
CCHHAAPPTTEERR  TTWWOO  

TTHHEE  BBEEGGIINNNNIINNGGSS::  TTHHEE  FFIIRRSSTT  
TTWWOO  CCOONNFFEERREENNCCEESS  

  
  
  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaatthheemmaattiiccaall  UUnniioonn  ((IIMMUU))  ccrreeaatteedd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  
oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ((IICCMMII))..  TThhiiss  CCoommmmiissssiioonn  ssppoonnssoorreedd  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  
CCoonnffeerreenncceess  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn,,  ssuummmmoonneedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddiissccuussssiinngg  tthhee  
pprroobblleemmss  ppoosseedd  bbyy  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaass..  
    
  TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  ccoonnffeerreenncceess  wweerree  ooff  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  iimmppoorrttaannccee  aanndd  ggrreeaattllyy  iinnfflluueenncceedd  tthhee  
tteeaacchhiinngg  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  iinnfflluueennccee  wwaass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  
cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  mmaaiinn  ggooaall  ooff  bbootthh  eevveennttss::  ttoo  iinnttrroodduuccee  iinnttoo  tthhee  ccuurrrriiccuullaa  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  
sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss))  tthhee  ssuubbjjeeccttss,,  llaanngguuaaggee  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ""MMooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss""..  
  
  

TTHHEE  FFIIRRSSTT  CCOONNFFEERREENNCCEE  

  
  TThhee  FFiirrsstt  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  wwaass  hheelldd  iinn  BBooggoottáá,,  
CCoolloommbbiiaa,,  oonn  DDeecceemmbbeerr  44--99,,  11996611..  IItt  wwaass  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  
MMaatthheemmaattiiccaall  IInnssttrruuccttiioonn  aanndd  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  ((OOAASS)),,  aanndd  wwaass  
aatttteennddeedd  bbyy  mmaatthheemmaattiicciiaannss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss,,  aass  rreepprreesseennttaattiivveess  oorr  gguueessttss,,  ffrroomm  2233  
AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  SSoommee  ooff  tthheessee  pprrooffeessssiioonnaallss,,  aass  wweellll  aass  ddiissttiinngguuiisshheedd  EEuurrooppeeaann  
mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  wweerree  iinnvviitteedd  ttoo  lleeccttuurree  oonn  MMooddeerrnn  MMaatthh  aanndd  aallssoo  oonn  hhooww  ttoo  tteeaacchh  iitt  aanndd  
pprroommoottee  iittss  aacccceeppttaannccee..  
    
  TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  wwaass  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  tteeaacchhiinngg  
MMaatthheemmaattiiccss  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  lleevveell  aanndd  aallssoo  iinn  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess,,  aanndd  ttoo  ppaassss  
rreessoolluuttiioonnss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ffuuttuurree  ccooooppeerraattiioonn..  MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  iinntteennttiioonn  wwaass  ttoo  
iinnttrroodduuccee  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  ((aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  lleevveell))  tthhaatt  
wwaass  ggooiinngg  oonn  iinn  mmaannyy  ccoouunnttrriieess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  AAss  eexxppllaaiinneedd  iinn  
tthhee  pprreecceeddiinngg  cchhaapptteerr,,  tthhiiss  rreeffoorrmm  wwaass  aa  wwoorrllddwwiiddee  mmoovveemmeenntt  tthhaatt  bbeeggaann  iinn  tthhee  11995500''ss,,  
wwhhoossee  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  rreeffoorrmm  MMaatthheemmaattiiccss  ssyyllllaabbii  aanndd  ccuurrrriiccuullaa  tthhaatt  wweerree  iinn  ffoorrccee  aatt  tthhee  
sseeccoonnddaarryy  lleevveell..  TThhee  rreeffoorrmm  wwaass  iinniittiiaatteedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess  aanndd  FFrraannccee,,  aanndd  wwaass  bboorrnn  aass  aa  rreessppoonnssee  ttoo  aa  pprroobblleemm  tthhaatt,,  aatt  tthhaatt  ttiimmee,,  wwaass  
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  ccrriittiiccaall::  tthhee  nneeeedd  ttoo  bbrriiddggee  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  MMaatthheemmaattiiccss  aass  pprraaccttiicceedd  bbyy  
rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd,,  oonn  tthhee  ootthheerr,,  tthhee  ttyyppee  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  tthheenn  ttaauugghhtt  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  TThhee  ccoonncceeppttss  tthhaatt  wweerree  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  
eelleemmeennttaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  wweerree  nnoott  pprreecciisseellyy  tthhee  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  MMaatthheemmaattiiccss  
aanndd  tthhee  nnaattuurraall  sscciieenncceess,,  nnoorr  DDiissccrreettee  MMaatthh,,  bbuutt  sseett  tthheeoorryy,,  aabbssttrraacctt  aallggeebbrraaiicc  ssttrruuccttuurreess,,  
aanndd  uunniiffyyiinngg  aanndd  uunniivveerrssaall  ccoonncceeppttss..  TThhee  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  ggiivvee  uunniittyy  ttoo  MMaatthheemmaattiiccss,,  uussiinngg  
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sseettss,,  rreellaattiioonnss,,  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ooppeerraattiioonnss  aass  bbaassiicc  ccoonncceeppttss,,  aass  wweellll  aass  ffuunnddaammeennttaall  ssttrruuccttuurreess  
ooff  ggrroouuppss,,  rriinnggss,,  ffiieellddss,,  aanndd  vveeccttoorr  ssppaacceess..  TThhee  nneeeedd  ttoo  aaddoopptt  mmooddeerrnn  ssyymmbboolliissmm  wwaass  aallssoo  
eessttaabblliisshheedd..  TThhuuss,,  tthhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  wwaass  ttoo  ffoosstteerr  tthheessee  aapppprrooaacchheess  
aammoonngg  tthhee  ddeelleeggaatteess  aanndd  ttoo  rreeaacchh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  tthheemm,,  aasskkiinngg  tthhaatt  tthheeyy  pprroommoottee  
ccuurrrriiccuullaarr  cchhaannggeess  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess..  
  TThhee  ooppeenniinngg  aaddddrreessss  wwaass  ggiivveenn  bbyy  DDrr..  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee,,  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
CCoommmmiissssiioonn  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  IInnssttrruuccttiioonn,,  wwhhoo  ggaavvee  aa  bbrriieeff  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  
iimmpplleemmeennttiinngg  MMooddeerrnn  MMaatthh  iinn  EEuurrooppeeaann  aanndd  UU..SS..  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  
  
  

TTHHEE  IIDDEEAASS  

  
  TThhee  mmaaiinn  iiddeeaass  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  iinn  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  wweerree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  
((aa))  TThhee  nneeeedd  ttoo  cchhaannggee  tthhee  wwaayy  ooff  tteeaacchhiinngg  GGeeoommeettrryy  iinn  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss::  ttoo  

tteeaacchh  GGeeoommeettrryy  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  LLiinneeaarr  AAllggeebbrraa,,  ffoorrssaakkiinngg  EEuucclliiddeeaann  
GGeeoommeettrryy..  

((bb))  TThhee  nneeeedd  ttoo  tteeaacchh  MMaatthheemmaattiiccss,,  iinn  ggeenneerraall,,  tthhrroouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  
ssttrruuccttuurreess,,  wwiitthh  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  uunnddeerrssccoorriinngg  tthheeiirr  uunniittyy..  IInn  tthhiiss  aarreeaa,,  tthhee  
tteeaacchhiinngg  ooff  MMooddeerrnn  AAllggeebbrraa  bbeeccaammee  ooff  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee..  

((cc))  TThhee  aabboovvee  ggooaallss  ccoouulldd  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  iiff,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aa  wweellll--oorrggaanniizzeedd  
ppllaann  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhaatt  wwaass  oorriieenntteedd  ttoo  tthhee  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss,,  tthhuuss  
pprreeppaarriinngg  nneeww  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  pprrooffeessssiioonnaallss  wwiitthh  tthhee  iiddeeaass  ooff  tthhee  rreeffoorrmm,,  
aass  wweellll  aass  iimmpprroovviinngg  rreesseeaarrcchh  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  

((dd))  TThhee  aabboovvee  ggooaallss  ccoouulldd  nnoott  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  aa  ppaarraalllleell  ppllaann,,  vveerryy  wweellll  
oorrggaanniizzeedd  aanndd  aaiimmeedd  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  pprrooffeessssoorrss  wwhhoo  wweerree  ccuurrrreennttllyy  tteeaacchhiinngg..  TThhee  
aaiimm  wwaass  ttoo  iinnssttiillll  tthheessee  iiddeeaass  iinn  nneeww  tteeaacchheerrss  ooff  MMaatthh,,  aanndd  aallssoo  ttoo  uuppggrraaddee  
MMaatthheemmaattiiccss  rreesseeaarrcchh..  

    
  AAss  ffaarr  aass  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  aabboovvee  ppooiinnttss  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  PPrrooffeessssoorr  HHoowwaarrdd  FFeehhrr,,  ffrroomm  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess  ((wwhhoo  hhaadd  rreepprreesseenntteedd  hhiiss  ccoouunnttrryy  aatt  tthhee  11995588  EEddiinnbbuurrgghh  CCoonnffeerreennccee)),,  sseett  
ffoorrtthh  tthhee  mmaajjoorr  iiddeeaass  wwiitthh  hhiiss  ccoonnttrriibbuuttiioonn::  ""RReeffoorrmmiinngg  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  GGeeoommeettrryy""..  HHee  
ggaavvee  aa  bbrriieeff  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  GGeeoommeettrryy,,  eemmpphhaassiizziinngg  tthhaatt,,  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  nneeww  
ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  aatt  tthhee  ttuurrnn  ooff  tthhee  cceennttuurryy,,  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteedd  nneeww  ddiirreeccttiioonnss,,  
EEuucclliiddeeaann  GGeeoommeettrryy  ssttiillll  bbeeggiinn  ttaauugghhtt  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  FFeehhrr  wwaass  vveerryy  mmuucchh  aaggaaiinnsstt  
tthhiiss  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss,,  uupp  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  ssttaattiinngg  tthhaatt  ""EEuucclliiddeeaann  GGeeoommeettrryy  ((......))  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  
ddoo  wwiitthh  tthheessee  ssuubbjjeeccttss;;  nnoowwaaddaayyss  iitt  iiss  sstteerriillee,,  oouuttssiiddee  tthhee  mmaaiinn  ccoouurrssee  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  
aaddvvaanncceemmeenntt,,  aanndd  iitt  ccaann  bbee  ffiilleedd  iinn  tthhee  aarrcchhiivveess,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ffeeaarr,,  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ffuuttuurree  
hhiissttoorriiaannss""..11  
    
  FFeehhrr,,  iinn  hhiiss  aaddddrreessss  ttoo  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  ccrriittiiccaallllyy  qquueessttiioonneedd  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  EEuucclliiddeeaann  
GGeeoommeettrryy  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss,,  aanndd  ssttrroonnggllyy  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  tthheessiiss  aaddvvaanncceedd  bbyy  DDiieeuuddoonnnnéé  
iinn  RRooyyaauummoonntt..  MMoorreeoovveerr,,  FFeehhrr  pprrooppoosseedd  aa  pprrooggrraamm  ffoorr  tteeaacchhiinngg  ggeeoommeettrryy  iinn  sseeccoonnddaarryy  
sscchhoooollss..  HHee  ssaaiidd  tthhaatt  iitt  wwaass  ppoossssiibbllee  ttoo  tteeaacchh  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  EEuucclliiddeeaann  GGeeoommeettrryy  iinn  ttwwoo  oorr  
tthhrreeee  mmoonntthhss..  TThheerreeaafftteerr,,  aaddddiittiioonnaall  ddeedduuccttiivvee  wwoorrkk  iinn  AAllggeebbrraa  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  
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ssttuuddeennttss,,  iinncclluuddiinngg  nneeww  nnuummbbeerr  ssyysstteemmss  aanndd  aallggeebbrraaiicc  ssttrruuccttuurreess;;  ffiinnaallllyy,,  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  
AAllggeebbrraa  aanndd  GGeeoommeettrryy  tthhrroouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ooff  aaffffiinnee  ppllaannee  GGeeoommeettrryy..  AAllll  ooff  tthhiiss  wwaass  iinn  lliinnee  
wwiitthh  tthhee  iiddeeaass  pprrooppoosseedd  iinn  RRooyyaauummoonntt  bbyy  DDiieeuuddoonnnnéé  aanndd  CChhooqquueett,,  aanndd  wwiitthh  tthhee  vviieewwppooiinnttss  
eexxpprreesssseedd  bbyy  HHeennrrii  CCaarrttaann  aatt  tthhee  BBoollooggnnaa  mmeeeettiinngg..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  
gguuiiddee  tthhee  ssttuuddeennttss,,  aass  rraappiiddllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  ttoowwaarrddss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  vveeccttoorr  ssppaacceess..  HHoowweevveerr,,  iinn  
ssppiittee  ooff  aallll  tthhiiss,,  FFeehhrr  hhiimmsseellff  ccaauuttiioonneedd  tthhaatt,,  aatt  tthhiiss  lleevveell,,  aaxxiioommaattiicc  kknnoowwlleeddggee  sshhoouulldd  nnoott  
bbee  ggiivveenn  ttoooo  mmuucchh  eemmpphhaassiiss..  
    
