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Moduł III “Radzenie sobie z różnorodnością w klasie” 

Celem tego modułu 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. analiza pedagogiczna i psychologiczna aspektów radzenia sobie z różnorodnością w klasie 

z punktu widzenia pochodzenia społecznego/ekonomicznego/kulturowego uczniów, 

ich umiejętności i zdolności, a także ich motywacji do nauki; 

2. zbadanie możliwości zastosowania różnych narzędzi cyfrowych i innowacyjnych metod 

(np. mikrouczenie, grafika, uczenie się odwrócone, aplikacje mobilne i integrowanie 

matematyki w ramach STEAM - (w celu osiągnięcia lepszych wyników nauczania 

w matematyce)), aby zindywidualizować i zróżnicować proces nauczania/uczenia się; 

3. umożliwienie nauczycielom matematyki przyjęcia najlepszych praktyk wynikających 

z sukcesów przedstawionych w tym module, dotyczących postępowania z różnymi grupami 

uczniów. 

 

Treść 

Część teoretyczna tego modułu skupia się na trzech jednostkach: po pierwsze, wspólny punkt zrozumienia 

tego, czym jest różnorodność i co praktycznie oznacza w klasie nauczycielskiej; po drugie, znaczenie 

różnorodności, jej aspektów psychologicznych i pedagogicznych; po trzecie, znaczenie narzędzi i metod 

cyfrowych dla uwzględnienia różnorodności w klasie matematycznej.  

Część praktyczna tego modułu ma na celu wspieranie kompetencji nauczycieli matematyki w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z różnymi grupami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualizacji i zróżnicowania procesu edukacyjnego. Praktyczne porady dotyczące radzenia sobie 

z takimi zagadnieniami są przedstawione w formie pisemnych i filmowych opowieści, które są dostępne 

na stronie internetowej projektu: https://smart.erasmus.site/success-stories/ Opisy filmu i zapisanych 

sukcesów są przedstawione w praktycznej części tego modułu poniżej.

https://smart.erasmus.site/success-stories/
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Efekty uczenia się/kompetencje  

Pod koniec kursu będziecie mogli: 

− zrozumieć i przyjąć znaczenie "różnorodności", jej wymiary i znaczenie, 

− określić różne potrzeby i preferencje uczniów, 

− realizować psychologiczno-pedagogiczne aspekty różnorodnej klasy, 

− określić najbardziej odpowiednie narzędzia i metody, które należy stosować, biorąc pod uwagę 

okoliczności panujące w danej klasie, 

− wykorzystywać różnice indywidualne z korzyścią dla wszystkich uczniów, 

− dostosować zachowanie w klasie, podejście do nauczania i szkolenia, w oparciu o skład klasy, 

− wykorzystywać odpowiednie narzędzia i metody cyfrowe w celu pobudzenia zainteresowania 

uczniów matematyką, 

− przyczyniać się do poprawy wyników w nauce, kreatywności, krytycznego myślenia, 

rozwiązywania problemów itp.. 

Część teoretyczna 

Wspólny punkt porozumienia 

Jeśli jesteś nauczycielem matematyki, gdy chodzi o klasę, można dokonać zmian w metodach nauczania, 

które mogą stworzyć bardziej integracyjne i przyjazne środowisko dla wszystkich uczniów z różnych 

środowisk i na różnych poziomach umiejętności. 

Różnorodność można konceptualizować na wiele 

sposobów, jednak jeśli chodzi o nasze klasy, różnice 

mogą wynikać z różnych wymiarów, takich jak: 

uczniowie o niskiej motywacji, uczniowie 

mieszkający na odległych obszarach geograficznych, 

uczniowie o mniejszych możliwościach uczenia się, 

a także uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (Dlaczego różnorodność kulturowa i świadomość w klasie jest ważna, dostępne  

na stronie internetowej https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-

education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important). 

 

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
https://smart.erasmus.site/success-stories/
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Różnorodność ma znaczenie w klasie, a bezpośrednim obowiązkiem nauczycieli jest zapewnienie, 

aby uczniowie byli przygotowani do pracy w zróżnicowanym środowisku, dorastali i współpracowali 

z innymi w celu stworzenia nowych perspektyw (Różnorodność i integracja w klasie - Wprowadzenie, 

dostępne na stronie internetowej https://web.uri.edu/teach/multicultural/). Skuteczny edukator może 

wyrazić swoje zainteresowanie różnorodnością,  pozostając jednocześnie wrażliwym na różnice. 

Znaczenie różnorodności w klasie - wkład w życie akademickie i zawodowe 

Ważne jest, aby określić różnorodność i jej korzyści w kontekście edukacyjnym. Oczywiste jest, że różnice 

w klasie mogą rzeczywiście przyczynić się do osobistego i akademickiego doskonalenia wszystkich 

jednostek. “Różnorodność zwiększa kreatywność” (Philips, 2014). Różnorodność może powodować 

dyskomfort, szorstkie interakcje, brak zaufania, obawy o brak szacunku, ale zaletą jest to, że aby rozwijać 

się w oparciu o innowacje, różnorodność jest potrzebna. Ludzie, a zwłaszcza uczniowie pochodzący 

z różnych środowisk etnicznych, mogą wnieść swój wkład w realizację danego zadania dzięki bardziej 

unikalnym informacjom i doświadczeniom. Dlatego też uczeń, mężczyzna lub kobieta, uczeń europejski 

lub azjatycki może mieć inne perspektywy, oferując unikalny wkład w rozwiązanie danego zadania. 

Dodatkowo, członkowie jednorodnej grupy mogą czuć się pewni, że podczas wspólnej pracy osiągną 

wspólny konsensus; oczekują, że się zrozumieją, że pochodzą ze wspólnego środowiska i że się zgodzą. 

Jednak gdy uczniowie przyzwyczaili się do pracy z kolegami z innych środowisk, są już przygotowani 

i chętni do ciężkiej pracy, by osiągnąć wspólne porozumienie. W związku z tym nastąpiła zmiana 

w ich podejściu do konfliktu, negocjacji i porozumienia. 

Określanie i przyjmowanie różnorodności 

Aby zapewnić środowisko integracyjne w zróżnicowanej klasie, nauczyciel powinien podjąć konkretne 

kroki w celu określenia i uwzględnienia różnych potrzeb i preferencji uczniów (Znaczenie różnorodności 

i świadomości kulturowej w klasie, dostępny na stronie https://drexel.edu/soe/resources/student-

teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/): 

1. Poznaj swoich uczniów 

Poświęcenie czasu na poznanie kulturowego pochodzenia każdego z uczniów, ich hobby, stylów i trudności 

pomoże nauczycielowi je zrozumieć i zapewni świadomość kulturowąWykazanie prawdziwego 

zainteresowania tym, skąd pochodzi każdy uczeń, może zbudować zaufanie i stworzyć osobistą więź 

z każdym z nich w klasie Jeśli trudno jest zapamiętać nazwiska i pochodzenie, można stworzyć 

podstawową listę ze zdjęciem każdego ucznia w pierwszym dniu zajęć. Wielu instruktorów korzysta z kart 

katalogowych, ankiety online lub kwestionariusza podanego w pierwszym dniu roku szkolnego. 

2. Utrzymanie stałej komunikacji 

Ważna jest nie tylko znajomość uczniów, ale także utrzymanie regularnej komunikacji przez cały rok 

szkolny. Choć może to być bardzo trudne pod względem zarządzania czasem. Kilkuminutowe spotkania 

indywidualne w celu sprawdzenia ich przebiegu w cyklu dwumiesięcznym mogą pozwolić wychowawcy 

na utrzymanie kontaktu ze stanem psychicznym uczniów. Uczniom można zadawać pytania dotyczące: 

a. ich ogólnych osiągnięć w szkole, b. wyzwań społecznych wśród rówieśników, c. ich aspiracji 

https://web.uri.edu/teach/multicultural/
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
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dotyczących najbliższej przyszłości, d. ich pasji i upodobań. W ten sposób nauczyciele mogą 

zidentyfikować zróżnicowane pochodzenie każdego ucznia, a jednocześnie monitorować jego postępy. 

