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Ligita Minkauskienė 

Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki i czerpania z niej radości? 

(Kowno, Litwa 2019) 

 

Ligita Minkauskienė jest nauczycielką matematyki. 

Naucza matematyki od 19 lat. 

Od 2017 roku pracuje w progymnasium w Petrasiunai, 

które zapewnia kształcenie młodzieży na poziomie 

podstawowym i średnim, a także nieformalne programy 

edukacyjne. 

Progymnasium Petrasiunai znajduje się w największym 

obszarze miejskim Kowna, jednak liczba ludności jest 

raczej niewielka. Jest to jedyna szkoła średnia w okolicy, 

w której nie ma innych szkół uzupełniających formalne 

programy edukacyjne o dodatkowe zajęcia programowe. 

Kontekst społeczny tego obszaru miejskiego jest dość 

skomplikowany z punktu widzenia różnych środowisk 

społecznych i kulturowych uczniów, a także ich motywacji i zaangażowania do nauki oraz 

aktywnego udziału w procesie edukacyjnym. Istnieje ciągła potrzeba zapewnienia wsparcia 

społecznego, podczas gdy brak personelu szkolnego (pracowników socjalnych, psychologa oraz 

logopedów) uniemożliwia przejście od nauczania do uczenia się. 

Nauczycielka Ligita pracuje w klasie (6b), którą można określić jako zróżnicowaną grupę uczniów. 

24 uczniów wykazuje różne poziomy umiejętności: uczniowie są uzdolnieni, aktywnie biorą udział 

w „Interdyscyplinarnym programie edukacyjnym dla uzdolnionych dzieci”, finansowanym przez 

gminę. Jest 2 uczniów o specjalnych potrzebach i 5 uczniów o słabej motywacji do nauki, 2 

kolejnych uczniów zmieniło szkoły i brakuje im umiejętności współpracy. Wszyscy uczniowie 

uczący się w tej klasie mają 12 lat. Nauczycielka zacząła uczyć ich od klasy 5, tj. kiedy uczniowie 

rozpoczęli naukę na pierwszym poziomie edukacji podstawowej. 

Na samym początku nauczycielka obserwowała różnice w umiejętnościach i zdolnościach uczniów, 

ich motywacji do nauki, angażowaniu się w pracę w klasie i stosowaniu strategii uczenia się. Mając 

wysokie oczekiwania, nauczycielka wyznaczyła sobie zestaw celów: zwiększenie motywacji 
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uczniów do nauki, promowanie ich zainteresowania matematyką i dążenie do wyższych osiągnięć 

uczniów za pomocą wirtualnego środowiska uczenia się. 

Aby to osiągnąć, nauczycielka odbyła internetowy kurs doskonalenia zawodowego (480 godz.) 

„Nowoczesne środowisko uczenia się.” Wiedza i umiejętności, które zdobyła na tym kursie, były 

systematycznie wykorzystywane podczas lekcji matematyki. Przynajmniej dwa razy w tygodniu 

nauczycielka pozwalała uczniom korzystać z tabletów w klasie, aby zaspokoić indywidualne 

potrzeby uczniów, w zależności od ich poziomu i umiejętności. Tak więc treść uczenia się była 

zróżnicowana, a uczenie zindywidualizowane. Za każdym razem, gdy nauczycielka sprawdzała 

zadania ucznia, widziała błędy i poprawne odpowiedzi. Ponadto postępy w nauce przedstawiono 

na liniowym schemacie zwanym „safari zwierząt”. Oprócz umożliwienia nauczycielce śledzenia 

poziomu osiągnięć uczniów, to narzędzie służyło również wzmocnieniu motywacji uczniów 

do nauki. Ponadto uczniowie mieli okazję skonsultować się z nauczycielką online i uzyskać 

natychmiastową informację zwrotną podczas odrabiania lekcji. Dzięki wirtualnemu środowisku 

uczenia się, dzięki dodatkowemu zestawowi zadań, uzdolnione dzieci mogły uczyć się określonych 

tematów na wyższym poziomie. Podczas gdy słabsi uczniowie byli motywowani ekscytującymi 

zadaniami z elementami grywalizacji, promującymi naukę w domu i innych miejscach poza szkołą. 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ocenić umiejętności uczniów i umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w różnych 

sytuacjach, nauczycielka zastosowała różne wirtualne narzędzia oceny. Stworzyła również własne 

narzędzia dydaktyczne przy pomocy programu SMART Notebook 11, który umożliwił integrację 

matematyki z innymi przedmiotami STEAM. 

Nauczycielka był zadowolona z obserwowania coraz bardziej aktywnego zaangażowania uczniów 

w aktywność w klasie, ich entuzjazmu do nauki matematyki i zainteresowania innymi 

przedmiotami STEAM. Oceny uczniów w ciągu 3 semestrów wzrosły o 8 procent. 
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Uczniowie osiągający słabe wyniki stali się bardziej aktywni, trzech z nich osiągnęło ogólny 

poziom uczenia się. Oczywiście poprawiły się umiejętności uczenia się uczniów ze specjalnymi 

potrzebami, wzrosła również ich motywacja do nauki, a wskaźniki indywidualnego postępu uczenia  

wzrosły. 

 

Uczenie się w środowisku wirtualnym było bardzo korzystne: uczniowie nauczyli się mierzyć swój 

poziom wydajności i obserwować zmiany, a także wykrywać obszar, w którym muszą włożyć 

więcej wysiłku. Oprócz tego nauczycielka była w stanie nawiązać bliskie relacje z uczniami, którzy 

zdali sobie sprawę, że służy ona zawsze pomocą i zachęca ich do dokonywania indywidualnych 

wyborów i decyzji. Nauczycielka cieszyła się, że osiągnęła swoje cele, i spełniła oczekiwania 

uczniów. Co więcej, cieszyła się, że odkryła indywidualne potrzeby oraz zainteresowania uczniów 

w zakresie uczenia się. Nauczycielka konkluduje, że „każdy współczesny pedagog musi pracować 

z pasją i być zainteresowany tym, co przemawia do współczesnych uczniów”. 

Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Jakie według Ciebie narzędzia i metody nauczania były najbardziej przydatne 

do pomyślnego, stopniowego postępu we wdrażaniu nowoczesnego paradygmatu uczenia 

się? 

2. Jakie narzędzia nauczania okazały się najbardziej skuteczne, zarówno dla uczniów 

ze środowisk defaworyzowanych (o specjalnych potrzebach edukacyjnych), jak i uczniów 

zdolnych? 

3. Jakie interaktywne narzędzia / programy ICT były najbardziej atrakcyjne dla studentów 

do samodzielnego uczenia się? 
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