  CChhaalllleennggiinngg  tthhiiss  ppoossiittiioonn,,  iinn  tthhee  ddeebbaattee  ffoolllloowwiinngg  FFeehhrr''ss  pprreesseennttaattiioonn,,  tthhee  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  
sseevveerraall  ccoouunnttrriieess  vvooiicceedd  tthheeiirr  ddoouubbttss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  PPrrooffeessssoorr  CCaattuunnddaa  ((BBrraazziill))  ddiissaaggrreeeedd  
wwiitthh  FFeehhrr''ss  vviissiioonn  aanndd  aasskkeedd  iiff  iinn  hhiiss  ccoouunnttrryy  iitt  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnvveenniieenntt  ""aatt  lleeaasstt  EEuucclliiddeeaann  
GGeeoommeettrryy"",,  aanndd  CCoolleemmaann  ((CCaannaaddaa))  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt,,  iinn  hhiiss  oowwnn  ccoouunnttrryy,,  tthhee  rreeaassoonn  ttoo  tteeaacchh  
EEuucclliiddeeaann  GGeeoommeettrryy  wwaass  tthhaatt  ""wwhhooeevveerr  hhaass  ddeevveellooppeedd  aann  iinntteerreesstt  iinn  MMaatthheemmaattiiccss  ffoouunndd  iinn  
EEuucclliidd  hhiiss  oorr  hheerr  ffiirrsstt  iinncceennttiivvee""..  IInn  ggeenneerraall  tteerrmmss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  eevviiddeenncceedd  aa  
cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  ooff  aaggrreeeemmeenntt  ((aarriissiinngg  mmaaiinnllyy  ffrroomm  tthhee  EEuurrooppeeaann  gguueessttss))  wwiitthh  tthhee  iiddeeaass  
aaddvvaanncceedd  bbyy  FFeehhrr..  CChhooqquueett  aaggrreeeedd  wwiitthh  FFeehhrr,,  aalltthhoouugghh  ffaavvoorriinngg  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aaxxiioommss,,  
aanndd  PPaauullii  ((SSwwiittzzeerrllaanndd))  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  iiddeeaass  aaddvvooccaatteedd  bbyy  FFeehhrr  hhaadd  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  hhiiss  
ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  
    
  FFeehhrr''ss  pprreesseennttaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ddeebbaattee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ssuummmmaarriizzeedd  iiss  vveerryy  iilllluussttrraattiivvee  ooff  
tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  FFiirrsstt  CCoonnffeerreennccee  aanndd  tthhee  ddoouubbttss  tthhaatt  wweerree  ssttiillll  pprreesseenntt  iinn  tthhaatt  mmoommeenntt..  
AAss  ccaann  bbee  oobbsseerrvveedd,,  tthhee  iiddeeaass  ooff  bbootthh  CChhooqquueett  aanndd  PPaauullii  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  
ccrriitteerriioonn  ffoorr  cchhaannggee  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  GGeeoommeettrryy,,  ddeessppiittee  tthhee  rreessiissttaannccee  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  
ppaarrttiicciippaannttss  ssuucchh  aass  CCaattuunnddaa  aanndd  CCoolleemmaann  wwhhoo  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ddoouubbttss  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  tthhiiss  
aassppeecctt  ooff  tthhee  rreeffoorrmm..  
    
  TThhee  sseeccoonndd  ooff  tthhee  iiddeeaass  iinnddiiccaatteedd  iinn  ((bb))  aabboovvee,,  wwaass  pprreesseenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoonnffeerreennccee,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  ooff  tthhoossee  iinnvviitteedd  ffrroomm  FFrraannccee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  TThhiiss  ccaann  
bbee  sseeeenn  aass  mmuucchh  iinn  tthheeiirr  pprreesseennttaattiioonnss  aass  iinn  tthheeiirr  iinntteerrvveennttiioonnss  iinn  tthhee  ddeebbaatteess..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  
ttwwoo  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhaatt  ooff  CChhooqquueett  ((FFrraannccee))  eennttiittlleedd  ""TThhee  NNeeww  
MMaatthh  aanndd  iittss  TTeeaacchhiinngg""  aanndd  tthhaatt  ooff  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  ccaalllleedd  ""SSoommee  CChhaarraacctteerriissttiicc  TTeennddeenncciieess  
iinn  MMooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss""..  
    
  IInn  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhoossee  pprreesseennttaattiioonnss,,  CChhooqquueett  bbeeggaann  bbyy  ggiivviinngg  aa  qquuiicckk  oovveerrvviieeww  ooff  mmooddeerrnn  
MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  tthheenn  hhiiss  vviieeww  ooff  wwhhaatt  mmaatthheemmaattiiccss  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn..  HHiiss  ooppiinniioonn  wwaass  tthhaatt  tteeaacchhiinngg  aatt  aallll  lleevveellss  sshhoouulldd  bbee  rreevviisseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  
ddiissccoovveerryy  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ssttrruuccttuurreess,,  ggiivveenn  tthhaatt  aass  wwee  mmoovvee  ttoowwaarrdd  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  
ggrreeaatteerr  uunniittyy  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  mmoovvee  ttoo  aa  uunniittyy  iinn  iittss  tteeaacchhiinngg  aatt  aallll  lleevveellss..  HHee  
ssaaiidd::  ""OOuurr  lleemmmmaa  wwiillll  bbee::  aallggeebbrraa  aanndd  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ssttrruuccttuurreess  ffrroomm  tthhee  SScchhooooll  ttoo  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy..""22  
    
  AAnn  iinntteerreessttiinngg  ddeettaaiill::  CChhooqquueett  aaddddeedd  tthhaatt  aallll  tteeaacchhiinngg  bbaasseedd  oonn  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeetthhoodd  
hhaadd  bbeeccoommee  iinnccoonncceeiivvaabbllee..  HHiiss  eennttiirree  ddiissccoouurrssee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo  ppuutt  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  
ccoonnttaacctt  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  uunniiffyyiinngg  ccoonncceeppttss  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  ssttrruuccttuurreess..  HHee  nnootteedd  
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tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  mmaatthheemmaattiicciiaann,,  ggiivviinngg  lliittttllee  iimmppoorrttaannccee  ttoo  ppssyycchhooppeeddaaggooggiiccaall  
ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  hhee  eexxppoouunnddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprriinncciipplleess::  
  
          ““11..  WWee  sshhoouulldd  aaccccuussttoomm  oouurr  ssttuuddeennttss  ttoo  tthhiinnkk  iinn  tteerrmmss  ooff  sseett  aanndd  ooppeerraattiioonnss  aass  eeaarrllyy  aass  

ppoossssiibbllee..  IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ssiimmppllee,,  uunniivveerrssaall,,  aanndd  pprreecciissee  llaanngguuaaggee  
ooff  sseettss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  wwee  sshhoouulldd  tteeaacchh  tthheemm  tthhee  rruuddiimmeennttss  ooff  llooggiicc  iinn  iittss  rreellaattiioonn  
ttoo  tthhee    ggrraammmmaattiiccaall  ssttuuddyy  ooff  tthheeiirr  llaanngguuaaggee  ((ttoo  nneeggaattee  aa  pprrooppoossiittiioonn,,  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  
tthhee  ffoorrccee  ooff  tthhee  wwoorrddss  aanndd,,  oorr,,  ffoorr  aallll,,  tthheerree  eexxiissttss  ))..  

  22..  AAtt  aa  vveerryy  eeaarrllyy  aaggee,,  oouurr  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  cclleeaarr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  
ooff  ffuunnccttiioonn..  TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ccoonnssttrruucctt  vvaarriioouuss  eexxaammpplleess  ooff  ffuunnccttiioonnss  iinn  
aarriitthhmmeettiicc,,  aallggeebbrraa,,  pphhyyssiiccss,,  aanndd  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ttwwoo  ffuunnccttiioonnss,,  ttoo  
ttaakkee  tthhee  iinnvveerrssee  ffuunnccttiioonn  ooff  aa  bbiiuunniiqquuee  ffuunnccttiioonn,,  ttoo  rreeccooggnniizzee  aa  ggrroouupp  ooff  
ttrraannssffoorrmmaattiioonnss..  

  33..  TThhee  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  rreeccooggnniizzee  aatt  aann  eeaarrllyy  aaggee  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  eeqquuiivvaalleennccee  
((nnuummeerroouuss  eexxaammpplleess;;  qquuoottiieenntt--sseettss)),,  rreellaattiioonnss  ooff  oorrddeerr,,  aanndd  tthheeyy  sshhoouulldd  ssttuuddyy  ssoommee  
ccoonncceeppttss  ooff  ttooppoollooggyy..  

  44..  IInn  aallll  ffiieellddss,,  iitt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ggeett  ddiirreeccttllyy  aatt  tthhee  eesssseennttiiaall  ttoooollss  tthhaatt  hhaavvee  
nnuummeerroouuss  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  aapppplliiccaattiioonnss””33  

  
  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  ccoommpplleemmeenntteedd  tthheessee  iiddeeaass  bbyy  pprrooppoossiinngg,,  aass  ssoommeetthhiinngg  ooff  ggrreeaatt  
iimmppoorrttaannccee,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  bbaassiicc  eelleemmeennttss  ooff  MMooddeerrnn  AAllggeebbrraa  iinn  sseeccoonnddaarryy  
tteeaacchhiinngg..  HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  sseeeemmeedd  ppoossssiibbllee  ttoo  tteeaacchh  MMooddeerrnn  AAllggeebbrraa  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  
lleevveell  uupp  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  ttrreeaattiinngg  ppoollyynnoommiiaall  rriinnggss  iinn  aa  ffiieelldd..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iinn  tthhee  ddeebbaattee  tthhaatt  
ffoolllloowweedd,,  ddoouubbttss  wweerree  eexxpprreesssseedd..  PPrrooffeessssoorr  LLaagguuaarrddiiaa  ppooiinntteedd  oouutt  aa  ffuunnddaammeennttaall  aassppeecctt  
tthhaatt  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn::  HHooww  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  yyoouutthh??  TThheerree  wwaass  nnoo  aaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  hhiiss  qquueessttiioonn..  TThhuuss,,  tthheerree  
rreemmaaiinneedd  aa  ddoouubbtt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  tthhee  rreeffoorrmm,,  aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  ffoorrmm  iinn  wwhhiicchh  iitt  
wwaass  bbeeiinngg  ssuuggggeesstteedd..  
    
  IItt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhoossee  ttwwoo  pprreesseennttaattiioonnss  aarree  aa  rreelliiaabbllee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  iiddeeaass  tthhaatt  
tthhee  oorrggaanniizzeerrss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  hhaadd  iinn  mmiinndd..  HHoowweevveerr,,  mmaannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  pprreesseennttaattiioonnss  
wweerree  aalloonngg  tthhee  ssaammee  lliinneess,,  aalltthhoouugghh,,  ppeerrhhaappss,,  nnoott  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ccllaarriittyy  iinn  tthheeiirr  tthhiinnkkiinngg..  
    
  AAmmoonngg  tthheemm  wweerree  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  ooff  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  eedduuccaattoorrss..    TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthhoossee  
wwaass  ffrroomm  PPrrooffeessssoorr  AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  DDoommíínngguueezz  ooff  AArrggeennttiinnaa  eennttiittlleedd  ""MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  
oouurr  TTeecchhnnoollooggiiccaall  SSoocciieettyy""..    PPrrooffeessssoorr  GGoonnzzáálleezz  eexxpprreesssseedd  ssoommee  iiddeeaass  aabboouutt  tthhee  rreellaattiioonnss  
mmaatthheemmaattiiccss--pphhyyssiiccss,,  mmaatthheemmaattiiccss--aauuttoommaattiizzaattiioonn,,  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  
rreeaassoonniinngg  ffoorr  aapppprrooaacchhiinngg  mmaannyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  pprroobblleemmss..  HHiiss  iinntteerreesstt  wwaass  iinn  
mmaakkiinngg  tthhaatt  ppooiinntt,,  bbuutt  hhee  ddiidd  nnoott  pprrooppoossee  aannyy  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  
    
  AAnnootthheerr  pprreesseennttaattiioonn  aalloonngg  tthhee  ssaammee  lliinneess  wwaass  ggiivveenn  bbyy  PPrrooffeessssoorr  EEnnrriiqquuee  CCaannssaaddoo  ooff  
CChhiillee  aanndd  wwaass  ccaalllleedd  ""MMooddeerrnn  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss""..  HHee  mmeennttiioonneedd  ssoommee  ooff  tthhee  
aapppplliiccaattiioonnss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  ssuucchh  aass  ooppeerraattiioonnss  rreesseeaarrcchh,,  lliinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg,,  tthhee  ssiimmpplleexx  
mmeetthhoodd,,  nnoonnlliinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg,,  ddyynnaammiicc  pprrooggrraammmmiinngg,,  ggaammee  tthheeoorryy,,  eettcc..  HHiiss  tthheessiiss  wwaass  
tthhaatt  tthheessee  tthheeoorriieess,,  aatt  lleeaasstt  iinn  tthheeiirr  eelleemmeennttaall  lleevveell,,  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  sseeccoonnddaarryy  
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tteeaacchhiinngg..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ddeebbaattee  tthhaatt  ffoolllloowweedd,,  ssoommee  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  
EEuurrooppeeaannss  CChhooqquueett  ((FFrraannccee))  aanndd  BBuunnggaaaarrdd  ((DDeennmmaarrkk)),,  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  mmoorree  
iinntteerreessttiinngg  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ttooppiiccss  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  mmaatthheemmaattiiccss,,  nnaammeellyy,,  tthhoossee  ttooppiiccss  mmeennttiioonneedd  
aabboovvee..  
    
  IItt  sshhoouulldd  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  nnoott  eevveerryyoonnee  wwaass  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  mmaaiinn  iiddeeaass  bbeeiinngg  
pprreesseenntteedd;;  aatt  lleeaasstt  aass  tthheeyy  wweerree  ccoonncceeiivveedd..  IInn  ggeenneerraall,,  ssoommee  pprreesseennttaattiioonnss  iimmpplliieedd  tthhee  nneeeedd  
ffoorr  cchhaannggee,,  bbuutt  ffoorr  mmaannyy  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iitt  aappppeeaarreedd  tthhaatt  tthhee  cchhaannggeess  bbeeiinngg  pprrooppoosseedd  
wweerree  ttoooo  rraaddiiccaall..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  hhiiss  ttaallkk  oonn  ""SSoommee  IIddeeaass  aabboouutt  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy"",,  PPrrooffeessssoorr  GGuuiilllleerrmmoo  TToorrrreess  ((MMeexxiiccoo))  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ddoouubbttss  
aabboouutt  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ttaauugghhtt  aanndd  hhooww  iitt  sshhoouulldd  bbee  ttaauugghhtt..  HHiiss  tthheessiiss  wwaass  tthhaatt  yyoouu  ccoouulldd  nnoott  
jjuusstt  aabbaannddoonn  eennttiirree  ttooppiiccss  ffrroomm  ccllaassssiiccaall  mmaatthheemmaattiiccss,,  aass  iitt  wwoouulldd  tthheenn  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ffaallll  
iinnttoo  ffoorrmmaall  ddeeffiinniittiioonnss  aanndd  ccoonncceeppttss  tthhaatt  wwoouulldd  ccoommmmuunniiccaattee  aabbssoolluutteellyy  nnootthhiinngg  ttoo  
ssttuuddeennttss,,  ggiivveenn  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ccaasseess  tthhaatt  aarree  mmoorree  ccoonnccrreettee..  
HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  nneeww  iiddeeaass  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aaccqquuiirree  sshhoouulldd  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  tthheemm  aass  
ssoommeetthhiinngg  nnaattuurraall..  HHee  ffuurrtthheerr  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  mmaatthheemmaattiiccss  sshhoouulldd  bbee  ttaauugghhtt  bbyy  mmoorree  oorr  lleessss  
ffoolllloowwiinngg  iittss  hhiissttoorriiccaall  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhiiss  wwaass  aa  ffooccuuss  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhaatt  eexxpprreesssseedd  bbyy  
CChhooqquueett  ((wwhhoo  ssaaiidd  tthhaatt  tteeaacchhiinngg  bbaasseedd  oonn  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeetthhoodd  wwaass  iinnccoonncceeiivvaabbllee))..  
CCoouunntteerriinngg  tthhaatt,,  TToorrrreess  ccllaaiimmeedd  tthhaatt  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  iittss  eexxcclluussiivveellyy  
ffoorrmmaall  aassppeecctt  ""mmaakkeess  iitt  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aann  iinnhhuummaann  aaccttiivviittyy  aanndd  wwiitthh  nnoo  sseennssee  aatt  aallll,,""  eevveenn  
tthhoouugghh  tthhaatt  wwaass  tthhee  ssttyyllee  tthhaatt  wwaass  bbeeiinngg  iimmppoosseedd  mmoorree  aanndd  mmoorree..  
    