3. Zwróć uwagę na wskaźniki 

Równie ważna jest identyfikacja kultury, przekonań, podłoża ekonomicznego i kwestii językowych 

każdego ucznia. Ważne jest, by poświęcić czas na zrozumienie niuansów kulturowych każdego ucznia 

i wykorzystać te ustalenia do opracowania odpowiedniej 

lekcji. Na przykład sposób, w jaki uczniowie mówią, może 

dostarczyć wychowawcom istotnych informacji 

o pochodzeniu etnicznym uczniów. Co więcej, zwyczaje 

higieniczne uczniów dotyczące ich ubioru i włosów mogą 

dać wgląd w ich psychologiczny stan umysłu, a także 

w ogólną sytuację w domu, jeśli chodzi o ich pochodzenie 

ekonomiczne, zaniedbania rodziców lub kwestie 

psychologiczne. 

Praca z różnymi grupami w klasie  

Radzenie sobie z różnorodnością w klasie jest analizowane w dwuwymiarowej osi, która zawiera 

komponent psychologiczny i pedagogiczny. Wkład osobistego wkładu nauczyciela w życie uczniów jest 

bezcenny. Może on być wspierany przez praktyki, które oferują wszystkim uczniom sensowną i dostępną 

naukę.  

Przed wejściem do klasy nauczyciel powinien rozważyć następujące kwestie: jak jego własne założenia 

kulturowe mogą wpłynąć na jego interakcje z uczniami?  W jaki sposób pochodzenie i doświadczenia 

uczniów mogą wpłynąć na ich motywację, zaangażowanie i naukę w klasie? W jaki sposób może 

modyfikować materiały szkoleniowe, działania, zadania i/lub egzaminy, by były bardziej dostępne 

dla wszystkich uczniów w jego klasie?  

Nauczyciel może również uznać za korzystne rozważenie następujących strategii nauczania 

integracyjnego (dostępny na stronie https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-

classrooms/inclusive-teaching-strategies):  

1. Prowadzenie kursu z integracją 

Istotne jest uwzględnianie treści z wielu perspektyw, ponieważ uwzględnianie perspektyw z kilku grup 

może zapewnić pełniejsze i dokładniejsze przedstawienie danego zagadnienia. “Każda sala lekcyjna, 

od nauk o glebie po studia etniczne, od pierwszego roku pisarstwa po fizykę - może funkcjonować jako 

inkubator integracji, jako doświadczenie społeczne sprzyjające pozytywnemu klimatowi” (Armstrong, 

2011, str.51). Chociaż są one pomocne w zaspokajaniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych, uniwersalne 

wytyczne dotyczące projektowania wspierają wszystkie potrzeby uczniów. Na przykład, włączenie 

uniwersalnego wzornictwa do zadań domowych z matematyki może obejmować dzielenie się przykładami 

dopuszczalnych zadań do pisania dla swojej klasy. Pomaga to wielu uczniom lepiej zrozumieć i spełnić 

oczekiwania wszystkich uczniów, w tym: uczniów z różnych środowisk, o niskiej motywacji, 

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
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mieszkających na odległych obszarach geograficznych, uczniów o mniejszych możliwościach uczenia się, 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów ze środowisk migracyjnych. Jak analizowano w ostatniej 

części tego modułu, wszystkie historie pisane i wideo mają jedną (wśród wielu innych) wspólną 

charakterystykę: umiejętność dostosowania metod nauczania w celu prowadzenia kursu z włączeniem 

społecznym. Uczniowie z różnych środowisk edukacyjnych, o różnych statusach społecznych i o różnych 

potrzebach edukacyjnych są włączeni w proces nauczania i żaden z nich nie pozostaje w tyle. 

2. Bądź dostępny dla wszystkich 

Gromadzenie informacji zwrotnych od uczniów na temat ich doświadczeń nie tylko funkcjonuje jako 

sposób identyfikowania różnorodności, ale także wzmacnia więzi osobiste między nauczycielem 

a uczniem. Opracowanie metod, które byłyby jednakowo dostępne dla wszystkich, tworzy środowisko 

bezpieczeństwa psychologicznego w różnorodności. Ułatwienie uczniom przekazywania poufnych 

informacji zwrotnych jest ważne; niektóre z tych metod obejmują ankiety, sesje informacyjne w połowie 

kwartału, pomoc konsultantów lub doradców szkolnych. W celu oceny stanu uczniów można stworzyć 

materiały informacyjne. Po przeczytaniu niektórych historii sukcesu w ostatniej części tego modułu, zdasz 

sobie sprawę, że wiele z nich ma ten aspekt wspólny: nauczyciel jest dostępny dla każdego, ponieważ 

tempo nauki każdego ucznia jest respektowane. Klasa może być dostosowana do potrzeb i tempa nauki 

każdego ucznia, a to można łatwiej zrobić przy użyciu technologii. Na przykład, jeśli zadanie wideo jest 

przekazywane uczniom w klasie, mogą je powtarzać tyle razy, ile potrzebują w swoim tempie i powtarzać 

je w domu (w razie potrzeby), aby się uczyć. 

Popularną metodą wśród edukatorów , która może ułatwić uczniom przedstawienie ich cennej oferty, jest 

metoda Start-Stop-Continue (Uzyskiwanie informacji zwrotnych od studentów, dostępny na stronie 

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue). Zapytanie "jak leci?" zazwyczaj nie jest 

zbyt konkretne i nie daje użytecznych informacji zwrotnych. Bardziej prawdopodobne jest, że otrzymasz 

konkretne odpowiedzi, jeśli zadasz konkretne pytania: co powinieneś zacząć robić, co powinieneś przestać 

robić i co powinieneś robić dalej. Uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów pozwoli nauczycielowi 

zrozumieć, że uczniowie mają różne potrzeby, umiejętności i obawy. Jest to skuteczna metoda poznawania 

obaw uczniów, a następnie tworzenia środowiska równości i równych szans. 

3. Ustanowienie zasad zapewniających wzajemne relacje oparte na szacunku 

Wszystkie klasy mają potencjał do negatywnych interakcji, ale prawidłowe radzenie sobie z nimi zależy 

od cennej pracy nauczyciela. Ustalenie oczekiwań co do zachowań w klasie na początku kursu, angażuje 

uczniów w działania edukacyjne, które zapobiegają potencjalnym konfliktom. Ustalenie oczekiwań 

co do zachowań w klasie na początku kursu, angażuje uczniów w działania edukacyjne, które zapobiegają 

potencjalnym konfliktom. W kolejnych historiach sukcesu przeczytasz o przypadkach, w których 

uczniowie, którzy stanęli w obliczu pewnych wyzwań edukacyjnych i społecznych, takich jak autyzm, 

w ogóle nie byli chętni do uczestniczenia w zajęciach. Jednak w związku z budzącymi szacunek 

interakcjami i gamifikacją procesu uczenia się, niektórzy z najbardziej wymagających uczniów zaczęli 

uczestniczyć w zajęciach, a nawet odważyli się napisać ćwiczenia na tablicy szkolnej.  

