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1. Wprowadzenie do projektu „Smart Mathematics Teacher” (SMART_MT) 

ZNACZENIE PROJEKTU 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego z założeń, określonych w strategii „Europa 2020”, tj. 

zmniejszenia liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, nauce i matematyce do 15% oraz realizacji 

priorytetu „Wzrost inteligentny (smart growth): rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”. 

Kompetencje z zakresu matematyki, nauki i technologii z naciskiem na krytyczne myślenie oraz 

rozwiązywanie problemów jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania zaawansowanej technologicznie 

gospodarki i społeczeństwa. Dane PISA (program OECD) z 2015 roku pokazują, że spośród wymienionych 

wcześniej trzech dziedzin odsetek osób osiągających słabe wyniki jest najwyższy w matematyce (średnia UE 

wynosi 22,2%), chociaż kompetencje z zakresu matematyki zostały uznane na szczeblu UE za jedne 

z kluczowych w zakresie samorealizacji, aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego oraz szans na 

zatrudnienie w XXI wieku: 

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf 

Dane z tego badania ujawniły również rozbieżności między szkołami znajdującymi się w korzystnej 

i niekorzystnej sytuacji, podkreślając, że uczniowie osiągający słabe wyniki pochodzą z mniej 

uprzywilejowanych środowisk społeczno-ekonomicznych lub ze środowisk migracyjnych, mieszkających na 

obszarach pozamiejskich. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na tę grupę uczniów, aby 

mieli większe szanse na zdobycie wystarczających umiejętności i osiągnięcie sukcesu w życiu. Analiza 

wyżej wymienionych sprawozdań oraz udane doświadczenia krajów UE (Szwecji, Estonii i Finlandii) 

wykazały, że problemy te są ściśle związane z niedostatecznymi kompetencjami (zwłaszcza cyfrowymi) 

nauczycieli matematyki, oraz ich niezdolnością do stosowania atrakcyjnych metod nauczania. Nieformalne 

wywiady z dyrektorami szkół ujawniły, że „opór nauczycieli przed stosowaniem nowoczesnych narzędzi 

cyfrowych wiąże się z brakiem pewności siebie i obawą przed wykorzystaniem TIK (technologie 

informacyjno-komunikacyjne) w procesie nauczania”. Poza tym zwrócono uwagę na to, że tradycyjne 

metody nauczania zniechęcają uczniów do angażowania się i nie sprzyjają wzrostowi ich motywacji. 

Ponieważ projekt opiera się na innowacyjnym podejściu z zastosowaniem aplikacji mobilnych ery cyfrowej, 

przyczynia się do wzmocnienia profilu nauczyciela. Wzmacnia on również kompetencje informatyczne 

nauczycieli, które są niezbędne w dzisiejszej edukacji do promowania kreatywności i krytycznego myślenia 

uczniów oraz do osiągania przez nich lepszych wyników w matematyce. 

Celem PROJEKTU jest rozwój cyfrowej kultury edukacyjnej nauczycieli matematyki w celu zwiększenia 

zaangażowania i osiągnięć uczniów. 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
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CELE PROJEKTU: 

1. rozwój zawodowy nauczycieli matematyki poprzez poprawę ich kompetencji cyfrowych w zakresie 

korzystania z aplikacji mobilnych, w procesie nauczania; 

2. wsparcie nauczycieli matematyki we wdrażaniu innowacyjnych praktyk cyfrowych opartych 

o mobilne aplikacje, aby poprawić umiejętności matematyczne uczniów i rozwiązać problem ich 

słabych wyników w nauce; 

3. zwiększenie zdolności nauczycieli matematyki do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności 

uczniów poprzez włączenie do procesu nauczania innowacyjnych ćwiczeń opartych na aplikacjach 

mobilnych; 

4. wspieranie nauczycieli matematyki w radzeniu sobie z różnorodnością w klasie poprzez wymianę 

najlepszych praktyk nauczania opartych na pracy i prezentowanych jako otwarte zasoby edukacyjne 

(OER). 

WYNIKI INTELEKTUALNE: 

O1 – E-kurs dla nauczycieli matematyki „Nauczanie matematyki w erze cyfrowej”; 

O2 – Zasoby online pomocne w pracy nauczyciela matematyki; 

O3 – Zasoby online wspierające rozwój krytycznego myślenia oraz kreatywności u uczniów; 

O4 – Zestaw dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć ze zróżnicowaną kulturowo klasą szkolną. 

GRUPY DOCELOWE: 

 Nauczyciele matematyki i przedmiotów STEAM, pracujący w szkołach podstawowych. 

 Osoby osiągające słabe wyniki w klasie 5-6 (rok szkolny), w wieku 11-12 lat, pochodzące ze 

środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (borykające się z przeszkodami edukacyjnymi, 

społeczno-ekonomicznymi, geograficznymi, kulturowymi) i mające specjalne potrzeby edukacyjne. 

REZULTATY PROJEKTU: 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby słabych wyników z przedmiotu matematyki poprzez 

zapewnienie uczniom atrakcyjnych narzędzi cyfrowych do nauki. Partnerstwo oczekuje, że co najmniej 50% 

uczniów z grupy docelowej zacznie korzystać z nowo opracowanych aplikacji mobilnych i zmieni swoje 

podejście do matematyki jako ciekawego, i użytecznego przedmiotu. Nauczyciele matematyki poprawią 

swoje kompetencje dydaktyczne, społeczne i cyfrowe, i zaczną wykorzystywać w procesie nauczania 

nowoczesne narzędzia, które zwiększą motywację uczniów oraz przyczynią się do wzrostu ich 

zaangażowania w naukę. 

PARTNERZY PROJEKTU: 

Kaunas Region Education Centre (Litwa) 

Kaunas Region Akademija Ugne Karvelis Gymnasium (Litwa) 
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European Innovation Centre (Litwa) 

Tukums 2nd Elementary School (Łotwa) 

Eurotraining Educational Organization (Grecja) 

Danmar Computers (Polska) 

Gymnasium "George Emil Palade" (Rumunia) 

Więcej informacji na temat partnerstwa, celów i rezultatów projektu można znaleźć na stronie internetowej: 

https://smart.erasmus.site/pl/. 