  TThhee  llaasstt  ooff  tthhee  mmaaiinn  iiddeeaass  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  wwaass  ooff  aa  mmoorree  ooppeerraattiioonnaall  nnaattuurree..  IItt  iiss  
oobbvviioouuss  tthhaatt  nnoo  rreeffoorrmm  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell  tthhaatt  
aarree  iinn  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  aarree  ppuuttttiinngg  iinnttoo  pprraaccttiiccee  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  ssoo  mmaannyy  
nneeww  ccoonncceeppttss  ((aanndd  oolldd  oonneess  ttoooo  bbuutt  wwiitthh  aa  nneeww  llaanngguuaaggee  aanndd  oorrggaanniizzeedd  ddiiffffeerreennttllyy))..  
TThheerreeffoorree  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteeaacchheerrss  wwhhoo  wwoouulldd  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  rreeffoorrmm  wwaass  
vveerryy  iimmppoorrttaanntt..  
    
  TThhuuss,,  ttwwoo  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  oonn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmaatthheemmaattiicc  tteeaacchheerrss  aanndd  
wweerree  ggiivveenn  bbyy  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  pprrooffeessssoorrss::  AA..  VVaalleeiirraass  aanndd  LLuuiiss  SSaannttaallóó  ((AArrggeennttiinnaa))44,,  ““TThhee  
FFoorrmmaattiioonn  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerrss"",,  aanndd  OOmmaarr  CCaattuunnddaa  ooff  ((BBrraazziill)),,  ""TThhee  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerrss""..    TThheessee  pprreesseennttaattiioonnss  aanndd  tthhee  ddeebbaattee  tthhaatt  ffoolllloowweedd  wweerree  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  mmaaddee  cclleeaarr  aa  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tteeaacchhiinngg  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  LLaattiinn  
AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess  ((wwhhiicchh  iiss  vveerryy  ssiimmiillaarr  ttoo  wwhhaatt  hhaappppeennss  ssttiillll))::  aa  llaacckk  ooff  ffuullllyy--ttrraaiinneedd  
tteeaacchheerrss,,  iinnaaddeeqquuaattee  pprreeppaarraattiioonn,,  ddiiffffiiccuullttiieess  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  eettcc..  
IInn  tthhiiss  rreessppeecctt  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooff..  CCaattuunnddaa  iiss  vveerryy  iilllluussttrraattiivvee::  ""tthhee  ffoorrmmuullaa  tthhaatt  II  wwoouulldd  
sshhoouutt  ffoorr  BBrraazziill  iiss  nnoott  ''DDoowwnn  wwiitthh  EEuucclliidd'',,  bbuutt  ''AAtt  lleeaasstt  EEuucclliidd''55""..  
    
  TThheerree  wweerree  aallssoo  pprreesseennttaattiioonnss  tthhaatt  ooffffeerreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aanndd  aannaallyyzzeedd  mmaatthheemmaattiiccss  
pprrooggrraammss  iinn  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  rreeffoorrmm  eeffffoorrttss  wweerree  aallrreeaaddyy  uunnddeerrwwaayy..  TThheeyy  sseerrvveedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  
tthhee  iiddeeaass  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ttaallkkss  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  rreeffoorrmm..  
    
  AAmmoonngg  tthheemm  wweerree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ""NNeeww  TTeennddeenncciieess  iinn  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  iinn  
CCoolllleeggeess  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess"",,  PPrrooffeessssoorr  EE..JJ..  MMccSShhaannee  ((UUSSAA));;  ""TThhee  MMaatthheemmaattiiccss  
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PPrrooggrraammss  iinn  SSwwiissss  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss,,  PPrrooffeessssoorr  LLaauurreenntt  PPaauullii  ((SSwwiittzzeerrllaanndd));;  aanndd  ""TThhee  
MMaatthheemmaattiiccss  PPrrooggrraamm  iinn  DDeennmmaarrkk"",,  PPrrooffeessssoorr  SSvveenn  BBuunnggaaaarrdd  ((DDeennmmaarrkk))..  TThheeyy  pprreesseenntteedd  
eexxppeerriieenncceess  oonn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess..  
    
  TThhee  aaddddrreessss  ooff  PPrrooffeessssoorr  EE..GG..  BBeeggllee  ((UUSSAA)),,  ""TThhee  RReeffoorrmm  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iinn  
tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess"",,  iinnddiiccaatteedd  hhooww  rreeffoorrmm  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  wwaass  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  
tthhaatt  ccoouunnttrryy..  HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  rroollee  ooff  tthhee  SScchhooooll  MMaatthheemmaattiiccss  SSttuuddyy  GGrroouupp  
((SSMMSSGG))  iinn  iittss  eeffffoorrttss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  sscchhooooll  pprrooggrraamm  bbyy  pprroovviiddiinngg  mmaatteerriiaallss  aanndd  
gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ssttrroonngg  
ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ((NNSSFF))..  
    
  TThhee  llaasstt  aaddddrreessss  wwaass  ggiivveenn  bbyy  PPrrooffeessssoorr  SScchhwwaarrttzz  ((FFrraannccee))  oonn  ""TThhee  RRoollee  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  iinn  PPhhyyssiiccss  ffrroomm  tthhee  PPooiinntt  ooff  VViieeww  ooff  SScciieennttiiffiicc  EEdduuccaattiioonn""..  
  
  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  

  
  TThhee  ccrryyssttaalllliizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmaaiinn  iiddeeaass  eexxpprreesssseedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  wwaass  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  
rreessoolluuttiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee..  TThheeyy  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  aarreeaass::  
  
      II..    PPrreeppaarraattiioonn  ooff  TTeeaacchheerrss..  
      IIII..    IInn--SSeerrvviiccee  TTeeaacchheerrss..  
      IIIIII..    IImmpprroovviinngg  tteeaacchhiinngg..  
  
  TToo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhaatt  ffiirrsstt  ccoonnffeerreennccee  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  ssoommee  
ooff  tthhoossee  rreessoolluuttiioonnss..  
  
        ““  II..  IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss,,  
  
  11..  TThhaatt  cceenntteerrss  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  hhiigghh  sscchhooooll  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  ooffffeerr  

sscchhoollaarrsshhiippss  aanndd  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  ttoo  tthhoossee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  cchhoooossee  tthhiiss  ccaarreeeerr    aanndd  tthhaatt  
hhiigghh    sscchhooooll  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  iinnffoorrmmeedd,,  bbyy  mmeeaannss  ooff  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  
ppuubblliiccaattiioonnss,,  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ccaarreeeerr  aass  tteeaacchheerrss  aanndd  rreesseeaarrcchheerrss  iinn  tthhiiss  ffiieelldd,,  
aanndd  ooff  tthhee  ssoocciiaall  iimmppoorrttaannccee  aanndd  ooff  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooffffeerreedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ffoollllooww  iitt..  

  22..  TThhaatt  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  
uunniivveerrssiittyy  aanndd  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommppeetteenntt  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  ttoo  aavvooiidd  
tthhee  cclleeaavvaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  pprrooggrreessss  iinn  sscciieennccee  aanndd  
tteecchhnnoollooggyy..  IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  wwhheerree  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  ssppeecciiaall  
iinnssttiittuuttiioonnss,,  mmaatthheemmaattiiccss  ccoouurrsseess  sshhoouulldd  bbee  ooff  aa  uunniivveerrssiittyy  lleevveell..  

  33..  TThhaatt  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss,,  tthhee  
ccoouurrsseess  sshhoouulldd  bbee  mmooddeerrnniizzee  aanndd  tthhoossee  ooff  aa  ppeeddaaggooggiiccaall  cchhaarraacctteerr  sshhoouulldd  bbee  
lliimmiitteedd  ttoo  pprrooppeerr  pprrooppoorrttiioonnss..  

  IIII..  IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tteeaacchheerrss  iinn  aaccttiivvee  sseerrvviiccee,,  
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  44..  TThhaatt  rreegguullaarr  ccoonnttaacctt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbeettwweeeenn  hhiigghh  sscchhooooll  tteeaacchheerrss  aanndd  uunniivveerrssiittyy  
pprrooffeessssoorrss,,  eennccoouurraaggiinngg  tthhee  ffoorrmmeerr  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  aatttteenndd  ccoouurrsseess  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  
((rreegguullaarr  oorr  ssppeecciiaall)),,  aanndd  tthhaatt  tthhee  mmeeaannss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  eenndd,,  ssuucchh  aass  sscchhoollaarrsshhiippss  aatt  
hhoommee  oorr  aabbrrooaadd,,  bbee  iinnccrreeaasseedd..  

  55..  TThhaatt  sstteeppss  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rraaiissee  tthhee  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  lleevveell  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  
tteeaacchheerr  hhoollddiinngg  aa  rreegguullaarr  cceerrttiiffiiccaattee,,  ssuucchh  aass::  

((aa))  GGuuaarraanntteeee  tteennuurree..  
((bb))  EEssttaabblliisshh  bbaassiicc  ssaallaarriieess  eeqquuaall  ttoo  tthhoossee  ooff  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnss  rreeqquuiirriinngg  

ssiimmiillaarr  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  aaccaaddeemmiicc  pprreeppaarraattiioonn..  
((cc))  EEssttaabblliisshh  aa  ssyysstteemm  ooff  pprroommoottiioonnss  wwiitthh  iittss  ccoorrrreessppoonnddiinngg  iimmpplliiccaattiioonnss  

((iinnccrreeaassee  iinn  ssaallaarryy,,  rreedduuccttiioonn  ooff  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  eettcc..))  aauuttoommaattiiccaallllyy  bbaasseedd  
oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee,,  ccoonnssiiddeerriinngg  ssuupppplleemmeennttaarryy  aaddvvaannttaaggeess  
aanndd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess  aaiimmeedd  aatt  sseellff--
iimmpprroovveemmeenntt..  

((dd))  EEssttaabblliisshh  tthhee  ssaabbbbaattiiccaall  yyeeaarr..  
((ee))  OOffffeerr  tthhee  tteeaacchheerr  tthhee  ppoossssiibblliittyy  ooff  aa  rreeggiimmeenn  ooff  ccoommpplleettee  ddeeddiiccaattiioonn,,  aass  aa  

ffaavvoorraabbllee  ccoonnddiittiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  hhiiss  pprrooggrreessss..  
  66..  TThhaatt  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  iinncceennttiivveess  bbee  aassssiiggnneedd  ((sscchhoollaarrsshhiippss,,  ccoommppeennssaattiioonn,,  eettcc..))  ssoo  

tthhaatt  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  wwhhoo  aarree  wwiitthhoouutt  cceerrttiiffiiccaattee  bbuutt  aarree  iinn  
aaccttiivvee  sseerrvviiccee    ccaann  oobbttaaiinn  oonnee,,  aanndd  tthheerreeffoorree  ccaann  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ssyysstteemm  
eessttaabblliisshheedd  iinn  aarrttiiccllee  55  eeiitthheerr  bbyy  ccoommpplleettiinngg  tthheeiirr  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddiieess  oorr  bbyy  ttaakkiinngg  
ssppeecciiaall  ccoouurrsseess  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

    
  IIIIII..  IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tteeaacchhiinngg,,  
  
  77..  TThhaatt  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ccoouurrsseess  aanndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  iinnssttiittuutteess  ooff  aann  eexxppeerriimmeennttaall  

cchhaarraacctteerr,,  ffoorr  ttrryyiinngg  oouutt  nneeww  tteexxttss  aanndd  nneeww  mmeetthhooddss  ooff  tteeaacchhiinngg  mmaatthheemmaattiiccss,,  bbee  
eennccoouurraaggeedd..  

  88..  TToo  ssuuggggeesstt  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  MMaatthheemmaattiicciiaannss,,  UUNNEESSCCOO,,  aanndd  tthhee  
OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess,,  ttoo  ttaakkee  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss::  

((aa))  TThhee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  pprrooggrraammss  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  
tteeaacchheerrss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  

((bb))  TThhee  ddiissppeerrssiioonn  ooff  aaccttiivviittiieess,,  pprroojjeeccttss,,  aanndd  ppuubblliiccaattiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  ttoo  ddoo  
wwiitthh  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  

((cc))  TThhee  ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreeppoorrttss,,  nneeww  tteexxttss,,  aanndd  ttrraannssllaattiioonnss  
wwrriitttteenn  ffoorr  tteeaacchheerrss  ooff    tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  ffoorr  tthheeiirr  uussee  iinn  tteeaacchhiinngg  
aanndd  iinn  sseellff--iimmpprroovveemmeenntt..  

((dd))  TThhee  eennccoouurraaggmmeenntt  ooff  rreesseeaarrcchh  aass  aann  aavveennuuee  ffoorr  sscciieennttiiffiicc  aanndd  
tteecchhnnoollooggiiccaall  pprrooggrreessss  aanndd  aass  aa  ffaaccttoorr  iinn  mmoottiivvaattiinngg  tteeaacchhiinngg..  

((ee))  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  cceenntteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoolllleeccttiinngg  aanndd  
ddiisssseemmiinnaattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  rreellaattiivvee  ttoo  nneeww  eexxppeerriimmeennttss  aanndd  nneeww  
iiddeeaass  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattiioonn..  

  99..  TToo  pprroommoottee  aa  wwiiddee  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  nneeww  iiddeeaass  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  
mmaatthheemmaattiiccss  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess  tthhrroouugghh  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoonnffeerreenncceess  ssuucchh  aass  tthhee  pprreesseenntt  oonnee..””  
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TTHHEE  FFIIRRSSTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  
  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  ffoorr  oouurr  ppuurrppoosseess  iinn  tthhiiss  bbooookk  wweerree  tthhee  rreessoolluuttiioonn  
tthhaatt  pprrooppoosseedd::  
    

  ““TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  
EEdduuccaattiioonn,,  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  cchhaarraacctteerr,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroovviiddiinngg  
ccoonnttiinnuuiittyy  ttoo  tthhee  pprroojjeeccttss  aanndd  iiddeeaass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  aanndd  ttoo  
pprroommoottee  aaccttiioonn  ccaallccuullaatteedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  lleevveell  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  sseeccoonnddaarryy  
sscchhooooll  aanndd  uunniivveerrssiittyy  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..””  