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue
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Aby stworzyć środowisko równości i równych szans w klasie matematyki, pomóc uczniom ustalić pewne 

podstawowe zasady (Brookfield, Preskill, 2012): 

a) poprosić uczniów, aby zastanowili się nad najlepszymi dyskusjami grupowymi, w których wzięli 

udział i co sprawiło, że dyskusje te były satysfakcjonujące, 

b) poprosić uczniów, aby zastanowili się nad najgorszymi dyskusjami grupowymi, w których 

uczestniczyli i zastanowili się nad tym, co sprawiło, że dyskusje te były tak niezadowalające, 

c) dla każdej ze zidentyfikowanych pozytywnych cech poprosić uczniów o zaproponowanie trzech 

rzeczy, które grupa mogłaby zrobić, aby zapewnić obecność tych cech, 

d) w odniesieniu do każdej ze zidentyfikowanych negatywnych cech poprosić uczniów 

o zaproponowanie trzech rzeczy, które grupa mogłaby zrobić, aby zapewnić, że nie wystąpią one 

w grupie, 

e) wykorzystać sugestie uczniów do opracowania zestawu podstawowych zasad, na które wszyscy się 

zgadzają, i rozpowszechniać je w formie pisemnej, 

f) okresowo zwracać się do klasy z prośbą o zastanowienie się, czy podstawowe zasady ustalone 

na początku roku szkolnego są skuteczne i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie zmiany. 

Narzędzia cyfrowe i innowacyjne metody mające na celu przyciągnięcie różnych grup zainteresowanych 

matematyką  

Ostatnia część tego modułu skupia się na narzędziach cyfrowych i innowacyjnych metodach, które mogą 

pobudzić zainteresowanie uczniów matematyką. Ponieważ uczniowie żyją już w epoce cyfrowej, 

wyzwaniem jest połączenie części ich codziennego życia z matematyką, przy wykorzystaniu dostępnych 

rozwiązań cyfrowych. W ten sposób uczniowie odniosą korzyści na wielu poziomach, nie tylko 

poprawiając swoje wyniki w nauce, ale także zwiększając umiejętności, takie jak kreatywność, krytyczne 

myślenie i rozwiązywanie problemów. 

Ważne jest, by uczniowie zrozumieli, czym jest matematyka, jak działa w codziennych kontekstach życia. 

Po pierwsze, nauczyciel mógłby wyjaśnić, że matematyka pomaga ćwiczyć logiczne, krytyczne myślenie 

i kreatywność uczniów. Po drugie, zastosowanie wiedzy matematycznej w prawdziwych sytuacjach 

życiowych, takich jak bilansowanie budżetu, płacenie podatków, mierzenie pokoju, zostawianie napiwków, 

pomoże uczniom zrozumieć, dlaczego matematyka jest ważna. Po trzecie, wyjaśnienie, że matematyka jest 

uniwersalnym językiem wspólnym dla wszystkich ludzi, np. twierdzenie Pitagorasa miałoby zastosowanie 

wszędzie w galaktyce. Po czwarte, wyjaśnienie, że matematyka jest dominująca wszędzie: w nauce, 

technice, muzyce i wydarzeniach w sztuce. Wreszcie, ujawnienie, że wzrost gospodarczy silnie zależy 

od absolwentów z silnymi umiejętnościami matematycznymi, a wysokopłatne miejsca pracy znajdują się 

w dziedzinach STEM i STEAM (Pokaż swoim uczniom, że każdy może być matematykiem, dostępne 

na stronie internetowej https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-

instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog). 

 

 

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
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Końcowe wskazówki dla nauczyciela matematyki 

• Zawsze pamiętaj, by z entuzjazmem uczyć matematyki. Psychologiczne podejście nauczyciela 

odgrywa ważną rolę w zaangażowaniu ucznia. Praca nauczyciela jest ciężką odpowiedzialnością 

i może być wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Jednak przy wykazanym entuzjazmie 

dla przedmiotu, uczniowie postrzegają ten materiał jako interesujący. 

• Używaj zabawnych materiałów podczas nauki matematyki. Wielu uczniów jest uczniami 

wizualnymi, a posiadanie materialnych przedmiotów i multimediów do pracy może pomóc 

w lepszym zrozumieniu pojęć matematycznych. 

• Kiedy tylko jest to możliwe, używaj inteligentnych tablic i innych narzędzi, które wspierają naukę 

w środowisku cyfrowym. Korzystanie z technologii pomaga uczniom znacznie łatwiej uczyć się 

pojęć matematycznych.  
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Część praktyczna - historie sukcesu  

Poniższa część prezentuje serię historii sukcesów w nauczaniu matematyki w różnych klasach. Poniżej 

można przeczytać kilka krótkich informacji o nauczycielu i jego praktycznych metodach zwiększania 

motywacji uczniów do nauki matematyki. Historie te są praktycznymi przykładami na to, jak osiągnąć 

lepsze wyniki nauczania/uczenia się w klasie matematycznej, radząc sobie z różnymi grupami uczniów. 

Każda z historii sukcesu zawiera rekomendacje dla innych nauczycieli. Po przeczytaniu pisemnych 

opowieści i obejrzeniu filmów wideo, będziecie mogli zastosować najlepsze praktyki również w swojej 

klasie. 

Wszystkie historie pisane i wideo są dostępne na stronie internetowej projektu 

https://smart.erasmus.site/success-stories/ w języku angielskim, łotewskim, litewskim, rumuńskim, 

polskim i greckim. 

Opowiadania pisemne 

1. “Doświadczenie w nauczaniu i uczeniu się w zakresie TIK” 

Anastasios Papathanasiou jest nauczycielem matematyki w prywatnej szkole Palladio w Varis, 

na przedmieściach Aten. Stwierdził, że zidentyfikowanie trudności 19 uczniów i osobiste pomaganie 

im wszystkim podczas 45-minutowej lekcji jest bardzo trudne. W celu zintegrowania technologii 

cyfrowych w procesie nauczania, Pan Papathanasiou korzysta z platformy iTunes U, która umożliwia 

mu zamieszczanie materiałów klasowych online, edukacyjnych filmów wideo, prezentacji, projektów, 

testów, quizów, krzyżówek i prawie wszystkiego, czego uczniowie mogą potrzebować do nauki. 

Dodatkowo, platforma Classter jest wykorzystywana przez nauczycieli, uczniów i rodziców do dzielenia 

się wskazówkami dotyczącymi odrabiania zadań domowych, utrzymywania nieobecności, rozwiązywania 

problemów związanych z PKBR, utrzymywania aktualizacji wyników szkoły i ogólnie do śledzenia 

wszystkiego, co wiąże się ze szkołą. 

Interaktywne tablice są ważnym narzędziem i podstawową częścią procesu nauczania. Desmos jest 

darmowym kalkulatorem graficznym online, który pozwala użytkownikom odkrywać matematykę w nowy 

i ekscytujący sposób. Funkcje graficzne, wykresy tabel danych, ocenianie równań, badanie przekształceń 

i wiele innych. Jako rekomendacja dla innych matematyków i pedagogów, nauczyciel sugeruje tworzenie 

sieci. Uważa on również, że nauczyciel musi być doskonale przygotowany do ostatniego szczegółu. 

Wszystkie wyżej wymienione narzędzia muszą być przetestowane przed wprowadzeniem ich do użytku 

oraz należy opracować szczegółowy plan lekcj. 

2. “Polowanie na skarby z matematyką!” 

Athanasia (Sia) Mpalomenou posiada tytuł doktora nauk matematycznych i jest absolwentką Uniwersytetu 

w Patras w Grecji. Jest również koordynatorem projektu edukacyjnego w zakresie matematyki 

w zachodniej Grecji i została mianowana dyrektorem eksperymentalnej szkoły średniej w Patras. Poziom 

motywacji uczniów do nauki matematyki określiłaby jako bardzo niski. Bardzo często zdarza się, 

że uczniowie na ogół obawiają się matematyki i uważają ją za przedmiot abstrakcyjny, którego treść 

https://smart.erasmus.site/success-stories/


9 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 

autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ich zdaniem nie będzie potrzebna w życiu. Wielu uczniów skarży się, że matematyka nie jest łatwa 

do zrozumienia, a wszystkie ćwiczenia wydają się zbyt teoretyczne bez zastosowania w życiu. 

