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1. OPIS MODUŁU 

1.1. Czego dotyczy moduł 

Moduł ten koncentruje się na aspektach nieradzenia sobie w matematyce, współmiernych do 
wieku chronologicznego, normalnej inteligencji i odpowiednich instrukcji. Nawet z 
kalkulatorami, osoby z niskimi umiejętnościami liczenia mają trudności lub nie mogą 
rozwiązywać prostych codziennych problemów, ponieważ nie mają wystarczającej wiedzy, 
aby interpretować problemy lub je analizować. Mało osób charakteryzuje się trudnościami z: 
wizualizacją; percepcją wizualno-przestrzenną, przetwarzaniem i odróżnianiem; 
rachunkowością; rozpoznawaniem wzorców; pamięcią sekwencyjną; pamięcią roboczą dla 
liczb; wyszukiwanime zdobytych faktów i procedur; szybkością przetwarzania ilościowego; 
sekwencjami kinestetycznymi i postrzeganie,m czasu. 

Wszystkie wymienione powyżej problemy to syndrom lub zbiór cech charakteryzujących się 
niedostatecznymi osiągnięciami w matematyce pomimo dobrej umiejętności mówienia, 
czytania i pisania. Czasami dyskalkulia występuje z innymi trudnościami w nauce. 

Osoby z deficytem umiejętności matematycznych często tracą rachubę podczas liczenia; mają 
problemy z zapamiętywaniem i przywoływaniem faktów dodawania i mnożenia, a także 
procedur i zasad matematycznych. Mają tendencję do praktykowania i uczenia się 
matematyki, ale szybko zapominają i zwykle źle wykonują testy. Niespójna pamięć 
matematyczna powoduje frustrację, unikanie i niepokój. 

Deficyt umiejętności matematycznych ma charakterystyczne objawy, które mogą objawiać się 
i być odpowiednio zauważane zarówno w środowisku pracy, jak i w domu. Oto krótka lista 
symptomów: 

Transakcje pieniężne, projekty DIY (Do It Yourself – zrób to sam), a nawet przyjazna gra w 
odbijanie piłki mogą sprawiać kłopty przez deficyt matematyki. W domu objawy mogą 
obejmować: 

• Problemy z obliczaniem w pamięci, potrzeba użycia kalkulatora do prostych obliczeń 
• Spóźnianie się, zapominanie o ważnych wydarzeniach 
• Trudności z zapamiętaniem nazwisk 
• Zbyt szybką lub zbyt powolną jazdę samochodem, złą ocenę odległości 
• Konieczność natychmiastowego zapisania numeru telefonu, aby go zapamiętać 
• Łatwość w gubieniu się, umieszczenie przedmiotów w domu w niewłaściwych 

miejscach 
• Problemy z dobrym wynikiem w grach 
• Wolne odczytywanie czasu na analogowym zegarze 
• Słabą pamięć w przypadku dowolnych danych liczbowych, takich jak daty lub fakty 
• Zmaganie się z nauką kroków tanecznych lub czegokolwiek związanego z 

sekwencjonowaniem silnika 
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Nawet jeśli twoja praca nie wiąże się bezpośrednio z matematyką, możesz nadal mieć z nią 
do czynienia w pracy. Jeśli masz deficyt umiejętności matematycznych, objawy w miejscu 
pracy mogą obejmować: 

• Niepokój na myśl o nieoczekiwanym wykonywaniu działań matematycznych w pracy 
• Kłopoty z radzeniem sobie z pieniędzmi lub śledzeniem finansów 
• Zaplanowanie zbyt krótkiego czasu na wykonanie zadania 
• Problemy ze zrozumieniem wykresów  
• Trudności ze zrozumieniem mówionych równania matematycznych, nawet bardzo 

prostych 
• Pomijanie numerów lub przenoszenie ich podczas czytania długiej listy lub arkusza 

kalkulacyjnego 
• Utrudnione korzystanie z formuł Excela 
• Używanie palców do zliczania lub zaznaczania stron 
• Częste pomyłki, różnie odpowiedzi na ten sam problem matematyczny; konieczność 

ciągłego sprawdzania pracy 
• Trudności w zapamiętaniu reguł matematycznych lub grafików 

Nie należy zapominać, że w niektórych przypadkach występują chwile nagłego zaostrzenia 
stanu, który jest równie niebezpieczny w domu i środowisku pracy. Wszystkie te objawy 
mogą być związane z dyskalkulią, która nie implikuje stopniowego wyleczenia lub osłabienia 
problemu, ale dyskalkulia nie jest tematem naszego badania.  
 