  
  IItt  wwaass  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt::  
    

  ““TThhaatt  ddeelleeggaatteess  aanndd  ppaarrttiicciippaanntt  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttaacctt  
wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess,,  ssoo  tthhaatt  eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  
ccaann  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ppuutt  iinnttoo  pprraaccttiiccee  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..””  

  
  

  TThhee  CCoonnffeerreennccee,,  iinn  oonnee  ooff  iittss  rreessoolluuttiioonnss,,  ddeessiiggnnaatteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  aacctt  aass  
aa  pprroo  tteemmppoorree  ccoommmmiitttteeee  uunnttiill  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  
eessttaabblliisshheedd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iinn  tthhee  ddooccuummeenntt::  
  
  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  ((UUSSAA))  PPrreessiiddeenntt,,  
  AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  ((AArrggeennttiinnaa)),,  
  BBeerrnnaarrddoo  AAllffaarroo  ((CCoossttaa  RRiiccaa)),,  
  AAllffrreeddoo  PPeerreeiirraa  ((BBrraazziill)),,  aanndd  
  JJoosséé  TToollaa  ((PPeerruu))..  
  
  AAss  ccaann  bbee  oobbsseerrvveedd,,  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  wweerree  ooff  ggrreeaatt  iimmppoorrttaannccee  
bbeeccaauussee  tthheeyy  ccoommmmiitttteedd  tthhee  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  eeaacchh  ccoouunnttrryy  ttoo  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreeffoorrmm..    TThheeyy  
wwoouulldd  bbee  pprroommootteedd  oonn  ttwwoo  ffrroonnttss::  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  tthhee  ddeelleeggaatteess  wwoouulldd  ttrryy  ttoo  ggeett  tthheeiirr  
ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  rreeffoorrmm  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss  pprrooggrraammss  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  lleevveell  ttoo  ccaarrrryy  tthhee  ssttaammpp  
ooff  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthheeyy  ccoommmmiitttteedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  ttrryyiinngg  ttoo  
iinnfflluueennccee  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuutteess  ttoo  ddoo  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  aanndd  ttoo  pprreeppaarree  
nneeww  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattoorrss  wwiitthh  tthhee  iiddeeaass  ooff  tthhee  rreeffoorrmm..  TThhee  rreessoolluuttiioonnss  aaddoopptteedd  iinnddiiccaatteedd  
tthhee  ssuucccceessss  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzeerrss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  aassppeecctt  ooff  ssttaarrttiinngg  aa  
mmaacchhiinnee  ffoorr  rreeffoorrmm  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  AAppppaarreennttllyy  tthhee  rreelluuccttaannccee  sshhoowwnn  iinn  ssoommee  
ccaasseess  wwaass  ssmmooootthheedd  oovveerr..  
    
  FFrroomm  aannootthheerr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  aass  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  tthhee  lliisstt  pprreesseenntteedd  bbeellooww  ooff  ssppoonnssoorrss  ooff  tthhee  
eevveenntt,,  tthhaatt  CCoonnffeerreennccee  hhaadd  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  
ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  wwhhiicchh  wweerree  iinntteerreesstteedd  iinn  hhaavviinngg  tthhee  iiddeeaass  ooff  rreeffoorrmm  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  
tteeaacchhiinngg  rreeaalliizzeedd  iinn  aallll  tthhee  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  ccoonnttiinneenntt..  TThhiiss  iiss  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  
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iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  ffrroomm  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveellss,,  aanndd  tthhee  pprreessssuurree  tthhaatt  ppoossssiibbllyy  wwaass  bbrroouugghhtt  ttoo  bbeeaarr  ssoo  
tthhaatt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  aapppprroovveedd  iinn  tthhee  wwaayy  tthheeyy  wweerree  pprreesseenntteedd..  
  
  

TTHHEE  SSEECCOONNDD  CCOONNFFEERREENNCCEE  

  
  TThhee  SSeeccoonndd  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  wwaass  hheelldd  iinn  LLiimmaa,,  
PPeerruu,,  DDeecceemmbbeerr  55--1122,,  11996666..    TThhaatt  iiss,,  ffiivvee  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  FFiirrsstt  CCoonnffeerreennccee  wwaass  hheelldd  iinn  
BBooggoottáá..  IIff  tthhee  FFiirrsstt  CCoonnffeerreennccee  sseerrvveedd  ttoo  pprroommoottee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  
mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess,,  tthhee  sseeccoonndd  oonnee  hhaadd  aass  iittss  mmaaiinn  aaxxiiss  tthhee  aannaallyyssiiss  
ooff  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  rreeffoorrmm..  TThhaatt  ffooccuuss  wwaass  ddeeccllaarreedd  iinn  tthhee  ooppeenniinngg  aaddddrreessss  bbyy  MMaarrsshhaallll  
SSttoonnee..  
    
  BBeessiiddeess  tthhee  iinnvviitteedd  ssppeeaakkeerrss  wwhhoo  pprreesseenntteedd  ggeenneerraall  ttooppiiccss  rreellaatteedd  ttoo  mmaatthheemmaattiiccss  
tteeaacchhiinngg,,  tthhee  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhaatt  CCoonnffeerreennccee  aasskkeedd  tthhee  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  eeaacchh  ooff  
tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrriieess  ttoo  pprreesseenntt  aa  rreeppoorrtt  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  ssuummmmaarriizzeedd  tthhee  eeffffoorrttss  rreeaalliizzeedd  
iinn  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  CCoonnffeerreenncceess  ttoowwaarrddss  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  
oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt  CCoonnffeerreennccee..  
    
  IInn  hhiiss  ooppeenniinngg  aaddddrreessss,,  DDrr..  SSttoonnee  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tteeaacchhiinngg  
mmaatthheemmaattiiccss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  ssoollvviinngg  iitt  iinn  aa  pprraaccttiiccaall  mmaannnneerr..    HHoowweevveerr,,  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee,,  hhee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  sseelleecctteedd  aa  rreessttrriicctteedd  nnuummbbeerr  ooff  
ttooppiiccss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd  tthhrroouugghhoouutt  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess..  
  
  

TTHHEE  MMAAIINN  TTOOPPIICCSS  

  
  TThhee  tthheemmee  ttoo  bbee  ssttuuddiieedd  iinn  tthhee  CCoonnffeerreennccee  wwaass  ppoosseedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmm::  
  

  ““IInn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  iitt  iiss  nnaattuurraall  tthhaatt  wwee  wwiisshh  ttoo  rreevviieeww  wwhhaatt  hhaass  
ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  ssiinnccee  tthhee  ffiirrsstt  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  
oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  hheelldd  aallmmoosstt  eexxaaccttllyy  ffiivvee  yyeeaarrss  aaggoo,,  iinn  
BBooggoottaa,,  CCoolloommbbiiaa..  WWee  mmuusstt  nnooww  aasskk::  ““WWhhaatt  hhaadd  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhaatt  
ccoonnffeerreennccee  ttoo  ddoo  wwiitthh  wwhhaatt  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss??  HHaavvee  iittss  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  hhaadd  aannyy  iinnfflluueennccee  aatt  aallll??  HHaavvee  ssoommee  ooff  tthheemm  pprroovveedd  ttoo  
bbee  lleessss    pprraaccttiiccaall  tthhaann  wwee  hhaadd  ssuuppppoosseedd  aatt  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  wwee  ffoorrmmuullaatteedd  
tthheemm??  IInn  wwhhiicchh  ccoouunnttrriieess  hhaass  pprrooggrreessss  bbeeeenn  mmoosstt  mmaarrkkeedd??  IInn  wwhhiicchh  
ccoouunnttrriieess  hhaavvee  eessppeecciiaallllyy  ddiiffffiiccuulltt  pprroobblleemmss    bbeeeenn  ccoonnqquueerreedd??””SSoo  wwee  
sshhoouulldd  nnooww  llooookk  bbaacckk  oonn  tthheessee  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd,,  tthhrroouugghh  tthhee    mmeeddiiuumm  ooff  aa  
nnuummbbeerr  ooff  rreeppoorrttss,,  aanndd  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthheemm,,  ttrryy  ttoo  sseeee  wwhhaatt  tthhee  iimmppaacctt  
ooff  tthhee  ffiirrsstt  ccoonnffeerreennccee  hhaass  bbeeeenn  aanndd  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  ssuucccceeeeddeedd  iinn  
aaccccoommpplliisshhiinngg  aallll  oovveerr  tthhee  hheemmiisspphheerree  dduurriinngg  tthhaatt  ttiimmee..””66  
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  TTwwoo  ttooppiiccss  ooff  ggrreeaatt  iimmppoorrttaannccee  wweerree  aallssoo  pprrooppoosseedd::  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  tthhee  pprroobblleemm  tthhaatt  
ssttuuddeennttss  ffaaccee  iinn  mmoovviinngg  ffrroomm  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  ttoo  tthhee  uunniivveerrssiittiieess,,  aanndd,,  sseeccoonnddllyy,,  tthhee  
pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ffoorr  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  lleevveellss..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthheessee  ttooppiiccss,,  tthhee  
ddiiffffiiccuullttiieess  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ffaaccee  wwhheenn  ggooiinngg  ttoo  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn  wweerree  rreeccooggnniizzeedd..  
GGeenneerraallllyy  ddeeffiicciieenntt  pprreeppaarraattiioonn  ccaauusseess  mmaannyy  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  aaddaappttiinngg  ttoo  tthhee  nneeww  ssttyylleess  ooff  
tteeaacchhiinngg  tthhaatt  aarree  pprreesseenntt  iinn  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn..  TThhee  sseeccoonndd  ttooppiicc  wwaass  rreeccooggnniizzeedd  ttoo  bbee  ooff  
ggrreeaatt  iimmppoorrttaannccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  ssuucccceessss  iinn  aannyy  aatttteemmpptt  ttoo  rreeffoorrmm  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  
mmaatthheemmaattiiccss..  
    
  TThhuuss,,  tthhee  ttaasskkss  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  CCoonnffeerreennccee  wweerree  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tthhrreeee  ttooppiiccss::  
  
  11..  TToo  rreevviieeww  wwhhaatt  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  tthhee  hheemmiisspphheerree  ssiinnccee  tthhee  ffiirrsstt  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  

CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn..  
  22..  TThhee  pprroobblleemm  ppoosseedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeennttss’’  ppaassssaaggee  ffrroomm  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  iinnttoo  tthhee  

uunniivveerrssiittyy..  
  33..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ffoorr  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  
  
  TThhee  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  oonn  tthhoossee  ttooppiiccss,,  aanndd,,  aallssoo,,  oonn  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  wweerree  aarriissiinngg  iinn  
tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  ooff  LLaattiinn  
AAmmeerriiccaa..  TThhee  pprreesseennttaattiioonnss  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  bblloocckkss::  
  
  AA..  OOnn  PPrroobblleemmss  iinn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
  BB..  OOnn  MMaatthheemmaattiiccss  IImmpprroovveemmeenntt..  
  CC..  OOnn  CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TTrraannssiittiioonn..  
  DD..  OOnn  TTeeaacchheerr  EEdduuccaattiioonn..  
  
  WWiitthhiinn  tthhee  ttooppiicc  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  BBlloocckk  AA,,  vvaarriioouuss  pprroobblleemmss  wweerree  iinnddiiccaatteedd..  SSoommee  ooff  tthheemm  
wweerree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssoocciiooccuullttuurraall  aanndd  eeccoonnoommiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  
ccoouunnttrriieess..  OOtthheerrss  wweerree  mmoorree  ssppeecciiffiicc  ttoo  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  aa  rreeffoorrmm..  
    
  PPrrooffeessssoorr  RRaaffaaeell  LLaagguuaarrddiiaa  ooff  UUrruugguuaayy  mmaaddee  sseevveerraall  oobbsseerrvvaattiioonnss  aabboouutt  tthhee  ffiirrsstt  ttyyppee  
ooff  pprroobblleemmss  iinn  hhiiss  aaddddrreessss..  HHiiss  ccoonncclluussiioonnss  iinnddiiccaatteedd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  sseevveerraall  oobbssttaacclleess  tthhaatt  
iimmppeeddeedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  ootthheerr  bbaassiicc  sscciieenncceess  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  IInn  
ppaarrttiiccuullaarr,,  hhee  hhiigghhlliigghhtteedd  ttwwoo  eelleemmeennttss::  tthhee  iilllliitteerraaccyy  tthhaatt  eexxiisstteedd  iinn  aallmmoosstt  aallll  LLaattiinn  
AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  tthhee  rraappiidd  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  tthhaatt  oobblliiggeedd  tthhee  uussee  ooff  tteeaacchheerrss  
wwiitthhoouutt  tthhee  nneecceessssaarryy  pprreeppaarraattiioonn  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  TThhuuss,,  hhee  pprrooppoosseedd  tthhaatt  
tthhee  rreeffoorrmm  sshhoouulldd  bbee  iinniittiiaatteedd,,  aatt  lleeaasstt  iinn  hhiiss  ccoouunnttrryy,,  oonnllyy  iinn  tthhee  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn  aanndd  tthhaatt  tthhee  uunniivveerrssiittiieess  sshhoouulldd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss..  HHee  
aaddddeedd  tthhaatt  nnoott  oonnllyy  wwaass  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  rreesseeaarrcchheerrss  nneecceessssaarryy,,  bbuutt  aallssoo  tthhaatt  
ooff  mmaatthheemmaattiiccss  rreesseeaarrcchheerrss..  TToo  aallll  ooff  tthhaatt  LLaagguuaarrddiiaa  aaddddeedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  cceenntteerrss  ooff  sscciieennttiiffiicc  
rreesseeaarrcchh  aanndd  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  ttoo  ccoollllaabboorraattee  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  rreeffoorrmm  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  
tteeaacchhiinngg..  
    
  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  aanndd  ppoossssiibbllee  
ssoolluuttiioonnss,,  PPrrooffeessssoorr  LLuuiiss  SSaannttaallóó  rreeffeerrrreedd  ttoo  ssoommee  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  tthhee  rreeffoorrmm  hhaadd  
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eennccoouunntteerreedd  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  wwiitthh  tteeaacchheerrss  aanndd  pprrooggrraammss..  HHee  iiddeennttiiffiieedd  aa  
sseerriieess  ooff  pprroobblleemmss  tthhaatt  hhaadd  ooccccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss,,  ssoommee  ooff  wwhhiicchh  hhee  ssaaiidd  hhaadd  
bbeeeenn  ffoorreesseeeeaabbllee  aanndd  ootthheerrss,,  ppeerrhhaappss  uunneexxppeecctteedd,,  tthhaatt  hhaadd  aarriisseenn  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss..  
    