Aby rozwiązać ten problem, pani Mpalomenou wprowadziła dla swoich uczniów gry online 

z wykorzystaniem szkolnych komputerów i tabletów osobistych, takich jak cyfrowy Tangram, 

oraz internetowe Sudoku. Dodatkowo, Pani Mpalomenou zastąpiła konwencjonalne quizy pisane testami, 

które powstały w formie kwestionariuszy w Google Forms, gdzie mogła wykorzystać ciekawy materiał 

wizualny, aby testy były mniej zastraszające i bardziej atrakcyjne dla młodych umysłów. Dodatkowo Pani 

Mpalomenou wraz z koleżanką zastosowała technikę nauczania, która została zorganizowana jako gra 

w ukryty skarb na terenie szkoły, gdzie w końcu uczniowie musieliby używać prostych formuł w Excelu, 

aby obliczyć zdobyte punkty. Nauczycielka jest głęboko przekonana, że sekretem odkrywania 

zainteresowania uczniów matematyką jest wzmacnianie ich pewności siebie i pomaganie 

im w uświadomieniu sobie, że mogą być zwycięzcami w matematyce. 

3. “Wpływ środowisk edukacyjnych na poprawę osiągnięć uczniów” 

Edita Titenytė jest nauczycielką biologii i nauk przyrodniczych w Kownie na Litwie, pracuje w szkole 

o zróżnicowanym kontekście społecznym. Mówi, że często zmieniała swoje metody nauczania, aż znalazła 

najbardziej odpowiednie dla uczniów, aby w jak najkrótszym czasie osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce. 

Aby pomóc uczniom zwiększyć ich wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, zintegrowała matematykę 

z innymi przedmiotami STEAM. Wykorzystała Pinterest, jako wirtualną wyszukiwarkę zadań, a także 

wirtualne testy Kahoot i gry edukacyjne, takie jak "Smart Robots", do weryfikacji i podsumowania cykli 

lekcji. Nauczyciel często indywidualizuje i różnicuje zadania edukacyjne, organizuje pracę grupową 

poprzez łączenie w pary uczniów silnych i słabych oraz motywuje uczniów za pomocą otrzymanych 

wirtualnych nagród. Jej ulubionymi metodami uczenia się są metody eksperymentalne. Nauczycielka lubi 

zabierać uczniów na wycieczki terenowe i przydzielać im zadania praktyczne: obliczyć długość trasy, 

prędkość i odległości między dwoma obiektami za pomocą mapy i skali. 

4. “Rozwijanie kompetencji w zakresie uczenia się matematyki” 

Jurgita Norviliene jest nauczycielką matematyki i informatyki, pracuje w kowieńskiej szkole podstawowej 

w Ślienawie. Kontekst społeczny szkoły jest zróżnicowany, ponieważ składa się ona z uczniów 

pochodzących z różnych środowisk społecznych i kulturowych, a mianowicie z rodzin reimigrantów. 

W historii sukcesu nauczycielka opowiada, jak udało jej się rozwiązać problem pracy z różnymi grupami 

uczniów. Aby określić poziom wiedzy i umiejętności każdego ucznia, a także jego zdolność 

do zastosowania wiedzy i umiejętności do nauki nowych tematów, na początku i na końcu każdej lekcji 

używała wirtualnego narzędzia "Kahoot". Po zakończeniu testów uczniowie otrzymywali natychmiastową 

odpowiedź, która dawała im możliwość otrzymania informacji zwrotnej i omówienia wyników 

z nauczycielem i kolegami z klasy. Jurgita zaczęła używać aplikacji mobilnych na tablety i telefony 

komórkowe, a w celu zróżnicowania nauki przydzielała zadania do zadań domowych za pomocą 

elektronicznego zeszytu ćwiczeń EMAAby urozmaicić swoje nauczanie, Jurgita urozmaiciłaby lekcje 

praktycznymi zadaniami, wprowadzając projekt STEAM "Smart Saver". W tym celu zintegrowała program 

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/Edita_Titenyte_LT_story_EN.pdf
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nauczania informatyki i program Imagine Logo, aby ćwiczyć krytyczne myślenie uczniów 

i ich umiejętności rozwiązywania problemów. Aktywne nowoczesne metody nauczania w klasie, 

indywidualizacja i różnicowanie zadań, stała samoocena uczniów oraz ocena indywidualnych postępów 

doprowadziły do wzrostu motywacji uczniów, ich zainteresowania matematyką i aplikacjami mobilnymi. 

5. “Jak sprawić, by uczniowie uczyli się i lubili matematykę?” 

Ligita jest nauczycielką matematyki pracującą w Progimnazjum Petrasiunai, które znajduje się 

w największej aglomeracji miasta Kowna. Kontekst społeczny obszaru miejskiego jest dość złożony, 

ponieważ są tam uczniowie z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Ligita wzięła udział 

w internetowym kursie rozwoju zawodowego (480 h.) "Nowoczesne środowisko nauki". Wiedza 

i umiejętności zdobyte na tym kursie były systematycznie wykorzystywane w klasie matematyki. 

Przynajmniej dwa razy w tygodniu nauczyciel pozwalał uczniom na korzystanie z tabletów w klasie w celu 

zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów w zależności od ich poziomu i umiejętności. W ten sposób 

treści nauczania były zróżnicowane i zindywidualizowane. 

Ponadto postęp w nauce został przedstawiony na wykresie liniowym zwanym "Animal safari". Oprócz 

umożliwienia nauczycielowi śledzenia poziomu osiągnięć uczniów, narzędzie to służyło wzmocnieniu 

motywacji uczniów do naukiUczniowie mieli również możliwość skonsultowania się z nauczycielem 

online i otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej podczas odrabiania pracy domowej. Wirtualne 

środowisko nauczania, dzięki dodatkowemu zestawowi zadań, dało dzieciom uzdolnionym możliwość 

uczenia się konkretnych tematów na wyższym poziomie, podczas gdy uczniowie osiągający słabe wyniki 

motywowani byli ekscytującymi zadaniami z elementami gry, promującymi naukę w domu i w innych 

miejscach niż szkoła.  

6. “Nauka z wykorzystaniem ICT” 

Daiva Petkevičienė pracuje w obwodzie kowieńskim. Uczy dzieci w wieku szkolnym z niską motywacją 

i trudnościami w nauce. Daiva wyjaśnia, że często staje przed wyzwaniem, gdy na lekcjach matematyki 

uczniowie muszą rozwiązywać zadania z zakresu geometrii i sytuacji. Poszukując narzędzi, które 

są bardziej atrakcyjne dla uczniów, wykorzystuje internetowy program do ćwiczeń matematycznych 

“10 monkeys” (https://www.10monkeys.com/lt/). Program ten pozwala uczniom na pracę zarówno 

indywidualną, jak i w parach (uczniowie osiągający wysokie wyniki proszeni są o pomoc tym, którzy mają 

niższe umiejętności uczenia się). Nauczycielka uważa, że optymalny czas na zastosowanie tej metodologii 

to 3 godziny tygodniowo. Daiva uczy matematyki zintegrowanej z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi 

jak nauki przyrodnicze. W tym celu często korzysta z Google Earth (https://www.google.com/earth/) 

i Google Maps (https://www.google.com/maps). Programy te ułatwiają uczniom uświadamianie sobie 

przestrzeni, związków przyczynowo-skutkowych i innych zjawisk. Jest głęboko przekonana, 

że obrazowanie graficzne może pomóc uczniom zrozumieć i przeanalizować uzyskane wyniki, pogłębić 

kompetencje poznawcze i twórcze oraz utrwalić umiejętności matematyczne. 

