutuje także na jakość kszta lcenia nauczycieli matematyki
w uczelniach wyższych oraz na ich doskonalenie zawodowe. A poprawa obecnego
stanu kszta lcenia geometrycznego we wspó lczesnej szkole średniej może nastąpić,
jeśli będzie 1) więcej godzin na realizację treści programowych z geometrii i ucze-
nie się geometrii, 2) poprawi się poziom kszta kszta lcenia nauczycieli matematyki
i ich doskonalenia w ramach kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych (zob.
Старухина, 2012).

Międzynarodowa konferencja Togliatti’2012 by la twórczym forum naukowym.
Po wyk ladach plenarnych i referatach oraz oficjalnych nad nimi dyskusjach jej
uczestników mia ly jeszcze miejsce nieformalne kontakty. Wieczorne spotkania z au-
torami tych wyk ladów i referatów, dalsze dyskusje z nimi oraz nieskrępowana wy-
miana poglądów o problemach poruszanych w nich lub w toku realizacji programu
konferencji pozwoli ly wzbogacić wiedzę i doświadczenie jej uczestników. Taka
formu la konferencji bardziej zintegrowa la jej uczestników i da la możliwość pozna-
nia nowych publikacji i wyników badań. Czterodniowy program naukowy konfe-
rencji okaza l się dla jej uczestników, szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy
byli gośćmi Katedry Algebry i Geometrii Uniwersytetu Państwowego w Togliatti,
kursem doskonalenia ich kwalifikacji w zakresie geometrii i kszta lcenia geometrycz-
nego. Nadto pozwoli l wzbogacić ich wiedzę i umiejętności, metodologię badania
problemów geometrii i kszta lcenia geometrycznego we wspó lczesnej szkole średniej
i wyższej.
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