  GGiivveenn  tthhee  hhiissttoorriiccaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  PPrrooffeessssoorr  SSaannttaallóó  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass,,  iitt  
iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  mmeennttiioonn  wwiitthh  ssoommee  ddeettaaiill  tthhee  pprroobblleemmss  hhee  rreeffeerrrreedd  ttoo::  
    
  --  DDiiffffiiccuullttiieess  iinn  ccoonnvviinncciinngg  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  nneeeedd  aanndd  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rreeffoorrmm..  TToo  oovveerrccoommee  
tthhaatt  ddiiffffiiccuullttyy  hhee  pprrooppoosseedd  ssoommee  mmeeaassuurreess  ssuucchh  aass::  ccoonnvviinncciinngg  tteeaacchheerrss  aabboouutt  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ccoonnggrreesssseess  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  hheelldd  oonn  tthhee  mmaatttteerr,,  tthhee  
eexxtteennssiivvee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss    iinn  uunniivveerrssiittyy  lleevveell  tteexxttss,,  tthhee  tteemmppoorraarryy  ddiissppllaacceemmeenntt  
ooff  tthhee  ccllaassssiicc  pprrooggrraammss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss,,  aa  ggrreeaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss  bbeeiinngg  ttaauugghhtt  sshhoouulldd  
bbee  ttaakkeenn  oouutt  ooff  ooffffiicciiaall  pprrooggrraammss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  hhee  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tteeaacchheerrss  ddoo  aa  ssuurrvveeyy  
tthhaatt  wwoouulldd  lleett  tthheemm  kknnooww  tthhaatt  mmaannyy  ooff  tthhee  ttooppiiccss  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  tteeaacchhiinngg  wweerree  nneevveerr  
uusseedd,,  tthhuuss  tthheerree  wwaass  nnoo  pprraaccttiiccaall  aarrgguummeenntt  ttoo  rreettaaiinn  tthhoossee  ttooppiiccss..  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  
ffoorrmmaattiivvee  vvaalluuee  ooff  ssuucchh  ttooppiiccss,,  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  aannaallyyzzeedd  iinn  tteerrmmss  ooff  rreeaassoonniinngg  aass  ooppppoosseedd  ttoo  
rroouuttiinnee,,  aanndd  tthheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  mmooddeerrnn  ttooppiiccss..  
  
  --  AA  sseeccoonndd  pprroobblleemm  wwaass  ccoonnvviinncciinngg  ppaarreennttss,,  ii..ee..  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ccoonnvviinncciinngg  ppuubblliicc  
ooppiinniioonn..  HHeerree  SSaannttaallóó  pprrooppoosseedd  tthhaatt  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  nnoott  bbee  lloosstt  ffrroomm  vviieeww,,  bbuutt  
uusseedd  ttoo  mmoottiivvaattee  ssoommee  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  ttooppiiccss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  sscciieennccee..  
  
  --  AAnnootthheerr  pprroobblleemm  wwaass  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeenntt  tteexxttbbooookkss..  HHee  pprrooppoosseedd  
tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  iinnttoo  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuutteess  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  
ggrraadduuaatteess  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  tteeaacchh  rreeffoorrmm--bbaasseedd  pprrooggrraammss..  HHee  aallssoo  pprrooppoosseedd  iinn--sseerrvviiccee  
tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tteexxttbbooookkss  hhee  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  wwaass  ttoo  ppuubblliisshh  ssttuuddeenntt  tteexxttbbooookkss  wwiitthh  aa  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  ffooccuuss..  
  
  --  TThhee  llaasstt  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  SSaannttaallóó  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  cchhaannggiinngg  
MMiinniissttrryy  ooff  PPuubblliicc  EEdduuccaattiioonn  rreegguullaattiioonnss  iinn  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  TThhaatt  iinnccrreeaasseedd  
tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  hhaavviinngg  eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  tthhee  nneeww  pprrooggrraammss..  HHee  ppooiinntteedd  oouutt,,  aass  hhiiss  llaasstt  
ppooiinntt,,  aann  aassppeecctt  ttoo  wwhhiicchh  hhee  ddiidd  nnoott  ggiivvee  mmuucchh  iimmppoorrttaannccee::  tteeaacchheerrss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  
uunnddeerrssttaanndd  vveerryy  wweellll  wwhhaatt  wwaass  iinntteennddeedd  bbyy  tthhee  rreeffoorrmm  aanndd,,  wwiitthh  eenntthhuussiiaassmm,,  ttaauugghhtt  tthheeiirr  
ccoouurrsseess  ""ffuullll  ooff  ttrriivviiaalliittiieess,,  aanndd  ccoonncceeppttuuaall  eerrrroorrss,,  ssoowwiinngg  ggeenneerraall  ccoonnffuussiioonn""..  
  
  TThhee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  PPeerruuvviiaann  pprrooffeessssoorr,,  JJoosséé  TToollaa,,  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  rreesseeaarrcchh  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  HHee  ffeelltt  tthhaatt  mmuucchh  hhaadd  bbeeeenn  ddoonnee  iinn  
tthhee  aarreeaa  ssiinnccee  11996611  aanndd  tthheerreeffoorree  mmaatthheemmaattiicciiaannss  wweerree  bbuussyy  wwiitthh  rreesseeaarrcchh  aanndd  wweerree  nnoott  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  wwoorrkk  oonn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  rreeffoorrmm..  HHee  ccoonncclluuddeedd  bbyy  ccaalllliinngg  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  
ccoonnddiittiioonnss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmaatthheemmaattiicciiaannss  aanndd  mmaatthheemmaattiiccss  rreesseeaarrcchheerrss  
wwhhoo  ccoouulldd  sseerrvvee  aass  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  rreeffoorrmm  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg..  IInn  tthhaatt  rreessppeecctt  hhee  
rreeccoommmmeennddeedd::  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  aanndd  iimmpprroovviinngg  sseelleeccttiioonn  pprroocceedduurreess;;  
ssttrreennggtthheenniinngg  sscchhoooollss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  uunniivveerrssiittiieess,,  sseennddiinngg  mmaannyy  ssttuuddeennttss  aabbrrooaadd  ffoorr  
ssttuuddyy;;  aanndd  iinnssuurriinngg  aaddeeqquuaattee  ccoonnddiittiioonnss  wwhheenn  ggrraadduuaatteess  ooff  ffoorreeiiggnn  uunniivveerrssiittiieess  rreettuurrnneedd  ttoo  
tthheeiirr  ccoouunnttrriieess  ooff  oorriiggiinn..  
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  IInn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ttooppiicc  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchhiinngg,,  ffoouurr  aaddddrreesssseess  wweerree  
ggiivveenn..  TThhrreeee  ooff  tthheemm  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  
iinn  aa  ffeeww  ccoouunnttrriieess  ((SSppaaiinn,,  CChhiillee  aanndd  BBrraazziill)),,  aanndd  tthhee  ffoouurrtthh  ddiissccuusssseedd  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  OOAASS  
wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  MMaatthheemmaattiiccss..  
    
  PPrrooffeessssoorr  PPeeddrroo  AAbbeellllaannaass  pprreesseenntteedd  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  
tteeaacchhiinngg  iinn  SSppaaiinn..  HHee  mmeennttiioonneedd  hhoollddiinngg  aannnnuuaall  mmeeeettiinnggss,,  ssiinnccee  11996600,,  wwiitthh  sseeccoonnddaarryy  
sscchhooooll  tteeaacchheerrss  aanndd  uunniivveerrssiittyy  pprrooffeessssoorrss,,  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  wweerree  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tteeaacchhiinngg  
mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss..  AAss  aa  rreessuulltt,,  vvaarriioouuss  ssttuuddiieess  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  aanndd  tthhuuss  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  
tthhee  LLiicceenncciiaattuurraa  iinn  MMaatthheemmaattiiccss  hhaadd  bbeeeenn  mmooddiiffiieedd..  HHee  rreefflleecctteedd  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  
tteeaacchhiinngg  ooff  sseeccoonnddaarryy  mmaatthheemmaattiiccss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  iittss  ffoorrmmaattiivvee  aassppeeccttss..  HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
sseevveerraall  ccoouurrsseess  hhaadd  bbeeeenn  oorrggaanniizzeedd  ffoorr  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  wwhhiicchh  ttrreeaatteedd  ttooppiiccss  ssuucchh  aass  
pprrooppoorrttiioonnss,,  ssiimmiillaarriittyy,,  mmeeaassuurreemmeenntt,,  nnaattuurraall  nnuummbbeerrss,,  wwhhoollee  nnuummbbeerrss,,  rraattiioonnaall  nnuummbbeerrss,,  
ppoollyynnoommiiaallss,,  iirrrraattiioonnaall  eexxpprreessssiioonnss,,  eettcc..  LLaatteerr  hhee  pprrooppoosseedd  aa  mmaatthheemmaattiiccss  pprrooggrraamm  ffoorr  eeaacchh  
yyeeaarr  ooff  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn..  
    
  IInn  hhiiss  aaddddrreessss,,  PPrrooffeessssoorr  CCééssaarr  AAbbuuaauuaadd  pprreesseenntteedd  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  
iinn  CChhiillee..  HHee  mmeennttiioonneedd  ssoommee  ppoossiittiivvee  aassppeeccttss  ssuucchh  aass::  tthhee  wwiiddee  ddiiffffuussiioonn  ooff  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  CCoonnffeerreennccee  iinn  BBooggoottáá,,  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  SSMMSSGG  ggrroouupp,,  aanndd  tthhee  
cclloossee  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  tthhee  ""ssppiirriitt  ooff  rreenneewwaall  iinn  EEuurrooppee""..  HHee  aallssoo  pprroovviiddeedd  aa  lliisstt  ooff  tthhee  sstteeppss  
tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ttaakkeenn  ssiinnccee  11996622..77  
    
  PPrrooffeessssoorr  OOssvvaallddoo  SSaannggiioorrggii  ggaavvee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  
tteeaacchhiinngg  iinn  BBrraazziill::  mmoorree  uunniittyy  aammoonngg  tthhee  uunniivveerrssiittiieess,,  iinnssttiittuutteess  aanndd  ootthheerr  ggrroouuppss;;  iinnccrreeaasseedd  
ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  uunniivveerrssiittyy  mmaatthheemmaattiicciiaannss  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  tteeaacchheerrss;;  ccrreeaattiioonn  ooff  
nneeww  mmaatthheemmaattiiccss  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  vvaarriioouuss  uunniivveerrssiittiieess;;  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaacchheerr  
ttrraaiinniinngg  cceenntteerrss;;  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeaacchheerrss  ttaakkiinngg  iinn--sseerrvviiccee  ccoouurrsseess  
iinn  mmaatthheemmaattiiccss;;  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sseeccoonnddaarryy  tteeaacchheerrss  wwiitthh  uunniivveerrssiittyy  ddeeggrreeeess;;  
rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ccoonnggrreesssseess,,  ccoollllooqquuiiaa,,  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  
mmaatthheemmaattiiccss..  IInn  ccoonncclluussiioonn  hhee  pprreesseenntteedd  tthhee  nneeww  pprrooggrraamm  tthhaatt  wwaass  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  ffoorr  
sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  iinn  BBrraazziill..  
    
  AAnnddrrééss  VVaalleeiirraass,,  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  tthhee  OOAASS,,  pprreesseenntteedd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  OOAASS  
iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennttiiffiicc  AAffffaaiirrss  iinnccrreeaasseedd  iittss  
tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  aaccttiivviittiieess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttiivveess::  

  
aa..  AAiidd  ttoo  MMiinniissttrriieess  ooff  EEdduuccaattiioonn  iinn  tthheeiirr  ttaasskkss  ooff  mmooddeerrnniizziinngg  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  
bb..  AAiidd  ttoo  MMiinniissttrriieess  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  sscchhoooollss  iinn  ooffffeerriinngg  ttrraaiinniinngg  ffoorr  iinn--sseerrvviiccee  
tteeaacchheerrss  aanndd  iinn  mmooddeerrnniizziinngg  tthhee  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  ccuurrrriiccuulluumm..  
cc..  AAiidd  ttoo  eennccoouurraaggee  rreesseeaarrcchh..88  

    
  TThhaatt  rreeppoorrtt  mmaaddee  iitt  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  OOAASS  hhaadd  ppaarrttiicciippaatteedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  
ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  AAmmoonngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  wweerree  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssuummmmeerr  
iinnssttiittuutteess,,  iinntteerrcchhaannggee  ooff  sscciieennttiissttss,,  mmeeeettiinnggss,,  sscchhoollaarrsshhiippss,,  ssttuuddiieess  oonn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  
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sscciieennccee  aanndd  eennggiinneeeerriinngg,,  aanndd  vvaarriioouuss  ppuubblliiccaattiioonnss..  IItt  iiss  wwoorrtthhwwhhiillee  ttoo  ggaavvee  ssoommee  ddeettaaiillss  oonn  
wwhhaatt  wwaass  ddeevveellooppeedd::  
    
  SScchhoollaarrsshhiipp  PPrrooggrraamm..  SScchhoollaarrsshhiippss  ffoorr  cciittiizzeennss  ooff  mmeemmbbeerr  nnaattiioonnss  ffoorr  hhiigghh  lleevveell  ssttuuddiieess  
iinn  ootthheerr  AAmmeerriiccaann  nnaattiioonnss..  
    
  PPrrooggrraammss  ooff  DDiirreecctt  TTeecchhnniiccaall  AAssssiissttaannccee..  VViissiittss  ffrroomm  eexxppeerrtt  ccoonnssuullttaannttss..  
    
  EExxcchhaannggee  PPrrooggrraammss..  FFiinnaanncciinngg  ooff  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss  iinn  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  mmeemmbbeerr  
nnaattiioonnss..  
    
  PPrrooggrraamm  ooff  IInntteeggrraatteedd  PPrroojjeeccttss..  IInniittiiaattiivveess  ppllaannnneedd  ttoo  ggiivvee  ttrraaiinniinngg,,  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee,,  
eeqquuiippmmeenntt,,  eettcc..  ttoo  iinnssttiittuuttiioonnss,,  uunniivveerrssiittiieess,,  eettcc..  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
    
  TTeecchhnniiccaall  CCooooppeerraattiioonn  PPrrooggrraamm..  TTrraaiinniinngg  ooff  ppeerrssoonnnneell..  
    
  SSppeecciiaall  PPrrooggrraammss::  
  AAnnnnuuaall  ssuummmmeerr  iinnssttiittuutteess  iinn  tthhee  UUSSAA..  
  SSuummmmeerr  iinnssttiittuutteess  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
  RReeggiioonnaall  mmeeeettiinnggss..  
  TThhee  SSttuuddyy  oonn  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  SScciieennccee  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
  AA  GGuuiiddee  ttoo  SScciieennttiissttss  aanndd  SScciieennttiiffiicc  IInnssttiittuuttiioonnss..  
  PPuubblliiccaattiioonnss..  
  