 

 

https://www.10monkeys.com/lt/
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/maps
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7. “Zintegrowane nauczanie na lekcjach matematyki” 

Vaida Marcinauskienė jest nauczycielką w gimnazjum w obwodzie kowieńskim Akademija Ugnė Karvelis, 

a jej kategorią kwalifikacyjną jest pedagog metodyk. W jej praktyce, elektroniczne środowisko nauczania 

(EMA w języku litewskim) oraz zintegrowane zadania dotyczące treści rzeczywistych były 

najskuteczniejszymi narzędziami, które pomogły jej osiągnąć wyznaczone cele. Zaczęła korzystać z zadań 

ćwiczeniowych EMA (https://emapamokos.lt/)  z jej uczniami z piątej klasy. Lekcje były organizowane 

co najmniej raz w tygodniu w czytelni komputerowejUczniowie byli w stanie wykonać te zadania 

w zależności od poziomu nauki, tempa i możliwości - ich treści nauczania były zróżnicowane, a ich nauka 

zindywidualizowana. Wszyscy uczniowie, ucząc się w środowisku wirtualnym, potrafili obserwować 

i oceniać własne postępy, a także przewidywać obszary, w których muszą więcej ćwiczyć. 

8. “Skuteczne wykorzystanie narzędzi wirtualnych do rozwijania umiejętności i zdolności 

uczniów” 

Ineta Mežniece jest szkołą podstawową i nauczycielką nauk przyrodniczych w II Szkole Podstawowej 

w Tukums. Jedną z metod, którą Ineta stosuje i dzieli się z innymi, jest to, że podczas lekcji zwracała 

szczególną uwagę na uczniów osiągających słabe wyniki i dawała im dodatkowy czas na wykonanie zadań. 

Ponadto, skorzystała z projektu UE i zakupiła tablety do użytku w klasie, co umożliwiło jej wypróbowanie 

nowych metod dostarczania. Ponadto nauczycielka wykorzystała narzędzia ICT - tablicę interaktywną. 

Narzędzie to cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród uczniów utalentowanych, jak i tych 

osiągających słabe wyniki. Jedną z jej ulubionych platform edukacyjnych jest https://www.uzdevumi.lv/, 

która zawiera zadania na różnych poziomach zaawansowania, od najłatwiejszych do najtrudniejszych; 

pozwala także na zdobywanie punktów za wykonane zadania i, co najważniejsze, angażuje uczniów 

w naukę i konkurowanie z kolegami z klasy. 

Dodatkowo, nauczycielka Ineta otrzymała pomoc od nauczyciela-asystenta, który pracował indywidualnie 

z niedosłyszącymi uczniami w klasie, umożliwiając w ten sposób Inecie spędzanie wolnego czasu 

z utalentowanymi uczniami. Nauczycielka ujawniła, że jej ulubioną metodą pracy jest praca grupowa: 

dzieli grupy w taki sposób, że w każdej grupie znajdują się uczniowie o wysokiej i niskiej motywacji 

do nauki. Ich brak motywacji został zastąpiony znacznie większym zainteresowaniem pracą, szczególnie 

poprzez wykorzystanie wirtualnej platformy edukacyjnej https://www.uzdevumi.lv/, która daje możliwość 

konkurowania z kolegami i koleżankami z klasy oraz chęć rozwijania ich umiejętności w celu uzyskania 

lepszych wyników. 

9. “Prawdziwe, wirtualne i cyfrowe lekcje inspirują nauczycieli i uczniów” 

Sanita Baumane jest nauczycielką nauk przyrodniczych w II szkole podstawowej w Tukums. Problem, 

z którym zetknęła się  Sanita, dotyczył uczniów, którym w większości brakowało umiejętności czytania, 

pisania i czytania, badań i podstawowych umiejętności matematycznych. Nauczycielka i jej uczniowie 

dyskutowali o tym, co pomogłoby im lepiej zrozumieć treści, których się uczą. Niektóre z wymienionych 

przez nich form to praca twórcza (modelowanie), krytyczne myślenie (w projektach), badania 

https://emapamokos.lt/
https://www.uzdevumi.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
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laboratoryjne, narzędzia wirtualne, animacje i gry, wychodzenie na zewnątrz i obserwowanie natury, 

korzystanie z cyfrowych narzędzi IT. 

10. “Warto szukać nowych rozwiązań” 

Anna Kuceł jest nauczycielką matematyki w Rzeszowie w Polsce. Głównym problemem były niskie wyniki 

w nauce matematyki wśród uczniów, a także zmiana ich opinii na temat matematyki jako trudnego 

przedmiotu. Anna wiedziała, że kluczem do sukcesu skutecznego nauczania jest indywidualizacja pracy 

na lekcji, a także różnorodność i personalizacja zadań edukacyjnych. Uświadomiła sobie, że uczniowie jako 

dzieci łatwo się nudzą, więc potrzebują różnych bodźców, które pomogą im się skoncentrować. Pomysł 

wykorzystania narzędzi cyfrowych takich jak (podręcznik cyfrowy, GeoGebra, aplikacje np. na stronie 

www.learningapps.org, quizy np. na www.quizizz.com i inne) był świetny. Wykorzystała też różne formy 

nagradzania: miłymi pochwałami, dobrymi ocenami, plusami, zdjęciami, kalendarzami, "zachętą 

i motywem" (śmieszne naklejki matematyczne). Starała się przekonać uczniów, że matematyka jest 

potrzebna w codziennym życiu i że nauka może być przyjemna. 

11. “Matematyka i jej aspekty praktyczne” 

Ewelina Biaduń jest młodą i bardzo ambitną nauczycielką matematyki w Rzeszowie w Polsce. Stwierdziła, 

że poziom motywacji uczniów do nauki matematyki nie jest zadowalający. Jej uczniowie mieli ogromny 

problem z zadaniami tekstowymi. W celu rozwinięcia umiejętności i nawyku wybierania ważnych 

informacji, Ewelina zastosowała kilka metod. Gdy rozpoczynała nowy temat, uczniowie otrzymywali tekst 

na jego temat i mieli 5 minut na jego przeczytanie. Następnie musieli go odłożyć. Nauczycielka zadawała 

pytania do tekstu (osoba, która zapamiętała najwięcej szczegółów, dostała ocenę, reszta uczniów dostała 

"plusy" - ocenę cząstkową).  

Innym przykładem było zapamiętanie informacji po obejrzeniu filmu z danego działu na tych samych 

zasadach. Bardzo ciekawym sposobem było również zagranie (zazwyczaj przez ostatnie 5 minut lekcji) 

w "GRĘ PAMIĘCIOWĄ”. Uczniowie otrzymali kartkę A4, na której były 4 rysunki umieszczone 

w 4 rogach. Ich zadaniem było zapamiętać jak najwięcej szczegółów (np. w prawym rogu był kwiat, miał 

5 płatków, każdy płatek był czerwony, kwiat był na żółtym tle itp.).  

Nauczycielka wspomniała, że wielu uczniów nie znało tabeli mnożenia, więc jednym ze sposobów 

na rozwiązanie tego problemu było robienie codziennie krótkiego testu. Oceny te nie były zapisywane 

w rejestrze klasowym. Uczniowie otrzymywali informację zwrotną, że muszą jeszcze ćwiczyć w domu. 

Po pewnym czasie, gdy wszyscy uczniowie dotarli do pożądanej oceny, "krótkie pytania" były 

wykorzystywane jako przerwy w lekcji (np. "Paweł proszę pomnożyć 4 przez 5" i wtedy Paweł musiał 

odpowiedzieć na pytanie jak najszybciej, ponieważ cała klasa odliczała 10 sekund). 

