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Projekt ten został sfinansowany przy 
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jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 
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WSTĘP 

Projekt SMART-MT przyczyni się do osiągnięcia 

nadrzędnych celów strategii Europa 2020: 

zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki 

w czytaniu, naukach ścisłych i matematyce do 15% 

oraz wdrożenie priorytetu Inteligentny wzrost: 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. 

Dane PISA OECD (2015) pokazują, że z pośród 

wyżej wymienionych, najsłabsze wyniki osiągane są 

w matematyce (średnia UE-22,2%), chociaż 

kompetencje matematyczne zostały określone, jako 

jedne z kluczowych do satysfakcji jednostki, 

aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 

zwiększenia szans na zatrudnienie w XXI wieku.  

  CEL 

Celem projektu jest rozwój cyfrowej kultury 

edukacyjnej dla nauczycieli matematyki w celu 

zwiększenia zaangażowania i osiągnięć uczniów. 

ZAKRES 
 

1. Rozwój zawodowy nauczycieli matematyki 

poprzez nabycie nowych kompetencji w zakresie 

technologii cyfrowych.  

2. Wsparcie nauczycieli matematyki w ich pracy 

z wykorzystaniem aplikacji mobilnych podczas 

lekcji matematyki.  

3. Zwiększenie zdolności nauczycieli matematyki 

do wspierania uczniów w byciu kreatywnym i do 

krytycznego myślenia.  

4. Wsparcie nauczycieli matematyki 

w prowadzeniu zajęć ze zróżnicowaną kulturowo 

klasą poprzez dostarczenie zestawu dobrych 

praktyk. 

 

REZULTATY 

 O1 E-kurs dla nauczycieli matematyki 

„Nauczanie matematyki w erze cyfrowej” 

 Założenia dydaktyczne 

 Moduł 1: Aplikacje mobilne do nauki 

matematyki 

 Moduł II: Aplikacje mobilne do 

rozwijania kreatywności oraz zdolności 

do krytycznego myślenia 

 Moduł III: Zarządzanie różnorodnością 

kulturową w klasie szkolnej 

 

 O2 Zasoby online pomocne w pracy 

nauczyciela matematyki 
 

 E-baza dostępnych aplikacji mobilnych 

wspierających nauczanie matematyki 

 Narzędzie „The Math App” z zestawem 

20 ćwiczeń 

 

 O3 Zasoby online wspierające rozwój 

krytycznego myślenia oraz kreatywności 

u uczniów  
 

 E-baza dostępnych aplikacji mobilnych 

wspierających uczniów w byciu 

kreatywnym oraz zdolności do 

krytycznego myślenia 

 Narzędzie „The Eureka App” 

z zestawem 6 ćwiczeń 

 

 O4 Zestaw dobrych praktyk w zakresie 

prowadzenia zajęć ze zróżnicowaną 

kulturowo klasą szkolną  

KORZYŚCI 

Dla nauczycieli matematyki: 

 Podniesienie ich kompetencji dydaktycznych, 

społecznych i cyfrowych w celu wykorzystania 

nowych innowacyjnych narzędzi w procesie 

nauczania i pracy z zróżnicowanymi kulturowo 

grupami uczniów.  

Dla uczniów szkół podstawowych (10-13 lat): 

 Zmniejszenie niedoborów w matematyce 

poprzez zapewnienie im atrakcyjnych narzędzi 

cyfrowych do nauki. 

 Zmiana ich nastawienia - matematyka, jako 

ciekawy i interesujący przedmiot szkolny. 

 

 

 

 


