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Athanasia (Sia) Mpalomenou 

Poszukiwanie matematycznych skarbów! 

(Ateny, Grecja, 2020) 

 

Athanasia (Sia) Mpalomenou posiada tytuł doktora nauk 

matematycznych i jest absolwentką Uniwersytetu Patras 

w Grecji. Jest również koordynatorem projektu 

edukacyjnego w zakresie matematyki w zachodniej Grecji 

oraz została mianowana dyrektorem eksperymentalnej 

szkoły średniej w Patras. Jest pracownikiem naukowym 

Uniwersytetu w Patras, posiada 21 lat doświadczenia 

w nauczaniu w szkołach. Jej historia sukcesu opiera się na 

doświadczeniu w nauczaniu w Elis Summer School 

w Grecji. 

Klasa, o której będzie mówić, składa się z 25 uczniów w wieku 13 lat, Athanasia była 

ich nauczycielem podczas letnich zajęć. Poziom motywacji uczniów do matematyki 

określiła, jako bardzo niski, powiedziała: „Matematyka jest dla uczniów 

nieinteresująca, odpychająca i bardzo trudna”. Podczas zajęć nie miała asystenta, ale 

wspólnie z kolegą organizowali i realizowali letni program matematyczny dla uczniów 

szkoły. Zmotywowali ją uczniowie, którzy nie wiedzieli jak zastosować matematykę 

w życiu codziennym, a także jej kolega, który jest również zmotywowanym 

pedagogiem. Powiedziała: 

“ Zarówno mój kolega, jak i ja staramy się, aby uczniowie postrzegali matematykę 

z innej perspektywy i zdali sobie sprawę, że jest to użyteczny i atrakcyjny przedmiot. 

Uczniowie nie mieli żadnych trudności z nauką, jednak ich zainteresowanie 

matematyką było niepokojąco niskie.” 

Bardzo często zdarza się, że uczniowie na ogół obawiają się matematyki i uważają ją 

za przedmiot abstrakcyjny, którego treści ich zdaniem nie będą potrzebne w życiu. 

Wielu uczniów skarży się, że matematyka nie jest łatwa do zrozumienia, a wszystkie 

ćwiczenia są zbyt teoretyczne i nie maja zastosowania w życiu. Jak powiedziała pani 
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“Moim zdaniem, matematyka nauczana w tradycyjny sposób wydaje się trudna dla 

uczniów.” 

Problemem jest to, że małe zainteresowanie matematyką prowadzi do małego 

zaangażowania w uczestnictwo w zajęciach, a w końcu do mniejszego poświęcania 

czasu na matematykę podczas pracy domowej. Problem pojawia się, gdy uczniowie 

zaczynają wyrażać negatywne odczucia dotyczące matematyki i mówią negatywnie 

o sobie "Nie jestem dobry w matematyce" lub "Nienawidzę tego", unikając zajęć 

związanych z matematyką.  

Pani Mpalomenou wybrała inne podejście do nauczania 

cyfrowej gamifikacji, tak aby uczniowie mogli poznać 

nowe moduły matematyczne, a także te, które są bardzo 

interesujące we współczesnych czasach (np. teoria grafu, 

teoria prawdopodobieństwa, kryptografia, liczby 

pierwsze, trójkąt Pascala). 

Pani Mpalomenou wprowadziła dla swoich uczniów gry 

online - Tangram, oraz Sudoku z wykorzystaniem 

szkolnych komputerów i tabletów, Dodatkowo, Pani Mpalomenou zastąpiła testy 

na quizy, które powstały w formie ankiet w Google Forms, gdzie mogła wykorzystać 

ciekawy materiał wizualny, aby uczynić testy mniej stresującymi i bardziej 

atrakcyjnymi dla młodych umysłów. Pytania wielokrotnego wyboru, które zawierały 

zdjęcia, kolorowe kształty i znane emotikonki, były wykorzystywane zarówno do 

oficjalnej oceny postępów uczniów, jak i do ich własnej samooceny w celu lepszego 

zapoznania się z tematyką matematyczną. Dzięki metodzie łączenia nauki z grami pani 

Mpalomenou wykorzystała przynależność uczniów do technologii cyfrowych i wysoki 

poziom ich kompetencji cyfrowych, by zapobiec irracjonalnym obawom o proces 

oceny. Wszystkie te działania posłużyły, jako metody zaangażowania i motywacji do 

włączenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do swojej klasy, próbując 

pokazać uczniom, że geometria i rachunek mogą być zabawnymi tematami. 

