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KONFERENCJE MATEMATYCZNE

TRANSGRESJE
MATEMATYCZNE
I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
W dniach 15–18 czerwca 2014 r. po raz pierwszy odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Transgresje matematyczne”, zorganizowana przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej ideą
przewodnią było stworzenie okazji do wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli pozornie odległych dziedzin naukowych – stąd tytuł
„transgresje”, który oznacza „przekraczanie granic”. W spotkaniach wzięli udział matematycy,
dydaktycy matematyki, pedagodzy, psychologowie oraz ﬁlozofowie. Na konferencję przyjechało
ok. 150 osób, w tym kilkudziesięciu nauczycieli matematyki z całej Polski. Głównym patronem
tego inspirującego wydarzenia zostało Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe.

Cele konferencji
Pomysł zorganizowania cyklu spotkań naukowych poświęconych zagadnieniom, które znajdują się na pograniczu nauk, narodził się w środowisku krakowskich dydaktyków matematyki.
Wyznaczyli oni trzy główne cele, które chcieliby
dzięki niemu osiągnąć:
1) doprowadzenie do dialogu i współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w celu
podniesienia jakości i efektywności współczesnego kształcenia matematycznego w Polsce,
2) stworzenie pomostu między twórcami teorii
naukowych (np. różnych koncepcji kształcenia)
a nauczycielami, którzy są bogaci w doświadczenia praktyczne,
3) wielowymiarowe spojrzenie na ucznia, pozwalające lepiej zrozumieć jego szkolną rzeczywistość i problemy, z jakimi się boryka, oraz
zaproponować skuteczne działania społeczno-edukacyjne, sprzyjające szeroko rozumianemu
rozwojowi.

Tematyka spotkań
Podczas konferencji odbyło się 9 wykładów plenarnych, a w czasie obrad w sesjach wygłoszono 43 referaty. Z pełną listą prelegentów
i ich tematów można się zapoznać na stronie
www.ikntm.up.krakow.pl/.
Wiele poruszanych zagadnień dotyczyło spraw
dydaktycznych, w tym koncepcji czynnościowego
nauczania matematyki, napotykanych u uczniów
trudności, obserwowanych zaburzeń, a także
pracy z uczniami zdolnymi. Wybrane wykłady
będziemy prezentować na łamach „Matematyki
w Szkole”.
Uczestnicy zjazdu wzięli także udział w panelu dyskusyjnym na temat Jakość i efektywność
współczesnego kształcenia w świetle wyników badań edukacyjnych, testów wiedzy i umiejętności.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe reprezentowała na konferencji redaktor naczelna Małgorzata Dobrowolska, która poprowadziła wykład
pt. Pozornie drobne zmiany w edukacji i ich
niebagatelny wpływ na nauczanie matematyki
oraz warsztaty Ważne, ważniejsze i najważniejsze
w nauczaniu matematyki w klasach 1–3 szkoły
podstawowej.

Plany na przyszły rok
Druga konferencja z cyklu „Transgresji matematycznych” odbędzie się w dniach 15–19 marca
2015 r. w Krakowie. Spotkanie będzie miało charakter międzynarodowy, a tłumaczenie będzie
przebiegać symultanicznie. Wykłady plenarne poprowadzą m.in. prelegenci z USA, Republiki Południowej Afryki, Francji i Niemiec. Zapowiedziano
również przeznaczone dla nauczycieli warsztaty na temat syndromu nieadekwatnych osiągnięć
szkolnych w uczeniu się matematyki; poprowadzi
je dr Sylvia Rimm z USA.

