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Jurgita Norvilienė 

Rozwijanie kompetencji uczenia się w nauce matematyki 

(Kowno, Litwa 2019) 

Jurgita Norvilienė jest nauczycielką matematyki i technologii 

informatycznych, z 16-letnim doświadczeniem zawodowym. 

Od 2017 r. pracuje w Szkole Podstawowej w regionie Kowna 

w Ślienavie. Szkoła znajduje się w Samylai. W szkole jest 180 

uczniów; pochodzą ze Šlienavy i okolicznych wiosek. Szkoła 

zapewnia podstawowe i pozaformalne programy edukacyjne. Jest 

członkiem sieci szkół promujących zdrowie w regionie Kowna, 

wdraża globalną edukację ekologiczną eko-szkół dla programu 

zrównoważonego rozwoju, promuje również program nauczania STEAM. 

Społeczny kontekst szkoły można określić jako różnorodny. Obejmuje wiele doświadczeń 

społecznych i kulturowych rodzin uczniów, a także zainteresowanie rodziców i zaangażowanie 

w działania edukacyjne. Niektórzy uczniowie pochodzą ze środowisk defaworyzowanych, 

a mianowicie z rodzin imigrantów ”. Ta grupa uczniów potrzebuje dodatkowego wsparcia, a także 

pomocy poprzez program nauczania, eliminując rozbieżności i dostosowując się do społeczności 

szkolnej. 

W piątej klasie nauczycielki Jurgity jest 21 uczniów o różnych umiejętnościach uczenia się: jeden 

uczeń pochodzi z Anglii, jego znajomość języka litewskiego jest raczej słaba; 1 uczeń 

ma zindywidualizowany program edukacyjny, 4 uczniów zmieniło szkołę, 5 uczniów nie 

ma motywacji do nauki. Wszyscy uczniowie mają 11 lat. 

Podczas pracy z klasą nauczycielka zauważyła, że kompetencje uczniów w nauce są słabo 

rozwinięte. Uczniowie nie są w stanie ustalić indywidualnych celów uczenia się, niechętnie 

odzwierciedlają swoje doświadczenia w klasie, nie planują strategii uczenia się, i nie oceniają 

swoich wyników. Co więcej, nauczycielka zauważyła, że uczniowie tego pokolenia są dobrzy 

w szybkim dostępie do informacji za pośrednictwem Internetu i technologii mobilnej. Opierając się 

na swoich spostrzeżeniach, wyznaczyła sobie cel stworzenia takiego środowiska uczenia się, które 

promowałoby motywację uczniów do nauki i rozwój ich umiejętności uczenia się przy użyciu 

technologii mobilnych i aplikacji mobilnych. Nauczycielka używała tablicy SMART, tabletów 

i telefonów komórkowych. 



 
 
 
 
 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 

jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej 

informacji. 

Program nauczania w piątej klasie jest podobny 

do programu w klasie 4 z kilkoma nowymi tematami. 

Aby określić poziom wiedzy i umiejętności każdego 

ucznia, a także jego umiejętności zastosowania wiedzy 

i umiejętności do uczenia się nowych tematów, 

nauczycielka używała wirtualnego narzędzia „Kahoot” 

na początku i na końcu każdej lekcji. Po ukończeniu 

testów uczniowie otrzymali natychmiastową 

odpowiedź, która dała im taką możliwość otrzymywać informacje zwrotne i omawiać wyniki 

z nauczycielem i kolegami z klasy. Gdy uczniowie przystąpili do testów, nauczyli się odkrywać, 

analizować i poprawiać swoje błędy, a po samoocenie ustalali indywidualne cele uczenia się. 

Aby osiągnąć lepsze wyniki uczenia się i zapewnić indywidualne wsparcie edukacyjne, 

nauczycielka zastosowała aplikacje mobilne na tablety i telefony komórkowe. Po dokonaniu oceny 

wiedzy na ten temat, uczniowie mogli wybrać z listy aplikacji mobilnych dostarczonych przez 

nauczyciela, aby poprawić swoje umiejętności i poczynić postępy. 

Aby zindywidualizować i zróżnicować naukę, nauczycielka przypisywała zadania do pracy 

domowej za pomocą elektronicznego zeszytu ćwiczeń EMA, który umożliwił uczniom śledzenie 

postępów w nauce w „Safari”. Praca domowa została przydzielona na podstawie postępów uczniów 

po ukończeniu testu „KAHOOT” pod koniec lekcji. 

Jurgita urozmaiciła lekcje praktyczne zadaniami wprowadzającymi projekt STEAM „Smart Saver”. 

W tym celu nauczycielka zintegrowała program informatyki i program Imagine Logo, aby ćwiczyć 

umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów przez uczniów. Zadania praktyczne 

stosowane były podczas zajęć w klasie. 

Aktywne nowoczesne metody nauczania w klasie, indywidualizacja i zróżnicowanie zadań, ciągła 

samoocena uczniów, i ocena indywidualnych postępów doprowadziły do wzrostu motywacji 

uczniów, zainteresowania matematyką i aplikacjami mobilnymi. Uczniowie zaczęli samodzielnie 

szukać aplikacji mobilnych i dzielić się swoimi doświadczeniami z kolegami z klasy. 

Pracując z uczniami klasy piątej, nauczycielka opracowała model lekcji matematyki, aby pasował 

do klasy. 
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Po wybraniu najodpowiedniejszych metod i narzędzi dydaktycznych nauczycielka była w stanie 

osiągnąć swój cel, co doprowadziło do poprawy wyników nauczania, i zwiększenia poziomu 

motywacji uczniów do nauki matematyki. W ciągu semestru 3 (10%) uczniów osiągnęło wyższy 

poziom, a 5 (24%) uczniów było w stanie osiągnąć poziom podstawowy. Nauczycielka uważa, 

że „technologia i aplikacje mobilne są świetnymi narzędziami, nie tylko do tworzenia modelowego 

środowiska edukacyjnego, ale także do generowania motywacji uczniów do nauki”. 
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Pytania skłaniające do refleksji: 

1. W jaki sposób nauczycielka zapewniła uczniom indywidualne wsparcie w nauce? 

2. Jakie czynniki/elementy promowały motywację uczniów do nauki, rozbudziły ich 

zainteresowanie matematyką i aplikacjami mobilnymi? 

3. Czy Twoim zdaniem taki model lekcji byłby sukcesem w innej klasie? 

 

 