  IInn  BBlloocckk  CC,,  nneeww  ccuurrrriiccuullaa,,  aass  wweellll  aass  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  rreeffoorrmm  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  
wweerree  pprreesseenntteedd..  
    
  IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnddiivviidduuaallss  rreellaatteedd  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess::  HHoowwaarrdd  FFeehhrr  ((UUSSAA)),,  
CCaarrllooss  IImmaazz  ((MMeexxiiccoo)),,  EErriikk  KKrriisstteennsseenn  ((DDeennmmaarrkk)),,  EEuuggeennee  NNoorrtthhrruupp  ooff  tthhee  FFoorrdd  
FFoouunnddaattiioonn  ((TTuurrkkeeyy)),,  GGeeoorrggeess  PPaappyy  ((BBeellggiiuumm)),,  AAnnddrrééss  RReevvuuss  ((FFrraannccee))  aanndd  EEdduuaarrddoo  SSuuggeerr  
CCooffiiññoo  ((GGuuaatteemmaallaa))..  
    
  IInn  eeaacchh  ccaassee  tthheerree  wwaass  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  aatt  bbootthh  tthhee  pprree--uunniivveerrssiittyy  aanndd  uunniivveerrssiittyy  lleevveellss  wweerree  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt..  
TThhee  ddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  ddeennootteedd  tthhee  iinntteerreesstt  iinn  
pprrooppaaggaannddiizziinngg  tthhee  wwoorrllddwwiiddee  nnaattuurree  ooff  ssuucchh  rreeffoorrmm  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  hhooww  iitt  wwaass  
bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  ootthheerr  llaattiittuuddeess..  
    
  IInn  BBlloocckk  DD,,  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ((aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  
vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess)),,  tthheerree  wwaass  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffrroomm  MMaarriiaannoo  GGaarrccííaa  ((PPuueerrttoo  RRiiccoo)),,  MMaarrtthhaa  
MMaarrííaa  ddee  SSoouuzzaa  DDaannttaass  ((BBrraazziill)),,  HHaannss--GGeeoorrgg  SStteeiinneerr  ((GGeerrmmaannyy)),,  aanndd  LLuuiiss  SSaannttaallóó  aanndd  
RReennaattoo  VVööllkkeerr  ((AArrggeennttiinnaa))..  HHeerree  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  eexxppeerriieenncceess  ooff  eeaacchh  ccoouunnttrryy  wweerree  pprreesseenntteedd..  
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NNAATTIIOONNAALL  RREEPPOORRTTSS  

  
  AA  sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  wwhhiicchh  wwaass  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iittss  oobbjjeeccttiivveess,,  wwaass  
ddeeddiiccaatteedd  ttoo  rreeppoorrttss  ffrroomm  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrriieess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  
rreeffoorrmm..  AA  ttoottaall  ooff  2222  ddeelleeggaattiioonnss  pprreesseenntteedd  tthheeiirr  rreeppoorrttss::  AArrggeennttiinnaa,,  BBoolliivviiaa,,  BBrraazziill,,  
CCaannaaddaa,,  CChhiillee,,  CCoolloommbbiiaa,,  CCoossttaa  RRiiccaa,,  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc,,  EEccuuaaddoorr,,  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  HHaaiittii,,  
JJaammaaiiccaa,,  MMeexxiiccoo,,  NNiiccaarraagguuaa,,  PPaannaammaa,,  PPaarraagguuaayy,,  PPeerruu,,  PPuueerrttoo  RRiiccoo,,  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo,,  
UUnniitteedd  SSttaatteess,,  UUrruugguuaayy,,  aanndd  VVeenneezzuueellaa..  
  
  IItt  iiss  iinntteerreesstteedd  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  aa  ccaauuttiioonn  wwaass  ggiivveenn  tthhaatt  tthhee  rreeppoorrttss  wweerree  ""iinnffoorrmmaall""  iinn  
tthhee  sseennssee  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  nnoott  ggiivveenn  bbyy  ooffffiicciiaallss  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttss,,  bbuutt  wweerree  ssiimmppllyy  tthhee  
aapppprraaiissaallss  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  eeaacchh  ccoouunnttrryy..  
    
  SSoommee  ccoouunnttrriieess  sshhoowweedd  mmoorree  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  pprroocceessss  tthhaann  ootthheerrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  ffrroomm  
tthhee  rreeppoorrttss  ooff  AArrggeennttiinnaa,,  BBrraazziill,,  CCaannaaddaa,,  aanndd  tthhee  UUSSAA  iitt  iiss  oobbvviioouuss  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  bbeeggaann  
wwiitthh  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  rreeffoorrmm,,  iinncclluuddiinngg  pprrooffoouunndd  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  sseeccoonnddaarryy  
aanndd  uunniivveerrssiittyy  mmaatthheemmaattiiccss  pprrooggrraammss,,  uussiinngg  nneeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  pprree--sseerrvviiccee  aanndd  iinn--
sseerrvviiccee  tteeaacchheerr  eedduuccaattiioonn..  IInn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  ssuucchh  aass  CChhiillee  aanndd  CCoossttaa  RRiiccaa,,  nneeww  
mmaatthheemmaattiiccss  pprrooggrraammss  wweerree  pprroommootteedd  iinn  aallll  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  IInn  ssoommee  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  
ssuucchh  pprrooggrraammss  wweerree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  jjuusstt  aa  ffeeww  iinnssttiittuuttiioonnss  aass  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt,,  ssuucchh  aass  
wwaass  tthhee  ccaassee  iinn  EEccuuaaddoorr..  TThhuuss,,  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  rreeppoorrtteedd  mmaakkiinngg  aatt  lleeaasstt  ssoommee  
aatttteemmppttss  ttoo  iinnttrroodduuccee  cchhaannggeess..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheerree  wweerree  ssoommee  ccoouunnttrriieess,,  ssuucchh  aass  BBoolliivviiaa,,  iinn  
wwhhiicchh  iitt  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aannyy  cchhaannggeess..  IInn  ggeenneerraall,,  ppaarrttiiaall  oorr  ttoottaall  cchhaannggeess  
wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy  lleevveell;;  iinn  ssoommee  ccaasseess  tthheerree  wweerree  cchhaannggeess  iinn  tteeaacchheerr  
pprreeppaarraattiioonn  pprrooggrraammss;;  aanndd  iinn  mmaannyy  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  ffoorr  tteeaacchheerrss..  
    
  SSoommeetthhiinngg  iimmppoorrttaanntt::  tthheerree  wwaass  aann  eeffffoorrtt  iinn  mmoosstt  ccoouunnttrriieess  ttoo  pprroodduuccee  tthheeiirr  oowwnn  
tteexxttbbooookkss,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tteeaacchhiinngg  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  FFiirrsstt  CCoonnffeerreennccee..  
    
  IItt  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  
pprroobblleemmss  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  eennccoouunntteerreedd..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhoossee  pprroobblleemmss  wweerree  ccoommmmoonn  iinn  mmoosstt  
ccoouunnttrriieess,,  ssuucchh  aass  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  pprree--sseerrvviiccee  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  tthhee  sslliigghhtt  
ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  rreeffoorrmm  wwiitthh  ssuucccceessss  ((aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm))  iinn  eevveerryy  
ccoouunnttrryy,,  bbeeccaauussee  ooff  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  bbootthh  hhuummaann  aanndd  eeccoonnoommiicc  rreessoouurrcceess  ..  IInn  mmaannyy  ooff  tthhee  
ccoouunnttrriieess  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  wwaass  ddeeffiicciieenntt..  TThhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  wwaass  
ssuucchh  tthhaatt  iinn  mmaannyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  mmaannyy  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss  tthhaatt  ttaauugghhtt  mmaatthheemmaattiiccss  hhaadd  aann  
iinnaaddeeqquuaattee  pprreeppaarraattiioonn,,  oorr,,  iinn  mmaannyy  ccaasseess,,  nnoonnee  aatt  aallll..  IItt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  ppeerrhhaappss  
tthhee  mmaaiinn  pprroobblleemm  eennccoouunntteerreedd  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss..  
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TTHHEE  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  CCOONNFFEERREENNCCEE  

  
  OOnnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee  wwaass  aa  sseeccttiioonn  ooff  ccoonncclluussiioonnss  iinn  wwhhiicchh  
ggooaallss  wweerree  pprrooppoosseedd  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaann  
ccoouunnttrriieess..  
    
  DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  11996611  ttoo  11996666  tthhee  pprroo  tteemmppoorree  ccoommmmiitttteeee  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  eelleecctteedd  
iinn  tthhee  BBooggoottáá  CCoonnffeerreennccee  ffuunnccttiioonneedd  aass  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  
CCoommmmiitttteeee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  ((IIAACCMMEE))..    TThhaatt  ccoommmmiitttteeee  hhaadd  ssoommee  ddiiffffiiccuullttiieess,,  
mmaaiinnllyy  eeccoonnoommiicc,,  iinn  ffuunnccttiioonniinngg  eeffffiicciieennttllyy..  TThhoossee  ddiiffffiiccuullttiieess  ppeerrmmiitttteedd  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ttoo  
mmeeeett  oonnllyy  ooccccaassiioonnaallllyy..  TThheerreeffoorree  iinn  tthhee  LLiimmaa  CCoonnffeerreennccee  ssoommee  bbaassiicc  nnoorrmmss  wweerree  pprrooppoosseedd  
tthhaatt  wwoouulldd  ppeerrmmiitt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffuunnccttiioonn  mmoorree  eeffffiicciieennttllyy..  TThhee  nnoorrmmss  tthhaatt  wweerree  
aapppprroovveedd  iinn  tthhee  cclloossiinngg  sseessssiioonn  oonn  tthhee  1122tthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  ooff  11996666  wweerree::  
  

““AA..  TThhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoommmmiitttteeee  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ((IIAACCMMEE))  
oorriiggiinniittaattiinngg  iinn  tthhee  FFiirrsstt  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  
DDeecceemmbbeerr  44--99,,  11996611,,  iiss  aa  nnoonn--ggoovveennmmeennttaall  bbooddyy  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
UUnniioonn  ooff  MMaatthheemmaattiicciiaannss  tthhrroouugghh  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  
IInnssttrruuccttiioonn..  TThhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aarree  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  tteecchhnniiccaall  oorrggaann  iinn  tthhee  
sseennssee  ooff,,  aanndd  tthhee  ssccooppee  ooff,,  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmaaddee  aatt  tthhee  CCoonnffeerreennccee  cciitteedd  
aabboovvee  aanndd  aatt  tthhee  SSeeccoonndd  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  EEdduuccaattiioonn  
hheelldd  aatt  LLiimmaa,,  DDeecceemmbbeerr  44--1122,,  11996666..  

  
BB..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  LLiimmaa  CCoonnffeerreennccee,,  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  
CCoommmmiitttteeee,,  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  ccoonnffeerreennccee  iiss  hheelldd,,  sshhaallll  bbee::  

  
        MMaarrsshhaallll  HH..  SSttoonnee,,  UU..SS..AA..,,  PPrreessiiddeenntt  
        CCeessaarr  AAbbuuaauuaadd,,    CChhiillee  
        RRiiccaarrddoo  LLoossaaddaa,,  CCoolloommbbiiaa  
        MMaannuueell  MMeeddaa,,  MMeexxiiccoo  
        LLeeooppoollddoo  NNaacchhbbiinn,,  BBrraazziill  
        LLuuiiss  AA..  SSaannttaalloo,,  AArrggeennttiinnaa  
        JJuuaann  JJoorrggee  SScchhaaffffeerr,,  UUrruugguuaayy  
        EEggaarrddoo  SSeevviillllaa,,  HHoonndduurraass  
        JJoossee  TToollaa  AA..,,  PPeerruu  
    
  TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  aassssiiggnn  ttoo  iittss  mmeemmbbeerrss  tthhee  dduuttiieess  ooff  vviiccee  pprreessiiddeenntt,,  sseeccrreettaarryy,,  aanndd  
  ssuucchh  ootthheerr  ooffffiicceess  tthhaatt  aarree  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy..  LLiikkeewwiissee  iitt  iiss  ggiivveenn  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeessiiggnnaattee  
  rreeppllaacceemmeennttss  iinn  ccaasseess  ooff  rreettiirreemmeenntt..  
  

CC..  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  rreeqquuiirree  aannnnuuaall  mmiinniimmuumm  dduueess  ooff  $$110000  ppeerr  ccoouunnttrryy,,  
ppaaiidd  bbyy  aa  bbooddyy  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  ((iinn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee))  wwoouulldd  bbee  
rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  tthheeyy  pprroommoottee  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess..  
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DD..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ssoolliicciitt  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  bbooddiieess,,  wwhhiicchh  bbyy  
tthheeiirr  cchhaarraacctteerr  aanndd  ggooaallss,,  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  
aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  iitt  aaddvvooccaatteess..””  99  

  
  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  sseenntt  ttoo  tthhee  MMiinniissttrriieess  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  uunniivveerrssiittiieess,,  aanndd  
eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aass  wweellll  aass  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  
OOAASS  aanndd  UUNNEESSCCOO  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh..  
  
  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffiivvee  ppaarrttss  wwhhiicchh  aarree  ssuummmmaarriizzeedd  bbeellooww::  
  
  II..  SSeeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm..  
  
  HHeerree  ttooppiiccss  wweerree  pprrooppoosseedd  gglloobbaallllyy  ffoorr  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  TThheeyy  aarree  oouuttlliinneedd  bbeellooww::  

  
FFoorr  yyoouutthhss  1122  ttoo  1155  yyeeaarrss  oolldd::  SSeettss,,  rreellaattiioonnss,,  wwhhoollee  nnuummbbeerrss,,  bbiinnaarryy  
ooppeerraattiioonnss,,  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  aaxxiioommss  ooff  ggeeoommeettrryy,,  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  rraattiioonnaall  
aanndd  rreeaall  nnuummbbeerrss,,  vveeccttoorr  ssppaaccee  ooff  tthhee  ppllaannee,,  ccoooorrddiinnaatteess,,  wwaayyss  ooff  
rreepprreesseennttiinngg  ffuunnccttiioonnss,,  mmeettrriicc  ggeeoommeettrryy  ooff  tthhee  ppllaannee,,  ssccaallaarr  pprroodduucctt,,  aannaallyyttiicc  
ggeeoommeettrryy  iinn  oorrtthhooggoonnaall  bbaasseess,,  ssyysstteemmss  ooff  lliinneeaarr  eeqquuaattiioonnss..  
FFoorr  yyoouutthhss  1155  ttoo  1188  yyeeaarrss  oolldd::  ssttuuddyy  ooff  rreeaall  nnuummbbeerrss,,  EEuucclliiddeeaann  ssppaaccee,,  
oorrtthhooggoonnaall  bbaasseess,,  CCaauucchhyy--SScchhwwaarrttzz  iinneeqquuaalliittyy,,  lliinneeaarr  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ooff  tthhee  
ppllaannee,,  ccoommpplleexx  nnuummbbeerrss,,  ttrriiggoonnoommeettrryy,,  ccoommbbiinnaattoorriicc  aannaallyyssiiss,,  tthhee  EEuucclliiddeeaann  
aallggoorriitthhmm,,  ppoollyynnoommiiaallss,,  ssoommee  ttooppoollooggiiccaall  ccoonncceeppttss,,  ccoonnttiinnuuoouuss  ffuunnccttiioonnss,,  
lliimmiittss,,  sseeqquueenncceess,,  ddeerriivvaattiivveess,,  iinntteeggrraattiioonn,,  ssppeecciiaall  eelleemmeennttaarryy  ffuunnccttiioonnss,,  
ddeetteerrmmiinnaannttss,,  tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall  ggeeoommeettrryy,,  eelleemmeennttaarryy  pprroobbaabbiilliittyy  aanndd  
ssttaattiissttiiccss..  