 

Dodatkowo, studenci nie byli przekonani, że matematyka jest potrzebna w codziennym 

życiu. Pani Mpalomenou i jej kolega próbowali udowodnić uczniom, że potrzebują 

matematyki w swoim życiu, aby radzić sobie z prawdziwymi problemami, które mogą 
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się pojawić. Nauczyciele zastosowali technikę 

nauczania gamifikacji. Technika ta została 

zorganizowana w formie gry w ukryty skarb na 

terenie szkoły, gdzie uczniowie musieli używać 

prostych formuł w programie Excel, aby 

obliczyć zdobyte punkty. Na początku 

uczniowie zostali podzieleni na grupy 

i poproszeni o poszukiwanie ukrytych przedmiotów, rozwiązywanie zagadek, które 

doprowadziły ich do ukrytych zagadek matematycznych. Odpowiedź na każdą zagadkę 

odpowiadała literze alfabetu; właściwa odpowiedź na wszystkie zagadki dawała słowo, 

które oznaczało nazwę skarbu ukrytego w szkole. Za każde rozwiązanie zagadki 

zdobywało się punkty. Na koniec zadania, uczniowie uświadomili sobie, że do 

wskazania zwycięskiej drużyny potrzebna jest matematyka. Uczniowie pod okiem 

nauczycieli, korzystali z Microsoft Office Excel, gdzie wykorzystywali podstawowe 

formuły, takie SUM i MULTIPLY w celu obliczenia punktów zdobytych przez każdą 

drużynę. Drużyna z największą ilością punktów i najlepszym czasem zwyciężyła i 

zdobyła nagrodę. Była to praktyczna metoda pokazania, że matematyka jest 

praktycznym tematem, który pomaga w rozwiązywaniu problemów, z którymi masz do 

czynienia w życiu. Jak wspomniała pani Mpalomenou: 

“ Wszyscy uczniowie byli szczególnie zainteresowani poszukiwaniem 

i rozwiązywaniem zagadek, angażowaniem się w uczenie się przez doświadczenie, 

aktywnym i zbiorowym rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem współpracy 

w procesie twórczym, kultywowaniem umiejętności miękkich XXI wieku.” 

Kiedy gra się skończyła, uczniowie zebrali się w auli szkoły. Tam rozmawiali z każdym 

nauczycielem i uczniem o każdej zagadce z osobna. Przedstawiono prawidłową 

odpowiedź na każdą z tych zagadek, a uczniowie dyskutowali, do którego modułu 

matematycznego ona pasuje i czy ma zastosowanie w codziennym życiu lub we 

współczesnej nauce. Uczniowie byli pod wrażeniem matematycznych zagadek. Kiedy 

nagroda została przyznana zwycięskiej drużynie, uczniowie powiedzieli, że chcą 

powtórzyć takie zabawy. Ponadto wykazali oni szczególne zainteresowanie niektórymi 
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z przedstawionych im jednostek 

matematycznych.  O pozytywnym 

nastawieniu uczniów świadczyło 

zarówno ich zwiększone aktywne 

uczestnictwo i zainteresowanie 

wszystkimi etapami gry, jak i ocena 

wyniku nauczania za pomocą 

kwestionariusza, który był przekazany uczniom po zakończeniu gry. Wyniki oceny 

zostały przedstawione na 36. Panhelleńskiej Konferencji Greckiego Towarzystwa 

Matematycznego, która odbyła się w listopadzie 2019 roku w Larissa. Wyniki 

wykazały, że zaangażowane dzieci starały się zagłębić w tematykę matematyki, 

wykazując większe zainteresowanie w czasie zajęć z nauczycielami lub rodzicami. 

Ponadto, nastawienie uczniów do oceny zostało wyraźnie zmienione po kilku 

tygodniach. Uczniowie wydawali się być dużo bardziej zaangażowani podczas testów 

oceniających, które były przygotowane w Google Forms. Podsumowując, pani 

Mpalomenou zaproponowała alternatywne metody nauczania matematyki w zależności 

od wieku i zainteresowań grupy docelowej, jak również celów nauczania. Ponadto 

zalecałaby wykorzystanie dostępnych materiałów, zasobów technicznych, 

technologicznych i ludzkich, a także edukację na świeżym powietrzu, lekcje 

w muzeach lub w laboratoriach. Doskonałym sposobem, aby pomóc swoim uczniom 

cieszyć się matematyką są gry wideo. Jest tak wiele zabawnych gier matematycznych, 

w które można grać w czasie zajęć. Uczniowie uwielbiają zagadki i gry planszowe. 

Sekretem odkrywania zainteresowania uczniów matematyką jest zwiększenie ich 

pewności siebie i pomoc w przekonaniu się, że mogą być najlepsi w matematyce. 

Pytania do refleksji: 

1. Dlaczego niektóre dzieci uważają, że matematyka wydaje się być 

abstrakcyjnym, niepraktycznym przedmiotem? 

2. W jaki sposób korzystanie z określonych gier, takich jak poszukiwanie 

skarbów, może wpłynąć na stosunek uczniów do matematyki? 

3. Jakie gry można wymyślić, aby zaangażować dzieci w rozwiązywanie 

zagadek z matematyki? 

 