  

https://smart.erasmus.site/
https://smart.erasmus.site/
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2. Program nauczania online „Nauczanie matematyki w erze cyfrowej”. 

Celem programu nauczania jest określenie ram dla przygotowania kursu szkoleniowego w zakresie 

doskonalenia kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich oraz dydaktycznych nauczycieli 

matematyki, w celu zwiększenia zaangażowania uczniów i osiągania przez nich lepszych osiągnięć w nauce. 

Jest on realizowany w oparciu o program doskonalenia zawodowego nauczycieli, który może być 

akredytowany na poziomie lokalnym lub krajowym, i prowadzony w ośrodkach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Cele programu nauczania: 

 przedstawienie adekwatności, celu, założeń oraz treści programu szkoleniowego; 

 wprowadzenie metodologii szkoleń; 

 przedstawienie metody samooceny i kompetencji zawodowych; 

 przedstawienie planu szkolenia i efektów uczenia się. 

Program nauczania opiera się na przeprowadzonym przez partnerów projektu przeglądzie obecnego stanu 

wiedzy na temat istniejącej sytuacji związanej z rozwojem kompetencji cyfrowych, społecznych 

i dydaktycznych nauczycieli matematyki. Zbadano te kompetencje, które są niezbędne do pracy z uczniami 

o niskich osiągnięciach, mającymi mniejsze szanse i pochodzącymi ze środowisk defaworyzowanych, w celu 

zaangażowania ich w naukę matematyki i poprawy postępów w nauce. Wyniki badania są prezentowane na 

stronie internetowej projektu: 

 https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf.   
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3. Program szkoleniowy „Nauczanie matematyki w erze cyfrowej” 

Znaczenie i innowacyjność programu 

Program ten jest niezbędny, nie tylko z uwagi, że zwiększa kompetencje cyfrowe, społeczne i dydaktyczne 

nauczycieli matematyki, ale też dlatego, że przyczynia się do zmiany podejścia nauczycieli do przejścia 

z tradycyjnego nauczania do nowoczesnego paradygmatu uczenia się. 

Postępy uczniów i zaawansowane osiągnięcia w matematyce zależą, w dużym stopniu od zdolności 

nauczyciela do stworzenia odpowiedniego środowiska uczenia się dla Pokolenia Z, wykorzystania 

innowacyjnych, nowoczesnych narzędzi nauczania / uczenia się, spersonalizowania i zróżnicowania procesu 

nauczania w zależności od zdolności, potrzeb czy aspektów społeczno-kulturowych i psychologicznych 

uczniów. Obecnie coraz ważniejsze staje się nauczanie dzieci umiejętności kreatywnego myślenia, 

znajdowania kompleksowych rozwiązań, rozwijania analitycznego myślenia, odnoszenia nauki do 

rzeczywistych sytuacji oraz integracja z przedmiotami STEAM w szkole i podczas zajęć pozalekcyjnych. 

Dane PISA OECD (2015 r.) wykazały jednak, że wśród tych trzech dziedzin udział osób osiągających słabe 

wyniki jest najwyższy w matematyce (średnia UE: 22%, LT-25,4%, LV-26%, RO-39,9%, GR-35,8%, PL - 

17,2%), chociaż kompetencje z matematyki zostały uznane na poziomie UE za jedną z kluczowych 

kompetencji w zakresie samorealizacji, aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i zdolności do 

zatrudnienia w XXI wieku. Wyniki te pokazują, że lekcje matematyki nie są atrakcyjne i interesujące, 

a nauczycielom, zwłaszcza starszym, brakuje umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, takich 

jak aplikacje mobilne wspierające naukę, tablice interaktywne oraz e-ćwiczenia, które to są szczególnie 

atrakcyjne dla młodych ludzi. 

Program ten jest istotny dla rozwoju zawodowego nauczycieli matematyki, pracujących z uczniami w wieku 

10-13 lat, którzy (uczniowie) nie mają motywacji do nauki matematyki i borykają się z różnymi problemami 

w nauce. Nauczyciele matematyki zapoznają się z nowoczesnymi technologiami nauczania i zrozumieją jak 

je wykorzystywać, by osiągnąć cele nauczania, zaspokoić potrzeby uczniów, zwiększyć ich zaangażowanie 

i motywację oraz promować wśród nich kreatywność i krytyczne myślenie. Nauczyciele nie tylko zastosują 

nowe narzędzia dydaktyczne w praktyce, ale także będą mieli okazję przeanalizować historie sukcesu 

nauczycieli litewskich, łotewskich, polskich, greckich i rumuńskich. 

Program jest innowacyjny, ponieważ ma na celu rozwój cyfrowej kultury edukacyjnej nauczycieli 

matematyki, aby zwiększyć zaangażowanie i osiągnięcia uczniów w matematyce poprzez wykorzystanie 

atrakcyjnych aplikacji matematycznych. Proces uczenia się nauczycieli będzie oparty na innowacyjnej 

metodologii mieszanej, OER i metodzie odwróconej a także taksonomii Blooma. 
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Celem programu szkoleniowego jest rozwój kompetencji cyfrowych, dydaktycznych, społecznych 

i obywatelskich nauczycieli matematyki, niezbędnych do skutecznego, innowacyjnego oraz atrakcyjnego 

prowadzenia zajęć matematyki w celu osiągnięcia lepszych wyników przez uczniów. 
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Cele: 

1. dostarczenie nauczycielom matematyki wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania 

aplikacji mobilnych i innych innowacyjnych technologii w edukacji formalnej i nieformalnej; 

2. wsparcie nauczycieli w procesie nauki korzystania z aplikacji mobilnych w celu zwiększenia 

zaangażowania i motywacji uczniów do nauki matematyki;  

3. wzmocnienie zdolności nauczycieli matematyki do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności 

uczniów poprzez integrację przedmiotów STEAM, i stosowanie innowacyjnych ćwiczeń opartych na 

aplikacjach mobilnych; 

4. analiza najlepszych praktyk nauczycieli w zakresie zmniejszania nierówności w uczeniu się 

i osiągania indywidualnych postępów w matematyce. 