  
  AAllssoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  wweerree  aaddddeedd  aabboouutt  tthhee  pprrooggrraammss::  
    
  aa))  AAddvviissaabbiilliittyy  ooff  ffiirrsstt  eexxppeerriimmeennttiinngg  iinn  ppiilloott  ccoouurrsseess..  
  bb))  PPuutt  tthhee  ttooppiiccss  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  oorrddeerr..  
  cc))  TThhee  pprrooggrraamm  wwaass  aann  aaccaaddeemmiicc  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  sshhoouulldd  bbee  mmooddiiffiieedd  ffoorr    
  tteecchhnniiccaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  sscchhoooollss..  
  dd))  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  pprriimmaarryy  sscchhoooollss  ttoo  pprreeppaarree  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhiiss  pprrooggrraamm..  
  
  IItt  wwaass  aallssoo  pprrooppoosseedd  tthhaatt  ssttuuddiieess  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  vvaarriioouuss  ccoouunnttrriieess  ttoo  ttrryy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  ttrriiaallss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  pprrooggrraammss  bbee  aaddaapptteedd  ffoorr  eennggiinneeeerrss  
aanndd  ootthheerr  aapppplliieedd  ffiieellddss..  
  
  OOtthheerr  rreessoolluuttiioonnss..  
  
  IIII..  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  
ooff  uunniivveerrssiittyy..  
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  IItt  wwaass  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ssoolliicciitt  tthhee  ccoollllaabboorraattiioonn  ooff  tthhee  uunniivveerrssiittiieess  iinn  tthhiiss  pprroocceessss..  AAllssoo  
iitt  wwaass  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ffoorrmmaall  aaggrreeeemmeennttss  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  bbee  aarrrraannggeedd  aammoonngg  uunniivveerrssiittiieess  
aanndd  tthhaatt  tthheerree  bbee  eeffffoorrttss  ttoo  pprreeppaarree  mmoorree  aanndd  bbeetttteerr  tteeaacchheerrss..  
  
  IIIIII..  IInn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss..  
  
  CCoouurrsseess  aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  sshhoouulldd  bbee  iinntteennssiiffiieedd  aanndd,,  ttoo  tthhee  
eexxtteenntt  ppoossssiibbllee,,  ppeerrmmaanneenntt  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  cceenntteerrss  sshhoouulldd  bbee  eessttaabblliisshheedd..  
  
  IIVV..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  tteexxttbbooookkss  aanndd  ootthheerr  bbiibblliiooggrraapphhiicc  mmaatteerriiaallss..  
  
  GGrreeaatt  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  ttrryy  ttoo  ppuubblliisshh  mmoonnooggrraapphhss,,  ssttuuddeenntt  tteexxttbbooookkss,,  ppuubblliicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  ppaammpphhlleettss,,  ppeeddaaggooggiiccaall  bbuulllleettiinnss,,  aa  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  jjoouurrnnaall..  
  
  VV..  VVaarriioouuss  mmaatttteerrss..  
  
  IIAACCMMEE  wwaass  cchhaarrggeedd  wwiitthh  aaiiddiinngg  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  llooccaall  ccoommmmiitttteeeess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy;;  
ddeevveellooppiinngg  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiinngg  aa  gguuiiddee  ttoo  LLaattiinn    AAmmeerriiccaann  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  ooffffeerreedd  hhiigghh  lleevveell  
pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  mmaatthheemmaattiiccss;;  oorrggaanniizziinngg  ppeerriiooddiicc  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss;;  oorrggaanniizziinngg  
ppeerriiooddiiccaallllyy  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ccoollllooqquuiiaa  ttoo  pprroovviiddee  iinntteennssiivvee  ccoouurrsseess  oonn  ssppeecciiaall  ttooppiiccss;;  
ccoonnvveenniinngg  sseemmiinnaarrss  oonn  mmaatthheemmaattiiccaall  ttooppiiccss  aanndd  oonn  pprroobblleemmss  wwiitthh  tteeaacchhiinngg,,  aanndd  iinn  wwhhiicchh  
sshhoorrtt  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  ccoouulldd  bbee  pprreesseenntteedd  aanndd  ddiissccuusssseedd..  NNaattiioonnaall  
ssoocciieettiieess  ooff  mmaatthheemmaattiiccss,,  iinn  wwhhiicchh  sseeccoonnddaarryy  aanndd  uunniivveerrssiittyy  tteeaacchheerrss  ttaakkee  ppaarrtt,,  sshhoouulldd  bbee  
oorrggaanniizzeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  
    
  AAss  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  ffrroomm  tthhee  aabboovvee  ssuummmmaarryy,,  tthheerree  wwaass  ssttiillll  iinntteerreesstt  iinn  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  
rreeffoorrmm  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  TThheerree  wwaass  aallssoo  iinntteerreesstt  iinn  
ccoonnttiinnuuiinngg  tthhaatt  rreeffoorrmm  aalloonngg  tthhee  ssaammee  lliinneess,,  tthhaatt  iiss,,  iinnttrroodduucciinngg  ""mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss""  iinnttoo  
sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  pprrooggrraammss..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  vveerryy  
cclleeaarr  iinn  tthhaatt  sseennssee..  TThheeyy  aarree  eevveenn  mmoorree  ssppeecciiffiicc  tthhaann  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  BBooggoottáá  
CCoonnffeerreennccee  ggiivveenn  tthhaatt  iinn  tthhiiss  mmeeeettiinngg  tthheerree  wwaass  eevveenn  ggiivveenn,,  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff  ddeettaaiill,,  
tthhee  ttooppiiccss  tthhaatt  wweerree  ttoo  bbee  ttaauugghhtt  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss..  
    
  TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  eexxhhiibbiitteedd  aa  ffuunnddaammeennttaall  ddiiffffeerreennccee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  FFiirrsstt..  IInn  tthhee  
BBooggoottáá  CCoonnffeerreennccee  ggeenneerraall  iiddeeaass  aabboouutt  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  wweerree  eexxpprreesssseedd,,  wwiitthh  aann  
eexxppllaannaattiioonn  ooff  wwhhyy  iitt  wwaass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinnttrroodduuccee  iitt  iinnttoo  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  aanndd  ssttrreessssiinngg  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  iinnvvoollvviinngg  aallll  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  cchhaannggee..  IInn  ssoommee  wwaayy  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  wwaass  
ddeeffiinneedd,,  iittss  mmaaiinn  ttooppiiccss  wweerree  mmeennttiioonneedd,,  aass  wweellll  aass    aann  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ttooppiiccss  wweerree  
rreellaatteedd..  FFiinnaallllyy,,  tthheerree  wwaass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnvviinnccee  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  
ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  rreeffoorrmm..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iinn  tthhee  LLiimmaa  CCoonnffeerreennccee  iitt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  
ccoouunnttrriieess  wweerree  aallrreeaaddyy  iinnvvoollvveedd,,  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr,,  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  aanndd  tthheerreeffoorree  rreeppoorrttss  
wweerree  ssoolliicciitteedd..  TThhee  aaddddrreesssseess  wweerree  oonn  ttooppiiccss  ooff  aa  mmoorree  ooppeerraattiioonnaall  nnaattuurree,,  aanndd  nnoott  ssoo  mmuucchh  
aabboouutt  tthhee  ggrreeaatt  iiddeeaass  ooff  tthhee  rreeffoorrmm,,  bbuutt  iinnsstteeaadd  hhooww  cceerrttaaiinn  pprroocceesssseess  wweerree  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  
oouutt  iinn  ppllaacceess  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  aaddvvaannccee  tthhee  mmoosstt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddiiffffiiccuulltt  
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ttooppiicc::  tthhee  pprree--sseerrvviiccee  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteeaacchheerrss..  TThheessee  ddiiffffeerreenncceess,,  hhoowweevveerr,,  
aarree  qquuiittee  llooggiiccaall  iiff  wwee  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthheeyy  rreepprreesseenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssaammee  pprroocceessss..  
  
  

MMAARRSSHHAALLLL  SSTTOONNEE  

  
  TThhiiss  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoommpplleettee  wwiitthhoouutt  eemmpphhaassiizziinngg  tthhee  ffiigguurree  ooff  MMaarrsshhaallll  
SSttoonnee,,  tthhee  ddrriivviinngg  ffoorrccee  bbeehhiinndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  IIAACCMMEE..  
    
  MMaarrsshhaallll  HHaarrvveeyy  SSttoonnee  wwaass  bboorrnn  iinn  NNeeww  YYoorrkk  oonn  tthhee  88tthh  ooff  AApprriill  ooff  11990033..  HHee  wwaass  1166  
wwhheenn  hhee  eenntteerreedd  HHaarrvvaarrdd  aanndd  ggrraadduuaatteedd  ssuummmmaa  ccuumm  llaauuddee  iinn  11992222..  BBeeffoorree  bbeeiinngg  aa  
pprrooffeessssoorr  aatt  HHaarrvvaarrdd  ffrroomm  11993333  ttoo  11994466,,  hhee  wwaass  aa  pprrooffeessssoorr  aatt  CCoolluummbbiiaa  ((11992255--11992277)),,  
HHaarrvvaarrdd  ((11992299--11993311)),,  YYaallee  ((11993311--11993333))  aanndd  SSttaannffoorrdd  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  ooff  11993333..  AAlltthhoouugghh  aa  
HHaarrvvaarrdd  ggrraadduuaattee  aanndd  pprrooffeessssoorr,,  hhee  iiss  bbeesstt  kknnoowwnn  ffoorr  hhaavviinngg  ccoonnvveerrtteedd  tthhee  MMaatthheemmaattiiccss  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  aass  iittss  CChhaaiirr,,  iinnttoo  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  mmaatthheemmaattiiccaall  
cceenntteerrss  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  HHee  aacchhiieevveedd  tthhaatt  bbyy  ccoonnttrraaccttiinngg  ffaammoouuss  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  ssuucchh  aass  AAnnddrree  
WWeeiill,,  SS..  SS..  CChheerrnn,,  AAnnttoonnii  ZZyyggmmoonndd,,  SSaauunnddeerrss  MMaaccLLaannee,,  aanndd  AAddrriiaann  AAllbbeerrtt..1100  PPaauull  HHaallmmooss,,  
IIrrvviinngg  SSeeaall,,  aanndd  EEddwwiinn  SSppaanniieerr1111  wweerree  aallssoo  ccoonnttrraacctteedd  dduurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
SSaauunnddeerrss  MMaaccLLaannee,,  tthhee  MMaatthheemmaattiiccss  DDeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  SSttoonnee  ccrreeaatteedd  wwaass  aatt  tthhaatt  ttiimmee  
""wwiitthhoouutt  aa  ddoouubbtt  tthhee  lleeaaddiinngg  MMaatthheemmaattiiccss  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy""1122,,  aanndd  pprroobbaabbllyy,,  wwee  
sshhoouulldd  aadddd,,  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  
    
  TThhee  sscciieennttiiffiicc  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  SSttoonnee  wweerree  mmaannyy..  WWhheenn  hhee  aarrrriivveedd  iinn  CChhiiccaaggoo  iinn  11994466,,  
uuppoonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo  bbyy  JJoohhnn  vvoonn  NNeeuummaannnn,,  
hhee  hhaadd  aallrreeaaddyy  ccoommpplleetteedd  iimmppoorrttaanntt  wwoorrkkss  iinn  vvaarriioouuss  aarreeaass  ooff  mmaatthheemmaattiiccss::  tthhee  ssppeeccttrraall  
tthheeoorryy  ooff  aaddjjooiinntt  ooppeerraattoorrss  iinn  HHiillbbeerrtt  ssppaaccee,,  aanndd  oonn  tthhee  aallggeebbrraaiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  bboooolleeaann  
aallggeebbrraass  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  rriinnggss  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  ffuunnccttiioonnss..  HHee  iiss  kknnoowwnn  ffoorr  tthhee  ffaammoouuss  SSttoonnee--
WWeeiieerrssttrraassss  TThheeoorreemm,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  SSttoonnee--CCeecchh  ccoommppaaccttiiffiiccaattiioonn..  HHiiss  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  
bbooookk  wwaass  LLiinneeaarr  TTrraannssffoorrmmaattiioonnss  iinn  HHiillbbeerrtt  SSppaaccee  aanndd  tthheeiirr  AApppplliiccaattiioonnss  ttoo  AAnnaallyyssiiss..  HHee  
wwaass  eelleecctteedd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  tthhee  UUSSAA  iinn  11993388,,  aatt  tthhee  aaggee  ooff  
oonnllyy  3355..  HHee  wwaass  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  MMaatthheemmaattiiccaall  SSoocciieettyy  ffrroomm  11994433--11994444..  
    
  AAlltthhoouugghh  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaatthheemmaattiiccaall  UUnniioonn  ((IIMMUU))  hhaadd  ffoorrmmaallllyy  eexxiisstteedd  ssiinnccee  tthhee  
ttuurrnn  ooff  tthhee  cceennttuurryy,,  SSttoonnee  rreenneewweedd  iitt,,  aaccttuuaallllyy  rreeccrreeaattiinngg  iitt  iinn  tthhee  RRoommee  AAsssseemmbbllyy  iinn  11995522..  
SSttoonnee  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  nneeww  UUnniioonn  ffrroomm  11995522  ttoo  11995544..  HHee  wwaass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  IInnssttrruuccttiioonn  ((IICCMMII))  ffrroomm  11995599  ttoo  11996622  aanndd  ooff  
tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonnss  ((IICCSSUU))..  
    
