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Indywidualizacja nauczania matematyki – co to takiego? 
 
Nauczanie tradycyjne a nauczanie zindywidualizowane 
 
 Od kilku lat wyrażenia „indywidualizacja nauczania”, „nauczanie 
zindywidualizowane”, stały się modnym wyrażeniem - kluczem, we wszelkich tekstach o 
nauczaniu, których autorzy chcą podkreślić swoje nowoczesne i nowatorskie podejście do 
nauczania.  Oczywiście, niektórzy wiedzą dokładnie o co chodzi, ale niestety nie wszyscy. Co 
to właściwie jest  „nauczanie zindywidualizowane”? Wielu osobom kojarzy się z 
indywidualnym uczeniem w domu, w sytuacji jeden nauczyciel - jeden uczeń. Mimo pewnej 
niewielkiej liczby uczniów w ten sposób uczących się, nie jest to powszechnie stosowana 
metoda nauczania w żadnym kraju. Natomiast w wielu krajach dość powszechne jest 
nauczanie zindywidualizowane i co więcej, wymagane jest  od nauczycieli stosowanie takich 
metod nauczania, które pozwalają na wprowadzanie zindywidualizowanego podejścia  w 
nauczaniu. Dotyczy to także matematyki. 
 Mówiąc w największym skrócie, nauczanie zindywidualizowane polega na 
umożliwieniu uczniom rozwoju i uczenia się w ich własnym rytmie, z zachowaniem 
indywidualnych potrzeb. 

Naczelnym założeniem jest zasada, że każdy uczeń może nauczyć się podstaw 
matematyki, o ile postawi się go w sytuacji wymagającej działania, a następnie umożliwi 
refleksję nad tym działaniem. Zakres i poziom rozumienia jest sprawą indywidualną - mogą 
być alternatywne sposoby rozumienia przez uczniów tych samych spraw. 
 

 Nauczanie matematyki w Polsce, przez wieki toczyło się, podobnie jak i w 
wielu innych krajach, jednakowo, bez specjalnych zmian. Wykładnikiem były  „Elementy” 
Euklidesa, powstałe ponad 2000 lat temu. Dzieło to stało się wzorcowym podręcznikiem. 
„Elementy” mają bardzo klarowną strukturę: najpierw aksjomaty, definicje, następnie kolejno 
dowodzone twierdzenia i czasami przykład. Ten styl narzucił sposób pracy w szkołach i 
sposób nauczania matematyki. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że w szkołach grupy uczniów 
- klasy, podzielone wiekowo ucząc się tego samego, tak samo, w jednakowym tempie. Przy 
takiej metodzie nauczania udział uczniów polega raczej na odtwarzaniu, powtarzaniu, 
ćwiczeniu, niż na odkrywaniu i własnym dochodzeniu do znanych prawd. Postawa uczącego 
się jest tu z założenia bierna – ma on naśladować i powtarzać dobre wzory. 
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W latach 80-tych dydaktyka matematyki mocno zaczęła współdziałać z pedagogiką i 
psychologią – pojawiły się nowe dziedziny wiedzy takie jak np. psychologia nauczania 
matematyki. Prowadzono wiele badań, obserwując zachowanie się i sposób uczenia się 
matematyki u różnych uczniów. Zaczęto przedstawiać te badania jako „studium przypadku” 
(case study) – szczegółowo opisane konkretne przypadki uczenia się i poznawania 
fragmentów matematyki przez pojedynczych uczniów. Inną formą badań stało się 
prowadzenie doświadczeń dydaktycznych, w trakcie których następowała korekta założeń, 
zmiana warunków, dalsza obserwacja, kolejne zmiany itd. (action research). 
 W obu przypadkach podstawą było nauczanie skierowane na pojedynczego ucznia, 
bez utraty z pola widzenia całej grupy. 
 
