
XXI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki odbędzie się w Krakowie w dniach 
10-13  lutego  2012  roku  w  Uniwersytecie  Pedagogicznym  przy  ul.  Podchorążych  2.  Rektor 
Uniwersytetu  Pedagogicznego  objął  konferencję  honorowym  patronatem  i  wyraził  zgodę  na 
przeprowadzenie zajęć w salach dydaktycznych Uniwersytetu. Uczelnia kształci nauczycieli od 65 lat, 
zawsze,  od  początku  swego  istnienia  troszczy  się  o  dobre  przygotowanie  nauczycieli  do  uczenia 
matematyki. To tu została założona ponad 50 lat temu przez profesor Annę Zofię Krygowską pierwsza 
w Polsce katedra dydaktyki matematyki,  powstało wiele programów i podręczników do nauczania 
matematyki.  Sale  Instytutu  Matematyki  nie  pomieszczą  wszystkich  uczestników  konferencji, 
skorzystamy również z gościnności Instytutów: Polonistyki, Geografii, Historii, Informatyki i Fizyki. W 
konferencji weźmie udział około 600 nauczycieli z całej Polski, z różnych poziomów nauczania – szkół 
podstawowych,  gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych,  a  także  nauczyciele  akademiccy.  Będą 
pracować  razem,  dzielić  się  dobrymi  doświadczeniami,  dyskutować  o  trudnych  do  realizacji  w 
praktyce szkolnej zagadnieniach. Duża część zajęć poświęcona będzie pracy z uczniem uzdolnionym 
matematyczne. Nie zabraknie dyskusji na tematy: jak rozpoznawać takich uczniów, gdy rozpoczynają 
swoją  szkolną  edukację,  jak  ich  nie  „gubić”,  jak  rozwijać  ich  talenty  matematyczne,  jak  z  nimi 
pracować podczas lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych, w przygotowaniach do konkursów i olimpiad. 

Jak co roku, podczas konferencji będzie okazja do spotkań z autorami programów, podręczników, z 
przedstawicielami  wydawnictw  edukacyjnych,  a  także  do  zakupu  ciekawych  książek  i  pomocy 
dydaktycznych.  Można  będzie  popracować  z  tablicą  interaktywną,  z  programami  do  nauczania 
geometrii  „Geogebra”  i  „Cabri”,  będzie  działała  „pracownia  całodobowa”  prowadzona  przez 
ogólnopolskie grupy robocze SNM Matematyka i Komputery oraz Origami. 

Organizatorem konferencji jest Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, w którym 
małopolscy nauczyciele matematyki pracują razem już 20 lat. 

Rok 2012 to Rok Matematyki w Małopolsce. Mamy nadzieję, że XXI KK SNM godnie go rozpocznie.

W poniedziałek 13 lutego zapraszamy do udziału  w zajęciach nauczycieli  matematyki  i  nauczania 
początkowego  z  Krakowa  i  okolic,  którzy  nie  są  uczestnikami  konferencji.  Udział  jest  bezpłatny, 
formularz zgłoszeniowy będzie zamieszczony na stronie SNM. 

Więcej informacji o konferencji na stronie http://www.snm.edu.pl/XXIKKSNM/
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