1.2. Analiza potrzeb uczących się / testy wstępne 

Podczas wdrażania metodologii deficytu umiejętności matematycznych należy wziąć pod 
uwagę kilka cech, które mają bezpośredni wpływ na poszukiwane wyniki. Wymienimy 
niektóre z nich, ale w zależności od składu grupy uczącej się, poziomu wykształcenia, 
zdolności adaptacji społecznej, specyfiki wiekowej, możliwe jest rozważenie dodatkowych 
cech w zależności od osobistych doświadczeń w prowadzeniu szkoleń: 

• Tworzenie środowiska szczerości 
• Ostrożny monitoring i gotowość do pomocy w przeprowadzeniu testu - dyskalkulacja 

często łączy się z dysleksją lub dysgrafią, lub obydwoma, co dodatkowo utrudnia 
moment rozpoznania i zrozumienie pytań. Z tego powodu, szybka pomoc, osobiste 
podejście i empatia są kluczem do testów, które później będą podstawą 
indywidualizacji metod ograniczających negatywny wpływ deficytu umiejętności 
matematycznych. 

• Jeśli uczący się nie wzięli udziału w testach dwóch pierwszych modułów metodologii, 
zaleca się, aby je zrobić teraz. W ten sposób uzyskasz pełny obraz uczącego się i 
będziesz mógł polecić zestaw środków. 
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• W załącznikach znajdziesz linki do testów online, skorzystaj z nich, jeśli posiadasz 
niezbędne zaplecze techniczne, a uczący się mają dobrą znajomość ICT i języka 
angielskiego. Pamiętaj, że czas jest również mierzalnym wymiarem podczas testu. 
 

1.3. Efekty uczenia się 

Każdy moduł metodologii wyznacza ambitne cele: 

1. Przedstawienie uczącym się przedmiot rozważanego problemu i ewentualne ryzyko, 
jakie niesie ze sobą 

2. Indywidualnie określenie jego obecności z wystarczającą dokładnością 
3. Zaproponowanie systemu środków ograniczających negatywny wpływ deficytu 

umiejętności matematycznych. 
 
 

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE 

2.1.  Więcej informacji o deficycie umiejętności matematycznych 

Przyczyny niewystarczających umiejętności matematycznych mogą być wynikiem słabej lub 
niewystarczającej edukacji szkolnej, która z biegiem lat pogorszyła się. W rzadkich 
przypadkach mogą być dziedziczne. Ten warunek jest niezależny od poziomu inteligencji 
dziecka i zastosowanych metod nauczania. Trudność koncentruje się wokół umiejętności 
interpretowania symboli numerycznych i operacji arytmetycznych, takich jak dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Osoba, która cierpi na dyskalkulię, będzie mylić liczby i 
znaki, i nie może wykonywać obliczeń w myślach ani pracować z abstrakcyjnymi pomysłami. 
Ludzie mający take problemy będą mieć trudności z wykonywaniem zadań i zadaniami 
połączonymi numerycznie. 

Różne badania pokazują, że średnio 25% dorosłych doświadcza poważnych problemów z 
działaniami matematycznymi, bez podziału na płeć. Jednocześnie rośnie liczba liczb w 
codziennym życiu - rachunki domowe, podatki, upusty, odsetki itp. Praca wymaga coraz 
częściej porównań na wykresach lub diagramach. Wielu dorosłych doświadczających takich 
problemów bagatelizuje je lub odwrotnie - wstydzi się ich. Podczas szkolenia należy wziąć 
pod uwagę wyniki wstępnego badania w projekcie, w szczególności związane z chęcią udziału 
mężczyzn i faktem, że uznają problemy związane zarówno z tematem tego modułu i zasadą 
życia. 
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2.2.      Różne przejawy deficytu umiejętności matematycznych 

Fokus (koncentracja): Umiejętność związana ze schematem pogorszenia funkcji poznawczych. 
Deficyt strukturalny w tych połączeniach sieci neuronowych jest również związany z 
hamowaniem, które wpływa na ostrość umysłu, co utrudnia osobie korzystanie z matematyki 
i prowadzi do trudności w ocenie. 

Podzielna uwaga: ta umiejętność jest ważna, ponieważ pozwala na wielozadaniowość. Dorośli 
z niepełnosprawnością matematyczną mają problemy z reagowaniem na bodziec, ponieważ 
nie są w stanie się skupić, rozpraszają ich nieistotne bodźce i łatwo się męczą. Mogą również 
wystąpić problemy z racjonalnym myśleniem. 