 Pod koniec lat 80-tych, badania nad nauczaniem zindywidualizowanym podjęliśmy 
również w Polsce. Badania prowadzone były w Zakładzie Dydaktyki Matematyki UW, pod 
kierunkiem prof. Wacława Zawadowskiego. U podstaw leżało założenie postawione 
wcześniej przez profesor Zofię Krygowską, że uczymy się głównie poprzez własne działanie i 
doświadczanie. W konsekwencji, gdy nauczyciel oprze swoje nauczanie na metodzie 
czynnościowe - wtedy zaczyna się pojawiać indywidualizacja.  
 Najważniejszym wynikiem badań było stwierdzenie, że nauczanie 
zindywidualizowane, w wieloosobowej grupie szkolnej, wymaga przygotowania specjalnych 
materiałów pomocniczych dla nauczyciela oraz wypracowania innych metod pracy. W efekcie 
powstał specjalnie opracowany eksperymentalny system kart dydaktycznych, który pod 
nazwą „Karty Dydaktyczne, kl. VII”  autorstwa dr Krystyny Dałek został wydany przez 
WSiP (1991, 1992). Opracowania graficznego podjęli się studenci Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Były to pierwsze w Polsce materiały i zaproponowany system do nauczania 
zindywidualizowanego. Dwa lata później ukazał się jeszcze program komputerowy „Od 
ułamków do liczb, czyli radź sobie sam”, dla klas V-VII szkoły podstawowej ( K. Dałek, wyd. 
WSiP oraz VULCAN, 1994), który jest oparty o nauczanie zindywidualizowane. W 
programie tym, papierowe karty dydaktyczne są już zastąpione pracą ucznia „ on-line”. 
 Proponowany system pracy z kartami, zakładał, że uczeń uczy się sam, bez wykładu i 
prowadzenia nauczyciela, jedynie w oparciu o przygotowane dla niego karty. W nich uczeń 
znajdował to wszystko z matematycznych faktów, co wymagane było w programie. 
Indywidualizacja polegała na przyjęciu własnego tempa uczenia się oraz na znalezieniu 
własnego sposobu dojścia do zrozumienia pojęć i faktów oraz zakresu tego rozumienia. Stan 
ten miał być osiągnięty poprzez ukierunkowane działanie i refleksję nad własną pracą. 
Opracowane materiały zawierały propozycję odpowiednich działań i czynności 
pozwalających na samodzielne wyciąganie wniosków. Nauczyciel pełnił rolę pomocniczą, 
czuwając głównie nad stroną organizacyjną zajęć.  

 Szybko okazało się, że początkowo częste interwencje nauczyciela malały z czasem. 
Głównym problemem jest przyzwyczajenie uczniów do niesamodzielności i prowadzenia „ za 
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rękę”. Kilka lekcji trwało, zanim uczniowie zaczęli rzeczywiście czytać teksty na kartach. 
Wydawało się początkowo, że przyczyną jest niski stan matematycznej wiedzy uczniów – 
jednak po kilku lekcjach okazało się, że główna trudność leży w nieumiejętności 
samodzielnego czytania ze zrozumieniem, w szczególności tekstów matematycznych. Na 
karcie dzieci zwracały uwagę najpierw na wyróżnione teksty w ramkach, potem patrzyły na 
zadania. Tekst „ pomiędzy” opuszczały. Jeśli nie umiały rozwiązać zadania, zwracały się do 
nauczyciela o pomoc. 
  

Z perspektywy czasu, wydaje się, że najcenniejszym i najbardziej nowatorskim 
elementem tego systemu było postawienie ucznia w sytuacji wymuszającej u niego 
samodzielność uczenia się i przejęcie odpowiedzialności za własną naukę. Tu zaznaczyły się 
istotne różnice w przygotowaniu matematycznym i dojrzałości matematycznej uczniów, co do 
ilości, jakości oraz sposobów rozumowania. Karty stanowiły jedynie pomoc, były 
wskazówkami dla ucznia, stanowiły swego rodzaju zbiór danych – do dalszego etapu ich 
przetwarzania, nauczyciel nie miał już dostępu. Etap ten był wyłączną domeną ucznia i to 
właśnie stanowiło sedno zindywidualizowanego nauczania. 
 