Grupą docelową programu szkoleń są nauczyciele, którzy pracują z uczniami w wieku 10-13 lat, tj.: 

 nauczyciele matematyki, 

 nauczyciele przedmiotów ścisłych, 

 nauczyciele szkoły podstawowej. 
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Treść programu szkolenia (tematy, rodzaj działania, czas trwania) 

Tematyka Format przedstawienia Razem (a. 

h.) 

Twarzą w twarz (a. h.) E-learning na 

platformie (a. h.) 

 

1. Przedstawienie kursu szkoleniowego. 

1.1. Treść, struktura i metodologia (metoda 

odwrócona, z wykorzystaniem OER, mieszana 

metoda kształcenia) 

1.2. Samoocena kompetencji nauczycieli 

matematyki on-line 

5 

 

- 

 

5 

2. Wykorzystanie aplikacji matematycznych do doskonalenia umiejętności matematycznych uczniów (Moduł I) 

2.1. Innowacyjne technologie informacyjne 

i strategie na rzecz atrakcyjnego, i efektywnego 

nauczania matematyki.  

2.2. Rozwój słabo rozwiniętych zdolności 

poznawczych uczniów w matematyce z punktu 

widzenia taksonomii Blooma 

0,5 1 1,5 

2.2. Zasoby online do nauki matematyki. 

Wykorzystanie e-katalogu oraz aplikacji 

w edukacji formalnej i nieformalnej  

1 9 10 

3. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do promowania krytycznego myślenia i kreatywności uczniów na 

lekcjach matematyki (Moduł II) 

3.1. Znaczenie krytycznego myślenia 

i kreatywności uczniów rozwijających się. 

Konieczność i możliwości matematyki 

w integracji z innymi przedmiotami STEAM. 

0,5 1 1,5 

3.2. Wykorzystanie zasobów online 

z istniejącymi aplikacjami mobilnymi oraz 

nowej aplikacji mobilnej "The Eureka App" do 

promowania atrakcyjnej i zintegrowanej nauki 

matematyki.  

1 9 10 

4. Najlepsze praktyki dotyczące różnorodności w klasie (Moduł III) 

4.1. Różnorodność w klasie. Aspekty 

pedagogiczne i psychologiczne w pracy 

z różnymi grupami uczniów. Indywidualizacja 

i różnicowanie, grywalizacja oraz mikrouczenie 

się. 

0,5 1 1,5 

4.2. Historie sukcesu - inspirujące przykłady 

osiągania lepszych wyników nauczania w pracy 

z różnymi grupami uczniów. Uczenie się 

poprzez działanie. 

1 8 9 

5. Refleksja    

Samoocena kompetencji nauczycieli 

matematyki on-line. 

Refleksja.  

1,5 0 1,5 

6.Certyfikacja    

Razem 11 29 40 

*Jedna godzina lekcyjna - 45 minut.  
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Oczekiwana(-e) kompetencja(-e), którą(-e) dana osoba uzyska po zakończeniu programu szkolenia  

Nauczyciele matematyki będą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, społeczne i dydaktyczne. 

Program ma na celu dostarczenie 

wiedzy, zrozumienia, umiejętności 

i postaw. 

Kompetencja (-e)  Metody 

nauczania/uczenia się  

Nabywanie wiedzy i rozumienie (część 

teoretyczna) 

Zdobędzie wiedzę o tym, jakie atrakcyjne 

metody edukacyjne i narzędzia cyfrowe 

należy wykorzystywać, by zachęcić uczniów 

do większej aktywności i motywacji 

w matematyce oraz do osiągania lepszych 

wyników w nauce (Moduł I); 

Wykład, demonstracja, 

samodzielna nauka 

i analiza materiału do 

nauki 

Zapozna się z treścią i celem nauczania 

z wykorzystaniem istniejących oraz nowo 

opracowanej aplikacji mobilnej z podziałem 

na obszary tematyczne (Moduł I); 

Dostrzeże znaczenie rozwijania krytycznego 

myślenia i kreatywności uczniów na lekcjach 

matematyki (Moduł II); 

Zapozna się z treścią i możliwościami 

zastosowania istniejących, i nowo 

opracowanych aplikacji mobilnych. 

"Eureka App" do nauczania matematyki 

zintegrowanej z innymi przedmiotami 

STEAM (Moduł II); 

Poszerzy wiedzę psychologiczną 

i pedagogiczną na temat pracy z różnymi 

grupami uczniów w klasie (Moduł III); 

Nauczy się, jak innowacyjne metody 

nauczania oparte na inteligentnych 

technologiach mogą sprawić, że matematyka 

i inne lekcje STEAM staną się bardziej 

atrakcyjne i poprawią efekty uczenia się 

(Moduł III). 

Nabywanie umiejętności (część 

praktyczna) 

Będzie w stanie zastosować atrakcyjne 

i nowoczesne narzędzia do nauczania/uczenia 

się oraz aplikacje mobilne z elementami 

grywalizacji, mikrouczenia, i rzeczywistych 

przykładów na lekcjach matematyki. 

Wybór aplikacji 

mobilnych do 

personalizacji 

i różnicowania zadań 

edukacyjnych 

 

Stosowanie nowych metod 

i narzędzi, obserwacja 

wpływu na uczniów 

 

Analiza historii sukcesów 

Będzie w stanie wybrać i używać aplikacji 

mobilnych do indywidualizacji, 

i personalizacji zadań; nauczania/uczenia się 

zgodnie z możliwościami poznawczymi, 

potrzebami oraz stylami uczenia się. Ponadto, 

będzie nauczał matematyki zintegrowanej 

z innymi przedmiotami STEAM. 