Pamięć robocza: ta umiejętność poznawcza odnosi się do tymczasowego przechowywania i 
zdolności do manipulowania informacjami w celu wykonania złożonych zadań. Pewne 
trudności mogą wynikać z kłopotów wynikających ze wskazówek, zapomnienia instrukcji i 
zadań, niskiej motywacji, niepełnych wspomnień, łatwego rozproszenia, niepamiętania liczb i 
opóźnionej arytmetyki umysłowej. 

Pamięć krótkotrwała: zdolność do zatrzymywania niewielkiej ilości informacji w krótkim 
okresie czasu. Ten deficyt umysłowy wyjaśnia niezdolność do wykonywania zadań 
matematycznych. Problemy pojawiają się, gdy osoby obliczają lub próbują rozwiązać 
problemy matematyczne. Jest to również związane z niemożnością zapamiętywania liczb lub 
tabliczki mnożenia. 

Nazywanie: sugeruje możliwość przywołania słowa lub numeru i użycia go później. Dorośli 
mają trudności z zapamiętywaniem liczb, ponieważ ich zdolność do przetwarzania informacji 
jest niewystarczająca. 

Planowanie: Niski poziom w tej umiejętności poznawczej oznacza trudności w planowaniu i 
rozumieniu liczb i ćwiczeń. Niemożność przewidywania zdarzeń lub wyników uniemożliwia 
studentowi prawidłowe wykonanie ćwiczenia. 

Szybkość przetwarzania: Odpowiada czasowi, w którym mózg otrzymuje informacje (liczba, 
równanie matematyczne, problem ...), rozumie je i reaguje na nie. Istnieją osoby dorosłe, które 
nie mają trudności w nauce, aby szybko i automatycznie ukończyć ten proces, podczas gdy 
inne osoby, które mają deficyt szybkości, potrzebują więcej czasu i energii na przetworzenie 
informacji. 

 

2.3.     Rodzaje niedociągnięć umiejętności matematycznych 

Objawy można podzielić na 5 głównych typów. 
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Deficyt matematyczny werbalny: cechuje go trudność w nazewnictwie i rozumieniu pojęć 
matematycznych przedstawianych werbalnie. Dorośli z tego rodzaju dyskalkulią są w stanie 
odczytywać lub zapisywać liczby, ale mają trudności z rozpoznaniem ich, gdy są 
przedstawiane werbalnie. 

Problem praktyczny: ten rodzaj deficytu umiejętności matematycznych charakteryzuje 
trudność przekładania abstrakcyjnej koncepcji matematycznej na realną koncepcję. Ci dorośli 
są w stanie zrozumieć pojęcia matematyczne, ale mają problemy z wyliczaniem, 
porównywaniem i manipulowaniem równaniami matematycznymi. 

Problem leksykalny: Problem z odczytaniem i zrozumieniem symboli i liczb matematycznych, 
jak również wyrażeń matematycznych lub równań. Dorosły z problemem leksykalnym może 
rozumieć koncepcje wypowiedziane, ale może mieć problemy z pisaniem i zrozumieniem ich. 

Problem graficzny: Trudności w pisaniu symboli matematycznych. Dorośli z tego rodzaju 
dyskalkulią są w stanie zrozumieć pojęcia matematyczne, ale nie mają umiejętności czytania, 
pisania ani używania poprawnie odpowiednich symboli. 

Problem ideognostyczny: trudności w przeprowadzaniu operacji umysłowych bez użycia liczb 
w celu rozwiązywania problemów matematycznych i zrozumienia pojęć matematycznych. 
Osoby te mogą również mieć trudności z zapamiętaniem pojęć matematycznych po ich nauce. 

Problem operacyjny: przedstawia trudności z wykonywaniem pisemnych lub ustnych operacji 
matematycznych lub obliczeń. Osoba z problemem operacyjnym będzie w stanie zrozumieć 
liczby i relacje między nimi, ale będzie miała problemy z manipulowaniem liczbami i 
symbolami matematycznymi w procesie obliczeniowym.  

 

2.4. Zwalczanie deficytu umiejętności matematycznych 

W tym module nie staramy się nadrobić luk w uczeniu się, ale dzięki połączeniu ćwiczeń 
możemy ograniczyć negatywne skutki niedoboru umiejętności matematycznych. Możliwości 
w dzisiejszym środowisku są liczne i zaoferujemy jedynie niewielką ich część. W ćwiczeniach 
z innych modułów, które zalecamy przejrzeć, można również znaleźć odpowiednie metody 
dla tego modułu. Możliwe są kombinacje, jak również samodzielnie przygotowanie ćwiczeń. 
Sugestie tutaj zawarte są tylko wytycznymi i nie wyczerpują tematu. Czas trwania ćwiczeń 
jest również wzorcowy i zależy od wielkości grupy uczącej się, możliwych problemów, jakie 
napotkają podczas ich realizacji. Czasami unikanie deficytu matematycznego jest sprawą 
umiejętności korzystania z urządzeń wspomagających lub zastępowania ich. 