  Karty Dydaktyczne odbiły się szerokim echem w Polsce, ale zdawaliśmy sobie 
jednocześnie sprawę, że wprowadzenie ich w skali masowej jest bardzo trudne do osiągnięcia. 
Na przeszkodzie stał panujący w Polsce system szkolny, brak przygotowanych nauczycieli 
oraz silny opór wielu „ decydentów”. 
 Zmiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce w latach 90-tych oraz gwałtowny 
rozwój technologii, powszechne stosowanie komputerów i kalkulatorów, sprawiło, że coraz 
więcej osób zaczęło jednak dostrzegać, że szkoła powinna brać pod uwagę fakt, że uczniowie 
są różni, a zatem powinna umożliwi ć indywidualny rozwój.  
  Zmiany nie ominęły więc również edukacji. Dopuszczono wielość podręczników. 
Powstała najgłośniejsza chyba na wiele lat, podręcznikowa seria ” Matematyka 2001”, która 
wprowadzała wiele aspektów nauczania zindywidualizowanego, zarówno w treści i strukturze 
podręczników, jak i zróżnicowanych zeszytach ćwiczeń. Zostało powołane (w 1991r) 
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, gdzie od początku prowadzone były szkolenia 
mające zmienić stare przyzwyczajenie nauczycieli do pracy „ równym frontem”,  przy biernej 
postawie ucznia.  
  Następowały kolejne reformy szkoły i kolejne podręczniki, nowe zeszyty ćwiczeń. 
Nie wszystkie te materiały promowały nauczanie zindywidualizowane - niektóre wręcz oparte 
były na bezmyślnym ćwiczeniu i powtarzaniu. Ciągle nie mogliśmy w Polsce osiągnąć 
dobrego kształcenia i szkolenia nauczycieli. Niestety, także obecna sytuacja daleka jest od 
dobrego europejskiego poziomu. 
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  Obecnie, w oczekiwaniach społecznych w odniesieniu do zadań szkoły, a ogólniej, do 
edukacji, nastąpiło przesunięcie akcentów. Podkreśla się, że teraz ważniejsze jest w szkole 
rozwijanie kreatywności, rozwój zdolności poznawczych niż uczenie postępowania w 
sytuacjach znanych i powtarzalnych. 

Jednocześnie sprawą podstawową jest kształcenie masowe, jak najszerszych kręgów 
społeczeństwa. Wymaganie to staje się przyczyną innego niż dotychczas podejścia do zasad 
uczenia. Czym innym jest kształcenie elity, czym innym kształcenie masowe.  

Do tej pory powszechną metodą nauczania było wszystkim to samo, tak samo i w tym 
samym czasie. Takie metody były efektywne i dobre przy innej filozofii szkoły i edukacji. 
Przestały być dobre i efektywne dla obecnych wymagań. W nowych warunkach, potrzebne są 
metody nauczania ukierunkowane na jednostkę. Szkoła musi umieć rozwijać i 
maksymalnie wykorzystywać potencjał tkwiący w każdym uczniu, musi dostosować uczenie 
do potrzeb pojedynczych uczniów, nie tracąc z oczu całej grupy. 

Oba te, pozornie sprzeczne aspekty—nauczanie masowe i nauczanie ukierunkowanie 
na pojedynczego ucznia występują bardzo wyraźnie w nowej reformie. Także przyjęte 
obecnie zmiany w Podstawie Programowej, sprawdziany po klasie 6-ej szkoły podstawowej 
oraz po 3-ej klasie gimnazjum a także nowa obowiązująca wszystkich matura ( zróżnicowana 
co do poziomu) sprzyjają wprowadzaniu w nauczaniu szkolnym elementów nauczania 
zindywidualizowanego. 

  
 W metodzie pracy indywidualnej, przy zachowaniu założeń opanowania pewnych 

treści matematycznych, celem staje się umiejętność samodzielnego radzenia sobie w 
sytuacjach problemowych. Kształtowana jest umiejętność uważnego czytania, analizowania, 
wyciągania wniosków. Kryterium „dobrego” ucznia przestaje być szybkość zapamiętywania. 
Dobre opanowanie formuł i algorytmów nie sprowadza się już do pamiętania wzorów i 
sekwencji poleceń do wykonania, ale dotyczy także umiejętności rozpoznania sytuacji, w 
których należy użyć danych narzędzi matematycznych, identyfikacji sytuacji analogicznych, 
widzenia różnic. Ważny staje się krytycyzm w postępowaniu. Wszystkie te niedostatki 
naszego kształcenia uwidoczniły się także w kolejnych badaniach PISA 