Będzie w stanie pracować z różnymi grupami 

uczniów w celu zmniejszenia rozbieżności, 

w nauce i osiągnięcia lepszych wyników 

w  matematyce 

Będzie w stanie zastanowić się i przewidzieć 

własne możliwości rozwoju w oparciu 
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Program ma na celu dostarczenie 

wiedzy, zrozumienia, umiejętności 

i postaw. 

Kompetencja (-e)  Metody 

nauczania/uczenia się  

o udane doświadczenia innych nauczycieli. 

Nabywanie postaw (dostarczanie 

i nabywanie wartości, postawy 

etyczno-profesjonalne) 

Zwiększy zaufanie do wykorzystania 

technologii informacyjnych i innych 

inteligentnych narzędzi w procesie nauczania 

Dyskusje, autorefleksja 

w oparciu o zdobytą 

wiedzę i umiejętności 

Wzmocni postawę, że każdy uczący się może 

osiągnąć lepsze wyniki w nauce, jeśli nauka 

będzie dostosowana do jego indywidualnych 

potrzeb i możliwości 

Będzie wspierać środowisko sprzyjające 

otwartości i dialogowi, tolerancji oraz 

współpracy między nauczycielami i uczniami 

Dostrzeże znaczenie ciągłego samokształcenia 

i zrozumie korzyści płynące z wzajemnej 

pomocy zawodowej i współpracy między 

nauczycielami przedmiotów matematycznych 

i innych przedmiotów STEAM 

Metodyka nauczania i uczenia się 

Strategia pedagogiczna tego kursu szkoleniowego opiera się na podejściu nauki mieszanej, w której trener 

nauczycieli pracuje jako facylitator. Stosowane są następujące innowacyjne podejścia: metoda odwrócona, 

mikrouczenie, grywalizacja, samodzielna nauka na otwartych zasobów edukacyjnych, a także dzielenie się 

najlepszymi praktykami wśród nauczycieli we wszystkich krajach partnerskich. Również inne tradycyjne 

metody uczenia się, takie jak wykład, demonstracja, samodzielna nauka, analiza, obserwacja, praktyczne 

zastosowanie i modelowanie ćwiczeń, są zawarte w treningu.  

Terminy i pojęcia zostały wprowadzone w słowniku pojęć (patrz załącznik 1). 
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5. Plan szkoleń dla instruktorów zawodu nauczyciela 

Plan szkoleń został opracowany jako ramy do organizacji kursu szkoleniowego dla nauczycieli matematyki 

pracujących z uczniami w wieku 10 - 13 lat. Plan ten opiera się na treści programu szkoleniowego 

i przedstawia krok po kroku przegląd procesu szkoleniowego. 

Całkowity czas trwania szkolenia wynosi 40 godzin lekcyjnych* (a. h. – academic hours) na które składa się 

11 spotkań a. h. (spotkania bezpośrednie) i 29 a. h. na naukę teoretyczną e-learningu poprzez platformę 

i praktyczne zastosowanie w klasie. 

Sesja 

szkoleniowa 
Typ 

Czas trwania 

w godzinach 

lekcyjnych* 

Treść 

Pierwsza sesja 

szkoleniowa 

Twarzą 

w twarz 
5 

 Poznanie uczestników i ich kontekstu klasowego (~ 0,5 a. 

h) 

 Prezentacja kursu szkoleniowego (~ 0,5 a. h.) 

 Samoocena kompetencji nauczycieli matematyki on-line 

za pomocą odpowiedniego narzędzia (~ 0,5 a. h.) 

 Krótka prezentacja 3 modułów oraz instrukcja pracy 

z nimi:  

a. Moduł I „Wykorzystanie aplikacji matematycznych do 

doskonalenia umiejętności matematycznych uczniów” (~ 

1 a. h.) 

b. Moduł II „Wykorzystanie aplikacji mobilnych do 

promowania krytycznego myślenia i kreatywności 

uczniów na lekcjach matematyki”(~ 1 a. h.) 

c. Moduł III „Najlepsze praktyki dotyczące różnorodności 

w klasie” (~ 0,5 a. h.) 

Druga sesja 

szkoleniowa 

e-learning 

przez 

platformę  

 

Praktyczne 

zastosowanie 

zdobytej 

wiedzy 

w klasie 

20 

 Pogłębienie wiedzy uczestników poprzez samodzielną 

naukę Modułów I-II oraz 2 zasobów online z OER. 

 Praktyczne zastosowanie istniejących aplikacji mobilnych 

w ramach dwóch zasobów online oraz nowo 

opracowanych aplikacji mobilnych "The Math App" i 

"The Eureka App".  

Komunikacja i konsultacje z moderatorem  

Trzecia sesja 

szkoleniowa 

e-learning 

poprzez 

platformę 

9 

 Pogłębianie wiedzy nauczycieli poprzez samodzielną 

naukę Modułu III. 

 Analiza 24 filmów i treści historii sukcesu.  

Komunikacja i konsultacje z moderatorem. 

Końcowa sesja 

szkoleniowa 

Twarzą 

w twarz 

 

6 

 Podsumowanie dyskusji na temat praktycznego 

zastosowania dwóch zasobów online (Moduł I-II) 

w klasie, obserwacja wzrostu poziomu motywacji 

uczniów za pomocą narzędzi ICT (~ 3 a. h.). 

 Refleksja nad najlepszymi praktykami przedstawionymi 

w empirycznych historiach sukcesu (~ 1,5 a. h.) 

 Samoocena kompetencji nauczycieli matematyki on-line 

(~ 0,5 a. h.) po ukończeniu szkolenia. 

 Refleksja nad kursem szkoleniowym (~ 1 a. h. ) 

 Certyfikacja  

  Razem:    40 a. h.  
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1 godzina lekcyjna* - 45 min.  
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6. Podsumowanie Modułów I-III 

Moduł I „Wykorzystanie aplikacji matematycznych do doskonalenia umiejętności 

matematycznych uczniów”. 