Podczas zajęć z matematyki były też inne trudności. Według nauczycielki, najlepszą nauką (zwłaszcza dla 

osób w wieku 10-14 lat) jest nauka poprzez zabawę lub kojarzenie, dlatego podczas zajęć stosowała różne 

metody rozwijania szybkich wspomnień. Kiedy uczniowie mieli trudności z zapamiętaniem rzymskich 

cyfr: L=50, C=100, D=500, M-1000, nauczycielka wypowiedziała zdanie od słów rozpoczynających się 

literami symboli liczbowych (w kolejności od najmniejszych do największych) np. ”LUBIĘ CIEBIE 
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DOBRY MIKOŁAJU”. Po takim przykładzie, każdy uczeń był w stanie zapamiętać kolejność i symbole 

liczb rzymskich. Dla niektórych uczniów ułamki były bardzo trudne - ale wyjaśnienie ich na przykładzie 

z jedzeniem, takim jak pizza czy czekolada, było bardzo pomocne. Porównując frakcje, wystarczyło 

pomyśleć, kto zjadł więcej pizzy. 

12. “Gry i zawody w klasie matematycznej” 

Gabriela Stere jest nauczycielką matematyki, z 20-letnim doświadczeniem. Studiowała na Uniwersytecie 

w Bukareszcie, Wydział Matematyki, Matematyka - Wydział Fizyki. Problemem niektórych uczniów 

w klasie docelowej jej przedsięwzięcia była niezdolność do skupienia się i pozostania w kontakcie 

z tematami i zagadnieniami omawianymi na zajęciach. Mogło to wynikać ze słabego zaplecza 

edukacyjnego, z jakim przychodzili z cyklu podstawowego, gdzie mogli mieć podobne problemy. 

Na początku roku szkolnego Gabriela zaczęła korzystać z grupy WhatsApp dla uczniów piątej klasy, 

do prostej i bezpośredniej komunikacji online. Dzięki niej mogła utrzymać stały kontakt zarówno 

z uczniami, jak i ich rodzicami, w odniesieniu do ich pracy w klasie lub zadań domowych, wysyłając 

natychmiastowe informacje zwrotne na różne tematy. Wszyscy uczniowie w klasie, posiadający różne 

umiejętności i zdolności, byli całkowicie urzeczeni grą w matematykę na własnych urządzeniach 

i wykonywali wspólne procedury algebraiczne (obliczanie znaczenia wyrażeń liczbowych, dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie itp.). Nawet jedna aplikacja została uznana za najlepszą “Matematica pentru 

școală”. Zorganizowała również klasowy konkurs matematyczny. W ramach klasy podzieliła uczniów 

na pary i każda para szukała i stworzyła problem, który wysłała do nauczyciela (wraz z rozwiązaniem) 

do zatwierdzenia i poprawienia.  

Teraz może polecić swoim kolegom nauczycielom następujące rzeczy: konkursy matematyczne oparte 

na grach mogą przyciągnąć i zmotywować uczniów osiągających słabe wyniki, a tym samym zmienić 

ich (negatywny) stosunek do matematyki oraz włączenie technologii cyfrowych w proces 

nauczania/uczenia się, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania uczniów oraz pobudzą ich zainteresowanie 

matematyką. 

13. “Zdrowie, najcenniejszy dar” 

Laura Calotă jest nauczycielem technologii w szkole "George Emil Palade" w Ploiești, w Rumunii. 

Jej problemy wynikały z różnorodności w klasie: z uczniów pochodzących z różnych środowisk 

ekonomicznych, kulturowych i motywacyjnych, z ocenami od najniższych do najwyższych. Laura 

wypróbowała zabawne i nowatorskie podejście do nauczania ich poprzez włączanie codziennych 

przykładów zajęć, redukując w ten sposób abstrakcyjny, teoretyczny aspekt tematu, jednocześnie 

wzmacniając jego praktyczny charakter aplikacyjny. Korzystała również z aplikacji internetowych, takich 

jak aplikacja "Alimente". Porównując poprawne odpowiedzi uczniów przed zastosowaniem tych metod, 

a następnie udowodniła, że zrozumienie problemów za pomocą metod praktyczno-aplikacyjnych, 

a następnie wykorzystanie ich w ćwiczeniach klasowych, jest skutecznym podejściem. 
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 Opowieści wideo 

 

W swoich wideo historiach sukcesów nauczyciele ujawniają, w jaki sposób za pomocą nowoczesnych 

narzędzi dydaktycznych stworzyli motywacyjne środowisko nauczania, które pobudza krytyczne myślenie 

i kreatywność uczniów. Te historie dostarczają zarówno nauczycielom matematyki, jak i innym 

przedmiotom STEAM cennych rad i przydatnych wskazówek, jak poprawić wyniki uczniów w nauce 

i przekształcić lekcję matematyki w ekscytującą podróż przez świat liczb.  

1. “Nauczanie matematyki - budowanie mostów do socjalizacji i sukcesu” 

Pierwsza historia opowiada o Laurze Mačionienė, która jest nauczycielką w Gimnazjum Karmėlava Balys 

Buračas w obwodzie kowieńskim na Litwie. Nauczając matematyki od ponad 10 lat, zdobyła duże 

doświadczenie w pracy zarówno z uczniami utalentowanymi, jak i potrzebującymi pomocy. Nauczycielka 

wspomina, że niektórzy uczniowie doświadczali trudności z powodu trudności w nauce, podczas gdy inni 

zaczęli nie lubić matematyki jako przedmiotu, ponieważ była ona "trudna" i "nieciekawa". Stanęła przed 

prawdziwym wyzwaniem, by zwiększyć motywację i zaangażowanie uczniów. Aby je przezwyciężyć, 

zdecydowała się na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie trzeba było długo 

czekać, by zauważyć, że przejście z tradycyjnych metod nauczania na bardziej innowacyjne, oparte 

na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, przyniosło niesamowite rezultaty. Każdy uczeń w klasie 

doświadczył sukcesu. Praktycznym zaleceniem nauczyciela dla innych kolegów jest korzystanie z narzędzi 

cyfrowych i kreatywne wykorzystanie ich w celu zainteresowania uczniów matematyką, rozwijania 

ich kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz osiągania lepszych efektów uczenia się. 

2. “Małe kroki do sukcesu”  

Irena Macijauskienė jest nauczycielką matematyki w kowieńskiej szkole Jonasa Laužikasa Jest to szkoła 

specjalnych potrzeb dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Nauczycielka 

zauważyła, że uczniowie są bardziej zmotywowani, gdy używają wielozmysłowych narzędzi 

edukacyjnych, takich jak kolorowanki, kolorowe ołówki, komputery osobiste, tablety, tablice SMART, itp. 

Nauka matematyki nie jest łatwa, dlatego też nauczyciel stara się skrócić lekcje, rozbić materiał na mniejsze 

"kawałki" i spróbować dodać element grywalizacji, aby nauka stała się przyjemnym doświadczeniem. 

Uczniowie lubią kreatywne zadania i sytuacyjne gry dydaktyczne. Uczniowie łatwiej uczą się, gdy używają 

prawdziwych przykładów, takich jak kupowanie zeszytów ćwiczeń lub długopisów. Praktycznym 

zaleceniem Ireny dla innych nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

byłoby: kontynuowanie nauki i nigdy się nie poddawanie; chwalenie więcej, krytykowanie mniej; 

pozwalanie uczniom cieszyć się nauką i sprawiać, by czuli się dumni ze swoich osiągnięć, niezależnie 

od tego, jak są mali.  