 
Wbrew obiegowej opinii, w nauczaniu zindywidualizowanym wzmacnia się (i 

zmienia) rola nauczyciela. Staje się on przewodnikiem i animatorem. Bardzo istotne jest 
solidne przygotowanie merytoryczne, powiązane z przygotowaniem pedagogicznym – 
nauczyciel musi umieć rozróżnić poziomy rozumienia matematycznego u swoich uczniów, 
wskazać im najlepszą dla nich dalszą drogę nauki, sterować doborem materiału, problemów 
etc.  
 
Indywidualizacja nauczania a nowe technologie. 
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 Wiek XXI pokazał, że wchodzimy w erę społeczeństwa informacyjnego, że nasze 
życie w coraz większym stopniu uzależnione jest od nowych technologii. Oznacza to, że 
szkoła musi uznać i zaakceptować ten fakt. Szczęśliwie mamy już pracownie komputerowe w 
każdej szkole, ale ciągle w niewielu z nich lekcje matematyki odbywają się przy 
komputerach. Istnieje już wiele matematycznych portali, zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach. Nauczyciele wolą jednak stosować w szkole tradycyjne metody nauczania, choć sami 
coraz częściej korzystają z różnych form doskonalenia zindywidualizowanego, także z 
nauczania e- learningowego. 
 
 Gwałtowny rozwój techniki, który obserwujemy, istotnie wpływa na wymagania 
cywilizacyjne. Szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje rosnące zapotrzebowanie na 
osoby, które umieją sobie radzić w nowych warunkach. 
 
 Nauczanie z nowym technologiami jest jednak źródłem wielu problemów. Danie 
uczniom do ręki kalkulatorów  powoduje, że każdy natychmiast chce liczyć coś innego, 
uczniowie zaczynają się bawić, są kłopoty z dyscypliną i nauczyciel ma poczucie, że przestaje 
panować nad klasą. Przy pracy z komputerem jest podobnie – uczniowie zaczynają 
zajmować się grami i najważniejszy staje się nie nauczyciel, ale najsprawniejszy 
komputerowo kolega. Lekcja, na której komputer służy jako tablica do demonstracji też wcale 
nie jest taka interesująca - udział uczniów jest bierny. Mogą co prawda obejrzeć więcej 
wykresów, niż mogliby narysować na lekcji, ale nie robią tego własnoręcznie. Z drugiej 
strony, gdy nauczyciel aranżuje wspólną lekcję z komputerami w pracowni, często spora 
część uczniów czeka na tych pracujących wolniej i wielu nauczycieli ma poczucie, że 
szybciej osiągnęliby cele lekcji, gdyby powrócili do konwencjonalnego stylu, gdzie 
uczniowie muszą nauczyć się treści, które są wyłożone w podręczniku. 

Jednocześnie, mając dostęp do komputera bardzo szybko część uczniów zaczyna 
prowadzić własne doświadczenia, nie oglądając się na nauczyciela. W efekcie mają inne 
problemy, coś innego zaczyna ich intrygować, stawiają pytania nie związane z tematem lekcji, 
lub takie, na które nauczyciel nie jest przygotowany. Uczniowie ci nie chcą już pracować pod 
dyktando nauczyciela, pracują po swojemu. Zaczynają być aktywni, ale wymagają ze strony 
nauczyciela bardzo zróżnicowanej opieki i pomocy. 

 Uczenie matematyki w takich warunkach stwarza wiele sytuacji trudnych dla 
nauczyciela, a osiągane efekty są wątpliwe. Wielu nauczycieli uważa, że ucząc tradycyjnie 
lepiej przygotują swoich uczniów do zdawania testów i egzaminów. Nie jest to jednak nic 
dziwnego, w sytuacji, gdy testy i egzaminy są przygotowywane na bazie uczenia matematyki 
metodami tradycyjnymi. Obecnie dają się jednak zauważyć tutaj pewne zmiany. 