Celem modułu jest rozwój cyfrowej kultury edukacyjnej nauczycieli matematyki w celu zwiększenia 

zaangażowania i osiągnięć uczniów w matematyce przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. 

Cele: 

1) przedstawienie wartości wykorzystania urządzeń mobilnych w nauczaniu matematyki dla 

współczesnego młodego pokolenia; 

2) wprowadzenie nowych metod nauczania/uczenia się na lekcjach matematyki; 

3) dostarczenie nauczycielom praktycznych instrukcji dotyczących tego jak obsługiwać "Zasoby 

online do Nauczania Matematyki" za pomocą aplikacji mobilnych. 

Część teoretyczna modułu dotyczy sytuacji, w której uczniowie osiągają słabe wyniki w matematyce, 

w krajach partnerskich projektu, zgodnie z międzynarodową oceną uczniów (PISA). Większość uczniów 

i ich rodziców w tych krajach partnerskich twierdzi, że matematyka jest trudnym i nieatrakcyjnym 

przedmiotem do nauki. Moduł I prezentuje innowacyjne metody i technologie nauczania matematyki 

w atrakcyjny, i przyjazny dla dzieci sposób, który powinien zwiększyć zainteresowanie, i motywację 

uczniów do nauki, szczególnie tych (uczniów) z trudnościami w nauce i/lub ze środowisk 

defaworyzowanych. Moduł ten pokazuje również, w jaki sposób wykorzystanie narzędzi cyfrowych - 

aplikacji mobilnych, tablic interaktywnych, tabletów, e-booków - może zwiększyć osiągnięcia uczniów 

w dziedzinie matematyki. 

Wyjaśnia on, w jaki sposób digitalizacja procesu uczenia się może sprostać potrzebom i stylowi nauki nowej 

generacji Z – której przedstawiciele są zaangażowani i biegli w obsłudze cyfrowych urządzeń i narzędzi, 

ponieważ są to uczniowie NML (New Millennium Learners), dorastający w sieci i będący „zawsze na 

czasie”, znający się na komputerach, kreatywni z technologią i wysoko wykwalifikowani 

w wielozadaniowości. Sukces uczenia się jest w dużym stopniu uzależniony od metodologii mikrouczenia 

się, a także od grywalizacji. Moduł analizuje i wyjaśnia podstawy metodologii mikrouczenia, opierając się na 

prezentacji materiału do nauki w małych jednostkach, ponieważ ten sposób jest szczególnie atrakcyjny dla 

nowej generacji. Grywalizacja może między innymi zwiększyć motywację uczniów i zaowocować ich 

większymi osiągnięciami. Podstawy taksonomii Blooma zostały przedstawione w celu wyjaśnienia celów 

edukacyjnych nowo utworzonych aplikacji mobilnych. 

Część praktyczna modułu wspiera nauczycieli w zakresie obsługi e-narzędzia, w celu zwiększenia 

motywacji uczniów do nauki i rozwijania ich umiejętności matematycznych, w ramach uczenia się 

formalnego i pozaformalnego. Nauczyciele otrzymują praktyczne instrukcje i zalecenia, jak korzystać  



  

 

 

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie 

stanowisko jej autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

16 

z e-katalogu istniejących aplikacji mobilnych oraz nowych ćwiczeń aplikacji mobilnej "The Math App" dla 

różnych obszarów nauczania: liczby i obliczenia, wyrażenia, równania i nierówności, geometria, miary 

i pomiary. Opisy aplikacji mobilnych dostarczają nauczycielom ogromnego wyboru ćwiczeń do 

zindywidualizowanego i spersonalizowanego nauczania, w celu poprawy umiejętności i zdolności 

poznawczych osób osiągających słabe wyniki w matematyce (patrz załącznik 2). 

Moduł II „Wykorzystanie aplikacji mobilnych do promowania krytycznego myślenia 

i kreatywności uczniów podczas lekcji matematyki”. 

Celem jest rozwój dydaktycznych i cyfrowych kompetencji nauczycieli, aby zwiększyć zaangażowanie 

i motywację uczniów do nauki matematyki oraz innych przedmiotów STEAM, przy pomocą aplikacji 

mobilnych. 

Cele: 

1) przedstawienie znaczenia rozwijania u uczniów krytycznego myślenia i kreatywności w nauce 

matematyki; 

2) dokonanie przeglądu możliwości i konieczności zintegrowania matematyki z innymi przedmiotami 

STEAM; 

3) dostarczenie nauczycielom praktycznych wskazówek, jak obsługiwać zestaw narzędzi online 

i aplikacje mobilne, by promować krytyczne myślenie, i kreatywność uczniów. 

W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego (2015 r.) określono zestaw 16 najważniejszych osiągnięć 

w dziedzinie edukacji, w XXI wieku. Umiejętności te obejmują sześć „podstawowych umiejętności 

literackich”, takich jak umiejętność czytania i pisania, umiejętność liczenia i nauki, znajomość finansów, 

TIK oraz znajomość kultury i cywilizacji, a także cztery kompetencje (krytyczne myślenie, kreatywność, 

komunikacja i współpraca). Rozwój tych umiejętności wyznacza kierunek dla dzisiejszej szkoły, jak 

przygotować uczniów do przyszłości w szybko zmieniającym się świecie - do miejsc pracy, które nie zostały 

jeszcze stworzone, do technologii, która nie została jeszcze wynaleziona, do rozwiązywania problemów, 

których jeszcze nie przewidziano. Aby poruszać się w tej niepewności, uczniowie muszą rozwinąć nie tylko 

wyżej wymienione umiejętności, ale także „cechy charakteru”: ciekawość, inicjatywę i zdolność adaptacji, 

świadomość społeczną i kulturową. 