3. Interdyscyplinarny projekt "Rozwijajmy się razem" 

Kowieńskie gimnazjum Akademija Ugnė Karvelis to szkoła dla ponad 900 uczniów w różnym wieku. Dąży 

do zaspokojenia potrzeb i możliwości edukacyjnych każdego ucznia. Dlatego motto społeczności 
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gimnazjum brzmi: "Rozwijamy się, bo edukacja stwarza możliwości". Historia sukcesu wideo przedstawia 

projekt interdyscyplinarny. Wszystko zaczęło się od tego, że nauczyciele zgodzili się na wybór 

atrakcyjnych, odpowiednich do wieku tematów projektu STEAM, odpowiadających uczniom w wieku  

5-6 lat i obejmujących niektóre tematy nauczania oparte na doświadczeniach życiowych dzieci. 

Dla ułatwienia zadania pedagodzy wykorzystali bank zintegrowanych zadań z zakresu matematyki i nauk 

przyrodniczych, zorganizowali działania twórcze z zakresu sztuki i technologii uzupełnione o inne 

przedmioty STEAM. Matematycy wraz z nauczycielami historii, nauk przyrodniczych, technologii, 

wychowania fizycznego i innych zaproponowali ciekawe działania projektowe dla uczniów z 5-6 klas, takie 

jak "Warsztat kreatywny": Krzyż z matematyki i techniki", "Matematyka Starożytnego Wschodu", "Skala. 

Produkcja modelowa", "Ruch to życie", "Historia liczb rzymskich", itp. Metoda projektu jest doskonałym 

narzędziem promującym motywację uczniów do nauki, pomagającym zaangażować nie tylko 

inteligentnych, ale i słabo radzących sobie uczniów. Metoda ta pomaga uczniom w rozwijaniu kompetencji 

krytycznego myślenia, kreatywności, umiejętności uczenia się i komunikowania się; dla uczniów – 

w uświadomieniu sobie powiązań między różnymi przedmiotami szkolnymi i zrozumieniu możliwości 

wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacjach życia codziennego.  

4. “Od teorii do praktyki” 

Vitalija Boskienė od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki (kategoria kwalifikacyjna - metodyk 

nauczycielski). Nauczycielka wykorzystuje programy "ActivInspire" i "Smart Notebook" do tworzenia 

interaktywnych lekcji inspirujących uczniów i odkrywania ich doświadczeń. Korzystanie z tablicy 

interaktywnej w klasie ułatwia logiczne rozumienie operacji matematycznych, daje możliwość 

dynamicznej zmiany złożoności zadań i tempa nauki oraz pomaga spersonalizować treści nauczania. 

Nauczyciel zaleca korzystanie z programów do tworzenia interaktywnych lekcji, które pomagają reagować 

na różne potrzeby edukacyjne i dydaktyczne uczniów. 

5. “Narzędzia informatyczne w szkole” 

Agnieszka Lesiak jest dyrektorem szkoły im. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi. Szkoła została założona 

w 1907 roku i obecnie liczy 132 uczniów. Agnieszka pracuje z uczniami, którymi często są dzieci 

z autyzmem, mające problemy z funkcjonowaniem w środowisku społecznym, ale także z trudnościami 

w nauce. Biorą udział w pracy grupowej i udzielają odpowiedzi na forum rady, co wzbudza ich 

zainteresowanie tematem, ale także pomaga w integracji z klasą. Na zajęciach z matematyki, ale nie tylko, 

bardzo często korzystają z takich programów jak Quiz, Kahoot, więc do rozwiązywania quizów uczniowie 

używają tabletu, iPhone'a lub smartfona. Dla generacji Z, smartfony są podstawowym narzędziem, 

z którego naprawdę lubią korzystać. Najlepszą praktyką Agnieszki polecaną kolegom jest korzystanie 

z Internetu podczas każdej lekcji.  

6. “Matematyka w praktyce” 

Krzysztof Klimek jest nauczycielem matematyki od 27 lat. Obecnie wykłada w Zespole Szkół 

w Ropczycach. Największym problemem jest to, że jego uczniowie mają bardzo napięty harmonogram 

i dużo materiału do nauki. Nie ma zbyt wiele czasu na ćwiczenia, rozwiązywanie zadań i większy nacisk 
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na zastosowanie tego przedmiotu w życiu, a matematyka ma świetne zastosowanie. Nauczyciel uwielbia 

korzystać z narzędzi ICT podczas zajęć w klasie. Szkoła korzysta z elektronicznego dziennika. Ponadto 

uczniowie często nie korzystają z książek, w których szukają konkretnych zadań. Są one wysyłane do nich 

pocztą elektroniczną. W ten sam sposób mogą wysyłać rozwiązania. Jest to świetna opcja szczególnie 

dla uczniów, którzy z jakiegoś powodu nie chcą pisać na tablicy, a rozwiązanie zadania na tablecie nie jest 

dla nich problemem. 

7. “Znaczące wykorzystanie aplikacji mobilnych do osiągnięcia celu lekcji” 

Ilga Jegere jest nauczycielką z 40-letnim doświadczeniem w nauczaniu matematyki i ICT w Tukums 

E. Birznieka - Upītis 1st elementary school. Aby uczynić lekcję bardziej udaną, często korzysta z pracy 

w grupach: uczniowie są podzieleni na pary o różnym poziomie wiedzy i motywacji. Pracując w parach, 

uczniowie używają różnych rodzajów narzędzi ICT, takich jak tablety i smartfony. Metoda ta pomaga 

wzmocnić umiejętności uczniów w zakresie planowania zadań i zarządzania nimi: skłaniają się oni 

do dzielenia się obowiązkami w pracy oraz do uzyskiwania i przetwarzania informacji. Podczas lekcji 

uczniowie korzystają z różnych aplikacji mobilnych, takich jak Classkick.com i LearningApps.org. 

Nauczycielka rekomenduje kolegom, aby pokazali uczniom korzyści płynące z wykorzystania technologii 

informatycznych w rozwiązywaniu zadań, ponieważ pomagają one urozmaicić proces nauczania, 

zaangażować uczniów w naukę matematyki, umożliwiają uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej 

i uzyskanie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. 

8. “Nauka matematyki poprzez prawdziwe sytuacje życiowe” 

Nauczycielka Inga Lapiņa od 23 lat pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej w Tukums 

2nd elementary school. Inga lubi dość często korzystać z technologii informatycznych na swoich lekcjach, 

a także wykorzystuje umiejętności uczniów w zakresie korzystania z inteligentnych urządzeń, odrabiając 

lekcje w Internecie (np. uzdevumi.lv). Aby odnieść sukces w klasie, uczniowie są podzieleni na grupy 

o różnym poziomie wiedzy i motywacji. Zajęcia praktyczne pomagają uczniom rozwijać ich umiejętności 

matematyczne i zwiększają ich zdolność do odnoszenia zadań do rzeczywistych sytuacji. Z tego powodu 

nauczycielka planuje lekcję poza klasą, łącząc zadania matematyczne z naukami ścisłymi i informatyką. 

Ten rodzaj metody wzmacnia umiejętności współpracy uczniów, ponieważ uczniowie lepiej radzący sobie 

z matematyką mogą pomóc tym, którzy mają trudności ze zrozumieniem danych zadań. Praktycznym 

zaleceniem nauczyciela jest, aby odważył się wyjść ze strefy komfortu i wykorzystał nowe technologie 

do osiągania lepszych wyników w matematyce. Zmiana otoczenia i zaangażowanie w praktyczne działania 

zwiększają również motywację uczniów do nauki. 

9. “Projektowanie dla STEM w klasie matematyki” 

Różnorodność w klasie nauczyciela matematyki Dimitrisa Diamantidisa uświadomiła mu, że musi 

motywować swoich uczniów nie tylko do odrabiania zadań domowych, ale także uświadomiła 

mu, że matematyka może być zabawna i twórcza. Klasa, jak powiedział, jest podzielona na trzy poziomy, 

jeśli chodzi o zainteresowanie matematyką. Aby zaradzić tej niskiej motywacji uczniów, zaczął udzielać 

jasnych wskazówek, ile czasu uczniowie muszą poświęcić na każde zadanie, jakie ćwiczenia 

https://smart.erasmus.site/video-euro-1
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są najłatwiejsze, na jakie odniesiono się do przykładów, które były analizowane w klasie. Uczniowie mieli 

więc jasne rozeznanie co do ich programu nauczania w domu. Po pewnym czasie. Dimitris poprosił ich 

o samodzielne opracowanie tego planu zajęć w ciągu ostatnich dziesięciu minut każdej z lekcji. 