 
 Opisane powyżej kłopoty spowodowane są tym, że sięgając po kalkulator, czy 

komputer zapominamy, że są to narzędzia przeznaczone do pracy indywidualnej. 
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Stosowanie ich więc do pracy w niezmienionych warunkach, z zachowaniem starych 
zwyczajów i metod nie może przynieść dobrych efektów. 

Praca z  nowymi narzędziami technologicznymi na lekcji matematyki - aby dała 
efekty, musi być starannie przygotowana. Składają się na to odpowiednia atmosfera, 
odpowiednie wymagania, cele, materiały. Przez przygotowanie rozumiem także zaplanowanie 
stosowania tych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy również przewidzieć 
konsekwencje - negatywnych starać się uniknąć lub przynajmniej zminimalizować, z 
pozytywnych wyciągnąć jak najwięcej korzyści.  

 
Jedną z najważniejszych konsekwencji przy stosowaniu nowych technologii jest 

możliwość oraz  konieczność prowadzenia nauczania zróżnicowanego i 
zindywidualizowanego. Nie wolno zamykać oczu na ten aspekt pracy z komputerem czy 
kalkulatorem. Praca zawsze może być tak zaplanowana, aby każdy uczeń miał możliwość 
dokonania własnych ruchów, doświadczeń i czas na swoją refleksję.  Zauważmy, że 
przesunięciu ulega tutaj pojęcie „lekcja z komputerem” na „praca z komputerem”.  
 

Należy rozróżnić prowadzenie lekcji zróżnicowanej lub zindywidualizowanej od 
prowadzenia nauczania zróżnicowanego. Nauczanie zróżnicowane (zindywidualizowane) 
jest procesem stałym. W nauczaniu zróżnicowanym, wyciągamy konsekwencje z lekcji 
zindywidualizowanych. Obserwujemy uczniów i następne kroki nauczania budujemy dla nich 
indywidualnie, biorąc pod uwagę poczynione obserwacje. Taka obserwacja pracy uczniów 
jest trudna i nauczyciel musi być wspomagany systemowo. Jest to kolejna konsekwencja 
stosowania technologii w nauczaniu matematyki – nowy system kontroli i oceny. Uczniowie 
pracują nie tylko na lekcji, zbierają różne doświadczenia, informacje i stosują je 
niejednakowo. To wszystko wymaga zauważenia i stworzenia uczniom możliwości 
wykazania się, nie tylko, jak dotychczas,  nabytą wiedzą ale także swoim rozwojem. 

W nowym systemie szkolnym ta strona nauczania z technologią ciągle nie jest dobrze 
przygotowana, chociaż są pewne elementy, jak np. prowadzenie prac długoterminowych, co 
dobrze pasuje do tych wymagań. 

 
Obok komputerów i zwykłych kalkulatorów mamy także kalkulatory graficzne. Jest 

to szczególnie wygodne narzędzie, łatwo dostępne i uniezależniające nauczyciela od pracowni 
komputerowej. Przy pracy z kalkulatorami graficznymi, bardzo ostro ujawniają się 
charakterystyczne wyzwania nauczania zindywidualizowanego: obserwacja uczniów, 
panowanie nad grupą, dochodzenie do celów różnymi drogami.  

 Prowadzone doświadczenia, pokazały, że bardzo pomocnymi w takiej pracy są 
odpowiednio opracowane karty pracy  ucznia. Na karcie takiej notowany jest temat główny, 
postawione są pytania i zagadnienia do rozwiązania. Karty te wskazując uczniom pewien 
wspólny kierunek postępowania, zostawiają jednocześnie dużą swobodę w doborze 
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prowadzonych doświadczeń. Zawsze powinien być przewidziany na to czas, a na karcie 
znaleźć się miejsce na postawienie własnej hipotezy, na własne spostrzeżenia.  