Część teoretyczna tego modułu zawiera materiały dotyczące 2 kompetencji - krytycznego myślenia oraz 

kreatywności na lekcjach matematyki, ich związku, a także tego, w jaki sposób kompetencje te przyczyniają 

się do bardziej atrakcyjnego i integracyjnego uczenia się matematyki, i osiągania lepszych wyników przez 

uczniów dzięki integracji przedmiotów STEAM. Matematyka jest ważnym narzędziem do rozwiązywania 

nie tylko problemów codziennego życia człowieka, ale także problemów ogólnoświatowych, takich jak 

zmiany klimatu, zaopatrzenie w energię, zdrowe starzenie się i digitalizacja. Moduł przedstawia konieczność 

i podkreśla korzyści płynące z matematyki integracyjnej z innymi przedmiotami STEAM, pokazuje również, 
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w jaki sposób ta integracja może pomóc uczniom lepiej zrozumieć obecny świat; pokazuje, w jaki sposób 

zwiększa zainteresowanie uczniów matematyką, zachęca ich do odkrywania nowych pomysłów i przyczynia 

się do rozwoju krytycznego myślenia i twórczego postrzegania radzenia sobie z problemami. 

Praktyczna część tego modułu wspiera nauczycieli w obsłudze zestawu narzędzi online w rozwijaniu 

krytycznego myślenia i kreatywności uczniów w formalnym i nieformalnym uczeniu się poprzez integrację 

przedmiotów STEAM (Technologia, Biologia, Ekonomia, Chemia, Technika, Fizyka i Sztuka). Nauczyciele 

otrzymują praktyczne instrukcje i rekomendacje, jak korzystać z e-katalogu istniejących aplikacji 

matematycznych na urządzenia mobilne oraz nowo utworzonych ćwiczeń "The Eureka App" z elementami 

grywalizacji, rzeczywistych sytuacji z życia codziennego uczniów. Opisy aplikacji mobilnych zapewniają 

nauczycielom szeroki wybór ćwiczeń do zindywidualizowanego i spersonalizowanego nauczania, bardziej 

zmotywowaną naukę matematyki dla osób osiągających słabe wyniki w zależności od ich stylu uczenia się, 

potrzeb, hobby, celów nauczania i uczenia się (wiedza, zrozumienie i zastosowanie) oraz treści. 

Moduł III „Radzenie sobie z różnorodnością w klasie”. 

Celem jest wspieranie kompetencji nauczycieli matematyki w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych z różnymi grupami uczniów ze szczególnym naciskiem na indywidualizację, zróżnicowanie 

i personalizację procesu edukacyjnego, poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk. 

Cele: 

1) analizowanie pedagogicznych i psychologicznych aspektów radzenia sobie z różnorodnością 

w klasie z punktu widzenia pochodzenia społecznego/ekonomicznego/kulturowego uczniów, ich 

umiejętności oraz zdolności, a także motywacji do nauki; 

2) zbadanie możliwości zastosowania różnych narzędzi cyfrowych i innowacyjnych metod (np. 

mikrouczenie się, grafika, odwrócone uczenie, aplikacje mobilne oraz integracja matematyki 

w ramach STEAM - (w celu osiągnięcia lepszych wyników nauczania w matematyce), aby 

zindywidualizować i zróżnicować proces nauczania/uczenia się; 

3) upoważnienie nauczycieli matematyki do adaptacji najlepszych praktyk z historii sukcesów 

przedstawionych w tym module, dotyczących postępowania z różnymi grupami uczniów. 

Część teoretyczna modułu opisuje cechy społeczne i psychologiczne uczniów pochodzących z różnych 

środowisk społecznych/ekonomicznych/kulturowych oraz przedstawia różne podejścia pedagogiczne 

i dydaktyczne do radzenia sobie z osobami osiągającymi słabe wyniki w klasie matematyki. Biorąc pod 

uwagę charakterystykę uczniów, ich potrzeby i oczekiwania w zakresie nauki, nauczyciel matematyki może 

zastosować różne narzędzia i metody realizacji oraz przewidzieć niezbędne środki, by zmotywować uczniów 

do zaangażowania się w naukę. Dużo uwagi poświęca się możliwości indywidualizacji i zróżnicowania 

procesu nauczania/uczenia się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, innowacyjnych metod i podejść, 

takich jak mikrouczenie się, grafika, odwrócone uczenie, aplikacje mobilne, integracja matematyki z innymi 
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przedmiotami STEAM, aby pobudzić zainteresowanie uczniów matematyką i osiągnąć lepsze wyniki 

w nauce.  

Część praktyczna przedstawia analizę historii sukcesu - uczenie się przez doświadczenie oraz praktyczne 

przykłady, jak osiągnąć lepsze wyniki nauczania/uczenia się w klasie matematycznej, radząc sobie z różnymi 

grupami uczniów. Po dokładnej analizie filmu i treści historii, nauczyciel matematyki będzie mógł 

zaadoptować najlepsze praktyki w swojej klasie. Opowieści o sukcesach posłużą jako inspiracja do 

wykorzystania dostępnych narzędzi cyfrowych i tworzenia treści zadań opartych o rzeczywiste sytuacje) do 

nauczania matematyki, nie tylko poprawiając wyniki uczniów w nauce, ale także zwiększając ich 

umiejętności, takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów. 
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7. Wymagania techniczne i ludzkie dla kursu szkoleniowego 

Organizacje, które zamierzają zorganizować kurs szkoleniowy zgodnie z przygotowanym programem 

szkolenia, powinny zapewnić dogodne warunki do nauki, wyposażenie techniczne i narzędzia niezbędne do 

zapewnienia procesu nauczania i uczenia się w oparciu o mieszaną metodę kształcenia, w następujących 

obiektach: 

 sala lekcyjna z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną i komputerem z możliwością 

wykorzystania Power Point na spotkaniach twarzą w twarz; 

 dostęp do komputerów osobistych/ tabletów z połączeniem internetowym by móc korzystać 

z platformy e-learningowej, WI-FI; 

 telefony komórkowe z systemem Android do ćwiczeń praktycznych; 

 inne narzędzia organizacyjne do spotkań twarzą w twarz (tablica lub flipchartem, materiały 

informacyjne, papiery, długopisy itp.). 