Dodatkowo, Dimitris wprowadził technologie teleinformatyczne, aby wzbudzić zainteresowanie klasy. 

Stworzył blog internetowy, na którym uczniowie mogą znaleźć przydatne praktyczne przykłady, 

m.in. związane z programem nauczania w szkole matematyki, linki do filmów i dodatkowych materiałów, 

a także wskazówki dotyczące uproszczenia matematyki w rzeczywistych sytuacjach. Stworzono również 

e-klasę, w której wszystkie materiały dydaktyczne są dostępne dla uczniów.  

Po kilku miesiącach, poprzez podsumowującą i formatywną ocenę przeprowadzoną na papierze 

i komputerach, odwzorował poprawę wyników swoich uczniów. Nauczyciele powinni starać się znaleźć 

sposób, który będzie odpowiadał potrzebom ich klasy i ich stylowi nauczania, wychodząc ze strefy 

komfortu, aby dostosować się do aktualnych warunków z korzyścią dla swoich uczniów. 

10. “Matematyczne modelowanie paradoksu spadającej drabiny” 

Sotirios Chasapis uczy matematyki w modelowej szkole Evangeliki w Smyrnie, w Grecji, od 2013 roku. 

Ukończył Narodowy i Kapodystryjski Uniwersytet w Atenach, Grecja, uzyskując tytuł magistra 

w dziedzinie czystej matematyki. Jest również zastępcą dyrektora w Modelowej Szkole Evangeliki 

w Smyrnie, założonej po raz pierwszy w 1733 r. w Smyrnie Azji Mniejszej. Wyzwanie to zostało 

zidentyfikowane podczas zajęć z geometrii, gdy uczniowie wykazywali prawdziwe trudności 

w wizualizacji problemu matematycznego. Kształty i rysunki zawsze były używane w problemach 

matematycznych, ale w przykładach takich jak spadająca drabina, uczniowie nie mogli właściwie powiązać 

opisu problemu z rzeczywistą wizualizacją. Uczniowie korzystali z oprogramowania Interactive Physics, 

interaktywnego symulatora fizycznego, w celu ustawienia eksperymentu na komputerze. Wykorzystano 

dodatkowe programy, takie jak symulator STEP, darmowy licencjonowany interaktywny symulator 

oprogramowania, dostępny tutaj: https://edu.kde.org/step/ Kluczem do eksperymentu jest to, że czubek 

drabiny opuszcza ścianę w pewnym momencie w trakcie jej opadania blisko ziemi.. 

11. “G.E.Palade - atrakcyjna szkoła dla wszystkich” 

Gabriela Dumitrescu jest nauczycielką matematyki, która ma 35 lat doświadczenia w edukacji, 

a mianowicie w szkołach średnich i pracuje w szkole G. E. Palade od 10 lat. Nauczycielka wspomina swoje 

wyzwanie, gdy pięciu z 25 uczniów miało realne trudności z dostosowaniem się do wymogów cyklu 

gimnazjalnego, podczas gdy pozostali 3-5 uczniowie mieli bardzo dobrą ewolucję z bardzo rozwiniętego 

postrzegania. Nauczycielka wyjaśnia: "Aby zaradzić tej sytuacji, najpierw pomyślałam o kilku wspólnych 

praktycznych czynnościach, które można by wykorzystać jako sposób na kalkulowanie aplikacji 

na telefonach komórkowych. Aby nadać ćwiczeniom konkurencyjny charakter, podzieliliśmy 

je na 6 zrównoważonych zespołów z jednym liderem, który koordynowałby je w ich działaniach. 

Na przykład, poszliśmy do parku w pobliżu szkoły, dokonaliśmy pomiarów, a następnie za pomocą 

aplikacji "GEOMETRIA" obliczyli obwody i powierzchnie wcześniej ustalonych powierzchni. Wyniki 

zostały określone ilościowo, sporządzono ranking i przyznano nagrody". Jej praktyczną rekomendacją 

https://edu.kde.org/step/
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dla kolegów nauczycieli jest to, że nauczyciele powinni czuć się swobodnie reagując krytycznie, 

ale jednocześnie kreatywnie na nowe wyzwania technologiczne i w żadnym wypadku nie mogą ignorować 

tego aspektu, jeśli chcą komunikować się z uczniami. Ten rodzaj uczenia się - z wykorzystaniem 

technologii i gier hazardowych - jest okazją do stworzenia doświadczeń, które mogą sprostać stylowi 

uczenia się uczniów, mogą przekroczyć formalne granice państw i zbliżyć do siebie grupy uczniów 

z różnych kultur i z różnych regionów. 

12. “ George Emil Palade - szkoła kształcenia ustawicznego!” 

Aurelia Burlan jest nauczycielką chemii i fizyki od 32 lat. Sądząc po jej doświadczeniu w nauczaniu, 

transformacja jednostek miary stanowi dla niektórych uczniów trudny temat. W historii sukcesu 

nauczycielka opowiada, jak udało jej się rozwiązać ten problem. Podzieliła uczniów na 3 grupy: grupę 

eksperymentatorów; grupę matematyków; grupę informatyków. Uczniowie mieli do dyspozycji substancje 

płynne, ciała stałe, cylindry, wagi, linijki i program komputerowy "Konwersja metryczna". Każdy uczeń 

doświadczył sukcesu i każdy z nich miał możliwość dołączenia do grupy, która najbardziej mu się 

podobała. 

Wniosek 

Konsorcjum projektu opracowało 25 historii sukcesów, zarówno filmowych, jak i pisemnych. Opierają się 

one na osobistych doświadczeniach nauczycieli, którzy pracują z różnymi grupami uczniów: tymi, którzy 

mają różne zdolności i potrzeby, z których wielu pochodzi z różnych środowisk ekonomicznych, 

religijnych i społeczno-kulturowych; tych, którzy są niedosytami i tych, którzy są wybitnymi uczniami. 

Ucząc się w zróżnicowanej klasie, wszyscy są w stanie odnieść sukces i osiągnąć lepsze wyniki w nauce 

matematyki. Możesz zastosować się do zaleceń nauczycieli i zobaczyć ich całe historie na stronie 

internetowej projektu, by użyć odpowiednich narzędzi i metod cyfrowych do pobudzenia zainteresowania 

uczniów matematyką. Powyższe najlepsze praktyki zostały wybrane, ponieważ przyczyniają się 

do poprawy wyników w nauce, kreatywności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów uczniów. 

Pytania do przemyślenia:  

1. W jaki sposób różnorodność może być korzystna dla procesu edukacyjnego i uczestniczących 

w nim uczniów/nauczycieli? 

2. Które części procesu edukacyjnego i podejścia powinny być dostosowane podczas pracy 

z różnymi klasami? 

3. Jakie narzędzia cyfrowe i/lub innowacyjne metody mogą być wykorzystane w celu 

uatrakcyjnienia matematyki dla uczniów? 

4. Jak Twoje własne założenia i uprzedzenia oparte na różnorodności kulturowej wpływają 

na Twoje własne interakcje z dziećmi w klasie?? 

5. Jak doświadczenia uczniów wpływają na ich motywację, oddanie i proces uczenia się w klasie? 

6. W jaki sposób można by dostosować materiały szkoleniowe i zajęcia, zadania i egzaminy, 

aby je zmodyfikować i udostępnić je wszystkim dzieciom w klasie?  
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