    SSttoonnee  hhaadd  aa  ssttrroonngg  ppeerrssoonnaalliittyy  aanndd  eexxhhiibbiitteedd  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  cchhaarriissmmaa  tthhaatt  ppeerrmmiitttteedd  
hhiimm  ttoo  aacchhiieevvee  hhiiss  oobbjjeeccttiivveess  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  aanndd  ,,  aallssoo  eexxeerrcciissee  aa  ppoowweerrffuull  
iinnfflluueennccee  oovveerr  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmaatthheemmaattiiccss  ccoommmmuunniittyy..  
    
  IItt  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd,,  eessppeecciiaallllyy,,  tthhaatt  SSttoonnee  hhaadd  aa  ggrreeaatt  lliikkiinngg  ffoorr  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
MMaannyy  ssttuuddeennttss  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ddiirreeccttllyy  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  hhiimm  ((aammoonngg  tthheemm,,  PPrrooff..  JJoosséé  
JJooaaqquuiinn  TTrreejjooss  FFeerrnnáánnddeezz,,  wwhhoo  wwaass  PPrreessiiddeenntt  ooff  CCoossttaa  RRiiccaa  ffrroomm  11996666  ttoo  11997700))..1133  TThhee  bbeesstt  
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iinnddiiccaattiioonn  ooff  hhiiss  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  rreeggiioonn  wwaass,,  nneevveerrtthheelleessss,,  hhiiss  ddeecciissiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  
bbuuiillddiinngg  aanndd  ssuussttaaiinniinngg  IIAACCMMEE  dduurriinngg  ssoo  mmaannyy  yyeeaarrss  ((aass  iittss  PPrreessiiddeenntt  ffrroomm  11996611  ttoo  11997722))..  
    
  FFiinnaallllyy,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  PPrrooff..  SSttoonnee  wwaass  vveerryy  mmuucchh  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  iiddeeaass  
iinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  tteeaacchhiinngg  ooff  tthhee  BBoouurrbbaakkii  ggrroouupp..1144  HHee  aaddoopptteedd  mmaannyy  ooff  tthhee  oorriieennttaattiioonnss  
ooff  tthhaatt  ggrroouupp  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  aaxxiioommaattiicc  aanndd  aabbssttrraacctt  ffoouunnddaattiioonnss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  
MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn..  OOnnee  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSttoonnee  aanndd  tthhee  
BBoouurrbbaakkii  ggrroouupp  wwaass  tthhee  pprreesseennccee  ooff  iinn  CChhiiccaaggoo  ooff  AAnnddrree  WWeeiill,,  wwhhoo  wwaass  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  tthhee  
ddoommiinnaanntt  ffiigguurree  ooff  tthhee  ggrroouupp  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  bbrriilllliiaanntt  mmaatthheemmaattiiccss  rreesseeaarrcchheerrss  aatt  tthhee  
ttiimmee..  WWeeiill  wwaass  iinn  CChhiiccaaggoo  ffrroomm  11994477  ttoo  11995588..  
    
  TThhee  ssttrroonngg  rreeppuuttaattiioonn  ooff  DDrr..  SSttoonnee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  mmaatthheemmaattiiccss  ccoommmmuunniittyy  eexxppllaaiinnss  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  IIAACCMMEE  hhaadd  iinn  iittss  bbeeggiinnnniinnggss..  
    
  IInn  11998833  PPrreessiiddeenntt  RReeaaggaann  pprreesseenntteedd  PPrrooffeessssoorr  SSttoonnee  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  pprreessttiiggiioouuss  sscciieennttiiffiicc  
aawwaarrdd  iinn  tthhaatt  ccoouunnttrryy::  tthhee  NNaattiioonnaall  MMeeddaall  ooff  SScciieennccee  ffoorr  hhiiss  ssyynntthheessiiss  ooff  aannaallyyssiiss,,  aallggeebbrraa  
aanndd  ttooppoollooggyy..  
  
  PPrrooffeessssoorr  SSttoonnee  ddiieedd  oonn  tthhee  88tthh  ooff  JJaannuuaarryy  ooff  11998899  iinn  MMaaddrraass,,  IInnddiiaa..  HHiiss  iimmpprriinntt  oonn  tthhee  
wwoorrlldd  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  wwaass  pprrooffoouunndd  aanndd  llaassttiinngg,,  bbuutt,,  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  eemmpphhaassiizzee  tthhaatt  hhee  hhaadd  
aa  vveerryy  ssppeecciiaall  iimmppaacctt  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
    
  IIAACCMMEE  aanndd  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  ooff  tthhiiss  rreeggiioonn  ccaann  nneevveerr  ffoorrggeett  nnoorr  ffaaiill  ttoo  
rreeccooggnniizzee  tthhee  iinnvvaalluuaabbllee  ssuuppppoorrtt,,  ssoo  ffrraannkk  aanndd  uunnsseellffiisshh,,  tthhaatt  PPrrooffeessssoorr  SSttoonnee  ggaavvee  uuss  ffoorr  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  oouurr  ddiisscciipplliinnee..  
  
  

DDAATTAA  FFRROOMM  TTHHEE  FFIIRRSSTT  CCOONNFFEERREENNCCEE  

  
  GGiivveenn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ccoonnffeerreennccee,,  iitt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  ssoommee  ooff  
tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  aanndd  tthhee  ssppoonnssoorrsshhiipp  ooff  tthhee  eevveenntt..  
  

  IInnvviitteedd  KKeeyynnoottee  AAddddrreesssseess  

  

NNaammee  CCoouunnttrryy  

EEnnrriiqquuee  CCaannssaaddoo    CChhiillee  

SSvveenn  BBuunnddggaaaarrdd  DDeennmmaarrkk  

HHoowwaarrdd  FFeehhrr  UUSSAA  

MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  UUSSAA  

GGuussttaavvee  CChhooqquueett    FFrraannccee  

LLaauurreenntt  SScchhwwaarrttzz  FFrraannccee  

GGuuiilllleerrmmoo  TToorrrreess    MMeexxiiccoo  

LLaauurreenntt  PPaauullii  SSwwiittzzeerrllaanndd  
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PPrrooggrraamm  ooff  PPrreesseennttaattiioonnss1155
  

  

TTiittllee  ooff  tthhee  PPrreesseennttaattiioonn  PPrreesseenntteerr  CCoouunnttrryy  

MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  OOuurr  TTeecchhnnoollooggiiccaall  SSoocciieettyy  AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  AArrggeennttiinnaa  

MMooddeerrnn  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  EEnnrriiqquuee  CCaannssaaddoo  CChhiillee  

RReeffoorrmm  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ooff  GGeeoommeettrryy  HHoowwaarrdd  FFeehhrr  UUSSAA  

TThhee  FFoorrmmaattiioonn  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerrss  LLuuiiss  SSaannttaallóó  AArrggeennttiinnaa  

TThhee  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerrss  OOmmaarr  CCaattuunnddaa  BBrraazziill  

MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  
((CCoommmmeennttaarryy  iinnttrroodduucciinngg  aa  RRoouunndd  TTaabbllee))  

RRaaffaaeell  LLaagguuaarrddiiaa  UUrruugguuaayy  

TThhee  NNeeww  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  iittss  TTeeaacchhiinngg  GGuussttaavvee  CChhooqquueett  FFrraannccee  

SSoommee  TTeennddeenncciieess  iinn  MMooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  UUSSAA  

SSoommee  IIddeeaass  aabboouutt  TTeeaacchhiinngg  UUnniivveerrssiittyy  MMaatthh  GGuuiilllleerrmmoo  TToorrrreess  MMeexxiiccoo  

NNeeww  IIddeeaass  iinn  TTeeaacchhiinngg  MMaatthh  iinn  UUSS  ""CCoolllleeggeess""  EE..JJ..  MMccSShhaannee  UUSSAA  

TThhee  MMaatthh  PPrrooggrraamm  iinn  SSwwiissss  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss  LLaauurreenntt  PPaauullii  SSwwiittzzeerrllaanndd  

TThhee  MMaatthheemmaattiiccss  PPrrooggrraamm  iinn  DDeennmmaarrkk  SSvveenn  BBuunnddggaaaarrdd  DDeennmmaarrkk  

TThhee  RRoollee  ooff  MMaatthh  iinn  PPhhyyssiiccss  LLaauurreenntt  SScchhwwaarrttzz  FFrraannccee  

    
  

PPaarrttiicciippaannttss  
  

CCoouunnttrryy  DDeelleeggaatteess  

AArrggeennttiinnaa  AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  DDoommíínngguueezz    
LLuuiiss  SSaannttaallóó  

BBoolliivviiaa  MMooiissééss  AArrtteeggaa  

BBrraazziill  OOmmaarr  CCaattuunnddaa    
AAllffrreeddoo  PPeerreeiirraa  GGóómmeezz  

CCaannaaddaa  AA..  JJoohhnn  CCoolleemmaann  

CCoolloommbbiiaa  AArrttuurroo  RRaammíírreezz  MMoonnttuuffaarr  

CCoossttaa  RRiiccaa  BBeerrnnaarrddoo  AAllffaarroo  

CChhiillee  EEnnrriiqquuee  CCaannssaaddoo  

EEccuuaaddoorr  JJoosséé  RRuubbéénn  OOrreellllaannaa  

EEll  SSaallvvaaddoorr  RRooddoollffoo  MMoorraalleess  

GGuuaatteemmaallaa  JJoorrggee  AArriiaass  

HHoonndduurraass  EEddggaarrddoo  SSeevviillllaa  

MMeexxiiccoo  MMaarrcceelloo  SSaannttaallóó  

NNiiccaarraagguuaa  AArrmmaannddoo  HHeerrnnáánnddeezz  

PPaannaammaa  RRaammóónn  SSaaaavveeddrraa  

PPeerruu  JJoosséé  TToollaa  PPaassqquueell  

PPuueerrttoo  RRiiccoo  FFrraanncciissccoo  GGaarrrriiddoo  
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UUSSAA  EE..JJ..  MMccSShhaannee    
EE..GG..  BBeeggllee  

UUrruugguuaayy  RRaaffaaeell  LLaagguuaarrddiiaa  

VVeenneezzuueellaa  MMaannuueell  BBaallaannaazzaatt  

WWeesstt  IInnddiieess  LL..RR..  RRoobbiinnssoonn  

  
      

IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  

  

NNaammee  CCoouunnttrryy  

MMaarrsshhaallll  SSttoonnee,,  PPrreessiiddeenntt  UUSSAA  

HHoowwaarrdd  FFeehhrr,,  SSeeccrreettaarryy  UUSSAA  

MMaarrcceelloo  AAlloonnssoo  UUSSAA  

JJoosséé  BBaabbiinnii  AArrggeennttiinnaa  

PPaabblloo  CCaassaass  CCoolloommbbiiaa  

LLeeooppoollddoo  NNaacchhbbiinn  BBrraazziill  

GGuuiilllleerrmmoo  TToorrrreess  MMeexxiiccoo  

    
    

LLooccaall  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  

  
PPaabblloo  CCaassaass,,  PPrreessiiddeenntt  
GGeerrmmáánn  ZZaabbaallaa,,  CCoooorrddiinnaattiinngg  SSeeccrreettaarryy  
AArrttuurroo  CCaammaarrggoo  
OOttttoo  ddee  GGrreeiiffff  
CCaarrllooss  FFeeddeerriiccii  
JJooaaqquuiinn  GGiirraallddoo  SSaannttaa  
AArrttuurroo  RRaammíírreezz  MMoonnttúúffaarr  
AAllbbeerrttoo  SScchhoottbboorrgghh  
HHeerrmmii  YYeettllyy  

  
  

SSppoonnssoorriinngg  OOrrggaanniizzaattiioonnss  

  
OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  ((OOAASS))  
UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccaattiioonnaall,,  SScciieennttiiffiicc  aanndd  CCuullttuurraall  OOrrggaanniizzaattiioonn  
((UUNNEESSCCOO))  
FFoorrdd  FFoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  UUSSAA  
RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  UUSSAA  
NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  UUSSAA  ((NNSSFF))  
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  CCoolloommbbiiaann  UUnniivveerrssiittiieess  
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OOffffiicciiaall  OObbsseerrvveerrss  

  

NNaammee  OOrrggaanniizzaattiioonn  RReepprreesseenntteedd  

MMaarrcceelloo  AAlloonnssoo  OOAASS  

BBoowweenn  DDeeeess  NNSSFF  

SSaannbboorrnn  BBrroowwnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  PPuurree  aanndd  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  

MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

MMaaxx  KKrraammeerr  SSMMSSGG  

OOssccaarr  DDooddeerraa  LLuusscchheerr  UUNNEESSCCOO  

MMaarriiaannoo  GGaarrccííaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPuueerrttoo  RRiiccoo  

  
    

DDAATTAA  FFRROOMM  TTHHEE  SSEECCOONNDD  CCOONNFFEERREENNCCEE  

  
WWee  pprroovviiddee  hheerree  ssoommee  ddaattaa  ooff  iinntteerreesstt  oonn  ggeenneerraall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee..  
  
  

IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiissssiioonn  

  

NNaammee  CCoouunnttrryy  

CCééssaarr  AAbbuuaauuaadd  CChhiillee  

BBeerrnnaarrddoo  AAllffaarroo  CCoossttaa  RRiiccaa  

HHoowwaarrdd  FFeehhrr,,  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  UUSSAA  

CCaarrllooss  IImmaazz  MMeexxiiccoo  

RRaaffaaeell  LLaagguuaarrddiiaa  UUrruugguuaayy  

LLeeooppoollddoo  NNaacchhbbiinn  BBrraazziill  

AAllffrreeddoo  PPeerreeiirraa,,  SSeeccrreettaarryy  ooff  IIAACCMMEE  FFrraannccee  

JJoosséé  RReeaatteegguuii,,  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  LLooccaall  CCoommmmiissssiioonn  PPeerruu  

MMaarrsshhaallll  SSttoonnee,,  PPrreessiiddeenntt  ooff  IIAACCMMEE  UUSSAA  

AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  AArrggeennttiinnaa  

JJoosséé  TToollaa,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ooff  IIAACCMMEE  PPeerruu  

AAnnddrrééss  VVaalleeiirraass  UUrruugguuaayy  

RReennaattoo  VVööllkkeerr  AArrggeennttiinnaa  

    
  

LLooccaall  OOrrggaanniizziinngg  CCoommmmiitttteeee  

  
FFrraanncciissccoo  MMiirróó,,  HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt  
JJoosséé  RReeaatteegguuii,,  PPrreessiiddeenntt  
JJoosséé  LLuuiiss  KKrruummddiieecckk,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  
CCééssaarr  CCaarrrraannzzaa,,  SSeeccrreettaarryy  
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VViiccttoorr  LLaattoorrrree,,  TTrreeaassuurreerr  
JJoorrggee  SSááeennzz,,  PPrroo--SSeeccrreettaarryy  
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