Trenerzy szkolący nauczycieli muszą być wykwalifikowani, posiadać wiedzę z zakresu dydaktyki 

matematyki, technologii informatycznych, a także podstawowe zaplecze pedagogiczne i psychologiczne oraz 

posiadać odpowiednie umiejętności osobiste, postawy i wartości zachęcające do aktywnego uczenia się 

z wykorzystaniem refleksyjnej, otwartej i tolerancyjnej komunikacji. Trenerzy muszą sformułować jasne 

zadania do samodzielnego uczenia się na e-platformie oraz wskazać wymagania dotyczące informacji 

zwrotnej i refleksji.  
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8. Samoocena kompetencji uczestników 

 

Samoocena wiedzy i umiejętności uczestników zostanie przeprowadzona w trzech etapach: przystąpienie do 

testu samooceny on-line; aktywny udział w sesjach edukacyjnych i wypełnianie zadań praktycznych; 

refleksja nad własnymi doświadczeniami edukacyjnymi po zakończeniu szkolenia. Po pomyślnym 

ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty osiągnięć. 

 Na początku szkolenia nauczyciele matematyki zostaną poproszeni o wykonanie testu samooceny 

on-line w celu określenia poziomu ich wiedzy, umiejętności i postaw dotyczących materiału 

szkoleniowego. Pod koniec kursu zostaną poproszeni o ponowne przystąpienie do testu samooceny 

on-line w celu oceny swoich postępów w nauce.  

 Na zakończenie sesji końcowej nauczyciele zostaną poproszeni o zastanowienie się nad swoimi 

doświadczeniami edukacyjnymi podczas szkolenia, praktycznymi pracami nad „zestaw narzędzi 

online do nauczania matematyki” i „zestaw narzędzi online do rozwijania krytycznego myślenia 

i kreatywności uczniów” zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pośrednictwem platformy  

e-learningowej.  

 Aby pomyślnie ukończyć kurs, uczestnicy będą musieli udzielić poprawnych odpowiedzi na co 

najmniej 80% pytań teoretycznych w końcowym teście samooceny. Test będzie również służył 

jako narzędzie do pomiaru zmian w poziomie pewności siebie nauczycieli w zakresie korzystania 

z narzędzi cyfrowych zarówno do samodzielnego uczenia się on-line, jak i do nauczania 

matematyki dla uczniów. Ponadto, aby dostrzec zmianę w ich podejściu do korzystania z narzędzi 

cyfrowych do nauczania matematyki zarówno wewnątrz jak i poza klasą. Poprawa umiejętności 

informatycznych nauczycieli będzie prezentowana podczas całego szkolenia i zostanie 

odzwierciedlona podczas ostatniej sesji bezpośredniej.  
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Załączniki 

 

Załącznik 1. Glosariusz 

  

Taksonomia Blooma została stworzona przez Benjamina Blooma w 1956 roku. Taksonomia Blooma 

zawiera sześć kategorii umiejętności kognitywnych: wiedza, zrozumienie, zastosowanie, analiza, 

synteza, ewaluacja - od umiejętności niższego rzędu, które wymagają mniejszego przetwarzania 

poznawczego do umiejętności wyższego rzędu, które wymagają głębszego uczenia się i większego stopnia 

przetwarzania poznawczego. 

Kompetencja to całość wiedzy, umiejętności i postaw w danej dziedzinie, udokumentowana zdolność do 

wykonywania zadań, działań zgodnie z ustalonymi wymaganiami. 

Kreatywność oznacza tworzenie, odkrywanie czegoś nowego w unikalny sposób, który jest odpowiedni dla 

danego problemu, lub pytania. Kreatywność definiowana jest przede wszystkim jako zdolność do 

odkrywania nowych lub oryginalnych rozwiązań powiązanych z już istniejącymi koncepcjami. 

Myślenie krytyczne Istnieje wiele różnych definicji myślenia krytycznego.  

„Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpretacją i ewaluacją tego, co obserwujemy, 

komunikatów, informacji i argumentów.” (Michael Scriven)  

„Refleksyjne myślenie jest czynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub 

przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu na podstawy, na których się opiera, oraz dalszych wniosków, do 

których doprowadza.” (John Dewey,1909)". 

  

Krytyczne myślenie to podejmowanie uzasadnionych decyzji.  

Kompetencje dydaktyczne to wiedza o tym, jak uczyć i przekazywać wiedzę uczniom. 

Kompetencje informatyczne to jedna z ośmiu kluczowych kompetencji, która obejmuje zdolność do 

niezawodnego i krytycznego wykorzystywania wszystkich technologii informatycznych w celu 

poszukiwania informacji, komunikowania się i rozwiązywania kluczowych problemów we wszystkich 

dziedzinach życia. 

Zróżnicowana klasa obejmuje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niskiej motywacji, 

mieszkających na odległych obszarach, pochodzących z różnych środowisk, np. migrantów czy 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej. 

Odwrócone nauczanie to podejście pedagogiczne, w którym konwencjonalne pojęcie uczenia się w klasie 

twarzą w twarz jest odwrócone, tak że uczniowie są wprowadzani do materiału nauczania przed klasą, 

a następnie czas w klasie jest wykorzystywany do pogłębienia zrozumienia poprzez dyskusje 

z rówieśnikami i działania ułatwiające rozwiązywanie problemów, które są prowadzone przez nauczycieli/ 

trenerów. 