Zmiany w naszym życiu owocują także rosnącą liczbą szkół i uczniów mających 
dostęp do sieci Internet.  Jest to kolejne trudne wyzwanie dla szkoły. Z jednej strony dostęp 
do ciekawych informacji i materiałów wzbogaci warsztat nauczyciela, z drugiej strony, do 
tych samych informacji będą mieli także dostęp uczniowie. Szkoła traci możliwości 
wyznaczania z jakich informacji mają korzystać uczniowie. Z drugiej strony w Internecie w 
każdym kraju – także u nas - prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna, szkoleniowa, 
wspomagająca warsztat pracy nauczyciela. Może on znaleźć wiele propozycji lekcji, 
matematycznych aktywności, pomysłów na prowadzenie kółek matematycznych ze zdolnymi 
uczniami lub zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów. Zawsze jednak sam musi materiał 
wybrać i zdecydować z czego skorzysta.  

Internet w sposób naturalny wspomaga i umożliwia nauczanie zindywidualizowane. 
To co w tej chwili jest najtrudniejsze w nauczaniu zindywidualizowanym – dostarczanie 
naszym uczniom zróżnicowanych materiałów pod kątem ich różnych potrzeb i poziomów –
Internet niezwykle ułatwia. 

 
 W Internecie znajduje się również sporo materiału skierowanego do ucznia. Może on 

znaleźć pomoc w uczeniu się w postaci dodatkowych zadań, testów, konkursów. Czasami są 
to tylko treści zadań lub inne teksty do wydrukowania, często jednak materiały te są 
zbudowane interakcyjnie i uczeń ma od razu wyjaśnienia i informacje, czy dobrze rozwiązał 
zadania. W Internecie uczeń znajdzie także programy uczące, gry edukacyjne i inne. Taki 
kontakt ucznia z Internetem jest jednak zawsze indywidualny. Uczeń może sam dokonać 
wyboru i decydować czym się zajmie i jak długo. Nauczyciel ma niewiele do powiedzenia. 
Często zostanie mu oceniać jedynie efekty własnej pracy ucznia. 

Nie wydaje się jednak realne, ani na pewno wskazane, aby Internet zastąpił w 
przyszłości szkołę i nauczyciela. Natomiast już dziś widać, że wspomoże szkołę w procesie 
nauczania. 

Nowe technologie wprowadzone do procesu nauczania zmienią rolę nauczyciela. Nie 
będzie to już rola mentora ale przewodnika i opiekuna ucznia. Mimo podobnych warunków 
nie wszyscy będą jednakowo chcieli i umieli korzystać z nowych możliwości, tak więc tym 
bardziej potrzebne będzie mądre prowadzenie. 

 
Wprowadzenie nowych technologii do nauczania jest obecnie koniecznością. Nie da 

się uciec od tego. Starajmy się więc, aby takie nauczanie przyniosło dobre efekty. Aby tak 
było musimy dobrze rozpoznać jak uczyć. Błędem jest myślenie o nowych technologiach w 
nauczaniu tylko w kontekście treści - ciekawych zadań, niedostępnych obecnie problemów, 
które mogą stać się łatwo osiągalne, innego spojrzenia na stare tematy. Trzeba zawsze 
zastanowić jak użyjemy tej technologii, jakie metody nauczania będą tu najlepsze. Aby to 
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wiedzieć potrzebne jest prowadzenie różnorodnych badań nad nauczaniem z użyciem 
nowych technologii, zgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem - do pracy indywidualnej. 
Tak więc nauczanie zindywidualizowane powinno się znaleźć w kręgu szczególnych 
zainteresowań. Nie znamy wszystkich negatywnych i pozytywnych stron takiego nauczania. 
Badania pomogłyby je rozpoznać. 

 
Wprowadzenie nowych technologii do nauczania powoduje także pojawienie się wielu 

nieznanych dotąd zagrożeń, jak np. problem bezpieczeństwa w sieci, problem oceniania pracy 
i postawy ucznia, problem roli nauczyciela, problem odrzucenia.  

 Są to problemy, z którymi jako społeczeństwo będziemy musieli się uporać i starać się 
je rozwiązać. Dobrze byłoby korzystać z rozwiązań stosowanych w krajach bardziej pod tym 
względem zaawansowanych. Jak na razie wiemy, że nie da się ani cofnąć postępującej 
technologii ani uciec od tych problemów. 
 


