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Anna Kuceł 

Warto szukać nowych rozwiązań  

(Rzeszów, Polska 2019) 

Anna Kuceł jest nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej 

w Głogowie Małopolskim. Nauczycielka ma ogromne 

doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyła studia pedagogiczne 

na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W zawodzie 

nauczyciela pracuje 22 lata. 

Anna uczy matematyki w klasie VI. W tej klasie jest 20 uczniów: 

6 bardzo zdolnych, którzy biorą udział w konkursach, reszta 

uczniów nie jest wykazuje zainteresowań przedmiotem, a 8 ma 

opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu 

wymagań, w tym 2 osób stwierdzono ADHD. 

Nauczycielka musiała zmierzyć się z różnymi problemami. Pierwszy z nich to niskie osiągnięcia 

uczniów z matematyki (dotyczy to wszystkich uczniów poza 6 - bardzo zdolnymi). Kolejny, 

przekonanie uczniów i rodziców, że matematyka jest trudna, co było wynikiem braku zachęty 

i motywowania uczniów do pracy. Znaczący wpływ miał fakt, że uczniowie nie dostrzegali 

potrzeby stosowania matematyki w życiu codziennym. W dzisiejszych czasach, powszechny jest 

brak nawyku systematycznego uczenia się przez uczniów i utrwalania wiadomości, co jest 

szczególnie ważne w nauce matematyki, a łatwiejsze do nadrobienia w przypadku przedmiotów 

humanistycznych.  

Anna, widząc szereg problemów oraz wiedząc, że w wielu rodzinach uczniów występuje problem 

euro sieroctwa, czy też, że część uczniów żyje w rozbitych rodzinach lub patchworkowych, 

ich rozwiązaniem zajęła się z własnej inicjatywy. 

Nauczycielka uczestniczyła w różnych szkoleniach, które pomogły jej podjąć określone działania. 

Anna szukała wiedzy w literaturze pedagogicznej i Internecie. Przeprowadziła wiele rozmów 

z rodzicami uczniów. Nauczycielka otrzymała także pomoc od szkolnego doradcy i innych 

nauczycieli, którzy dobrze znają tę klasę. 

Nauczycielka wiedziała, że kluczem do sukcesu efektywnego nauczania jest indywidualizacja pracy 

na lekcji oraz różnorodność i personalizacja zadań edukacyjnych. Dzieci szybko się nudzą, więc 
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potrzebują różnych bodźców, które pomogą im się skoncentrować. Tutaj najbardziej sprawdziło się 

wykorzystanie narzędzi cyfrowych (multipodręcznik, GeoGebra, aplikacje np. na stronie 

www.learningapps.org, quizy np. na stronie www.quizizz.com i inne) oraz innych narzędzi 

dydaktycznych. Przyczyniło się to do zwiększenia zaangażowania i osiągnięć uczniów 

z matematyki. Ponadto Anna zorganizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów słabych, w celu 

uzupełnienia braków. Zachęcała również uczniów bardzo dobrych do pomocy koleżeńskiej tym 

słabszym, mniej zdolnym. Wiele wysiłku włożyła w motywowanie uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. Dla każdego ucznia ważna jest pochwała, dlatego też próbowała 

dostrzegać najmniejsze sukcesy i chwalić uczniów za te postępy. Stosowała różnorodne formy 

nagradzania: słownie, dobre oceny, plusy, obrazki, kalendarzyk, „zachętki i motywce” (zabawne 

naklejki matematyczne). Starała się przekonać uczniów, że matematyka jest potrzebna w życiu 

codziennym, a nauka może być przyjemna. Na końcu próbowała nakłonić uczniów 

do systematycznej pracy i utrwalania zdobytych wiadomości. 

Nauczycielka dostrzegła, że spośród różnych metod, które podejmowała, zdecydowanie narzędzia 

cyfrowe okazały się sukcesem. Natomiast narzędzia tradycyjne, nie były już tak efektywne. 

Anna uważnie obserwowała zachowanie i postępy uczniów na lekcjach matematyki, jak również 

na zajęciach dodatkowych. Dużą wiedzę na temat umiejętności uczniów dostarczały jej oceny 

ze sprawdzianów, kartkówek i innych aktywności. Na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów czekała 

pół roku, czyli stosunkowo niedługo. 

 

Wszyscy uczniowie ukończyli 6 klasę, co więcej, porównując oceny na półrocze i na koniec roku 

była bardzo pozytywnie zaskoczona. Zwiększyła się liczba ocen dostatecznych i dobrych, 

a zmniejszyła się liczba ocen dopuszczających. Uczniowie pozbyli się stresu związanego 

z matematyką. Zauważyła, że chętniej i coraz bardziej aktywnie uczestniczyli w lekcjach. Wreszcie 
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uwierzyli we własne możliwości i zaczęli uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce. Uczniowie 

zaangażowali się również w dodatkowe aktywności. Z ogromnym entuzjazmem pomogli 

nauczycielce zorganizować event ,,Spotkanie z matematyką”. Wielu z nich aktywnie uczestniczy 

w zajęciach koła matematycznego. 

Jakie jest jej przesłanie do innego nauczyciela? 

„Nie bój się szukać nowych rozwiązań, aby polepszyć warunki swojej pracy i umożliwić uczniom 

osiągnięcie sukcesu”. 
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Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Jaki jest powód trudności/niechęci w uczeniu się matematyki wśród uczniów? 

2. Z jakich narzędzi powinien korzystać nauczyciel w klasie, aby zmotywować uczniów 

do aktywności? 

3. Czy nauczyciele widzą małe sukcesy uczniów i chwalą ich za nie? 
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