Pokolenie Z - najnowsze pokolenie urodzone między 1995 a 2015 rokiem, które od najmłodszych lat 

korzysta z technologii cyfrowej i czuje się komfortowo w internecie i mediach społecznościowych, ale 

niekoniecznie musi posiadać umiejętność posługiwania się technologią cyfrową. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy
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Gamifikacja jest edukacyjnym podejściem mającym na celu motywowanie uczniów do nauki poprzez 

wykorzystanie projektów gier wideo, aplikacji mobilnych i elementów gry (punktacja, konkurencja 

z innymi, zasady gry) w środowiskach edukacyjnych. Celem jest maksymalizacja przyjemności 

i zaangażowania poprzez zainteresowanie uczniów i zainspirowanie ich do dalszej nauki. 

Mikro uczenie jest holistycznym podejściem do uczenia się i edukacji w oparciu o umiejętności, które 

dotyczy stosunkowo małych jednostek edukacyjnych. Wiąże się to z krótkoterminowymi strategiami 

opracowanymi specjalnie z myślą o zrozumieniu/uczeniu się/edukacji opartej na umiejętnościach. Mikro 

uczenie odnosi się do mikro-perspektywy uczenia się, kształcenia, szkolenia i rozwoju umiejętności. 

Technika ta jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z wolniej uczącymi się osobami.  

Otwarte zasoby edukacyjne (OER) to materiały cyfrowe, które mogą być wykorzystywane do celów 

dydaktycznych, edukacyjnych, badawczych i innych, udostępniane bezpłatnie na podstawie otwartych 

licencji, które pozwalają na wykorzystanie materiałów, które nie byłyby łatwo dozwolone wyłącznie na 

podstawie praw autorskich. OER obejmują pełne kursy, materiały szkoleniowe, moduły, podręczniki, filmy, 

testy, oprogramowanie i wszelkie inne narzędzia, materiały lub techniki wykorzystywane do wspierania 

dostępu do wiedzy. 

Odwrócona metodologia szkolenia oznacza, że trener pełni rolę moderatora i prowadzi kursantów do 

dokonania samodzielnie wstępnej analizy materiałów szkoleniowych on-line prezentowanych jako OERs. 

Po wykonaniu zadań związanych, uczestnicy omawiają wyniki szkolenia z moderatorem w trakcie 

bezpośrednich spotkań. Oznacza to, że trenerzy wykorzystują odwróconą metodologię szkolenia w celu 

doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji.  

Kompetencje społeczne i obywatelskie można zdefiniować jako umiejętności osobiste, interpersonalne 

i międzykulturowe, które wyposażają jednostki w umiejętność konstruktywnego uczestnictwa, w życiu 

społecznym. Kompetencje obywatelskie umożliwiają pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim, promując 

wartości, postawy i praktyki demokratyczne.  
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Załącznik 2. Lista umiejętności i zdolności poznawczych w matematyce 

 

1.  Zdolności poznawcze - wiedza i percepcja: 

1.1 umiejętność zapamiętywania i odtwarzania podstawowych pojęć matematycznych 

(powierzchnia, ułamek itd.), symboli (≤, +), definicji, struktury (jednostki, dziesiątki, setki itd.) 

oraz cech liczbowych 

1.2 umiejętność rozpoznawania obiektów matematycznych (figury: prostokąt, kwadrat itp.), liczb, 

ułamków (proste i dziesiętne), wyrażeń liczbowych (np. 3a + a; a + 6 = 18; 0,5 - 6 + 1,3; itp.) 

1.3 umiejętność rozpoznawania równoważnych obiektów matematycznych (np. równoważnych 

ułamków prostych i dziesiętnych, figur geometrycznych zakrzywionych na różne sposoby)  

1.4 umiejętność wybrania właściwej odpowiedzi z podanych opcji 

1.5 umiejętność porównania (>, <, ≥, =) i zaokrąglenia liczb 

1.6 umiejętność wykonywania zwykłych procedur algebraicznych (znaczenie wyrażeń liczbowych, 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie itp. ) 

1.7 umiejętność napisania liczby naturalnej za pomocą liter, cyfr arabskich lub rzymskich (np. 

dwadzieścia jeden - 21 - XXI) 

1.8 umiejętność zapisania prostego lub dziesiętnego ułamka w słowach lub cyfrach (np. dwie trzecie 

- 2/3; dwie piąte - 0,4) 

1.9 umiejętność znalezienia i wybrania informacji z wykresów, diagramów i innych źródeł 

1.10 umiejętność czytania skali w pomiarach masy, czasu i długości 

1.11 umiejętność korzystania ze środków pomiarowych 

1.12 umiejętność dobierania i stosowania jednostek miary (długość, masa, szerokość, powierzchnia, 

objętość itp.) 

2.  Zdolności poznawcze – zastosowanie 

2.1    umiejętność wybierania prawidłowej operacji, metody, strategii rozwiązania zwykłych zadań 

znanego algorytmu (np. 36-48+64-48= 48-(36+64)=... ) 

2.2 umiejętność prezentowania, przedstawiania danych matematycznych na wykresach, schematach 

2.3 znajomość różnych sposobów zobrazowania danych matematycznych. 

Punkty 20 21 22 23 24 25 

Liczba 

uczestników 

5 5 4 2 4 3 

 

2.4 umiejętność tworzenia odpowiednich modeli do rozwiązania zadania (np. znaleźć 20% z liczby 

160... możliwych wariantów: 160 : 5; 160 - 1/5; 160 : 100 - 20; itd. ) 

2.5 umiejętność przedstawienia wykresu lub schematu zgodnie z opisem zadania (np. uczeń potrafi 

przedstawić dane na diagramie drzewa) 

2.6 umiejętność narysowania właściwej figury geometrycznej (np. narysowanie trójkąta 

prostokątnego z bokami o długości 3 cm i 4 cm) 

2.7 umiejętność zastosowania danych ze schematów, wykresów, diagramów do rozwiązania zadania 

2.8 umiejętność minimalizowania/maksymalizowania jednostek miary (1 cm = 10 mm; 1 cm = 0,01 

m; itd.) 

2.9 umiejętność przedstawiania sposobu rozwiązywania zadań 

2.10 umiejętność wyciągania wniosków oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 

 