 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

8 

3.ĆWICZENIA I QUIZY 

Jak już wyjaśniliśmy, nie możemy mówić o leczeniu deficytów umiejętności matematycznych 
u dorosłych, ale o ograniczeniu negatywnego efektu, a także o różnych podejściach i próbach 
wyeliminowania luk w nauce na przestrzeni lat. Podczas szkolenia będziesz miał możliwość 
kontynuowania i pogłębiania swoich spostrzeżeń. Zalecamy sporządzenie rejestru wszystkich 
osób, w którym można zapisać wyniki wstępnych testów i wyniki proponowanych ćwiczeń. 
Nie zapomnij o utrzymaniu zaufanych i szczerych relacji na wysokim poziomie - w tym celu 
energetyzery będą pomocne, najlepiej takie, które nie będą związane z tematem. Niektóre 
ćwiczenia mogą okazać się zbyt łatwe, jeśli praca nie jest indywidualna. 

Prowadzenie tego szkolenia opiera się na zasadzie uczenia się pozaformalnego, co daje dużą 
swobodę w doborze czasu, miejsca, wyboru grup. Zadanie ograniczania deficytu 
matematycznego wymaga kilku następujących po sobie sesji czasowych - najlepiej jednej w 
tygodniu, 4 razy pod rząd, w których złożoność zadań stopniowo wzrasta, a postęp / regresja 
są obserwowane indywidualnie dla każdego uczącego się. Nie zapominaj, że w niektórych 
przypadkach kombinacji różnych niedoborów umiejętności mogą wystąpić inne problemy - 
mowa, trudności z zapamiętywaniem imion i twarzy. 

Przed rozpoczęciem głównej aktywności zalecamy wykonanie krótkiego aktywatora / 
ćwiczenia przełamującego lody. Jednak oprócz celu poznania imion uczestników, istnieje 
również cel diagnostyczny i terapeutyczny wymagający umiejętności koncentracji i 
mnemoniki. Umieść uczestników w kole naprzeciwko siebie. Trener wyraźnie i wystarczająco 
głośno wypowiada swoje imię. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara inni 
uczestnicy powtarzają nazwy wszystkich poprzednich, aż koło się zamknie. Uważnie obserwuj 
i słuchaj wszystkich uczestników, gdyż dla Ciebie jako trenera, to nie jest tylko energizer. 
Wpisz uwagi do swojej książki zapisów. W następnym szkoleniu, oprócz pamiętania imion na 
samym początku, włącz inne elementy do zapamiętywania - gest, ruch, kolor wybrany przez 
każdą osobę. Do takiego ćwiczenia nie są wymagane żadne materiały, a czas zależy od liczby 
uczestników, ale nie zalecamy, aby ćwiczenie trwało więcej niż 10 minut, gdyż może się 
zdarzyć, że ostatni w kręgu może mieć bardziej ciężką postać dyskalkulii i ćwiczenie to będzie 
dla niego bardzo skomplikowane i może postawić go w kłopotliwej sytuacji, a nawet go 
odseparować. 

Kolejny zabawny energizer - zwykle używany w środku szkolenia, dodaje trochę aktywności 
fizycznej i związany jest z pamięcią wzrokową i koncentracją uczniów. Ponownie uczestnicy 
tworza krąg (powinni pamiętać swoje imiona, ale może być inaczej). Trener wybiera jedną z 
osób stojących przeciwko niego, podaje jej piłkę i obraca się z powrotem do grupy, trener 
mówi o osobliwościach osoby, której rzuca piłkę - kolor włosów, rodzaj i kolor ubrań, itp. 
Odbiorca piłki próbuje podać te same szczegóły dotyczące osoby, która rzuca mu piłkę. Aby 
wykonać to ćwiczenie, potrzebujesz piłki niezależnie od jej wielkości. 
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Kolejnym ćwiczeniem dla koncentracji jest ćwiczenie "Kolor bałagan". Na kartce papieru 
napisano 20 rzędów w różnych kolorach. Ale słowa nie pasują do koloru. Uczący się musi 
powiedzieć kolor, w jakim słowo zostało napisane, a nie kolor, który widzi. Ćwiczenie musi 
być wykonane w wierszach, a nie w kolumnach. W tym ćwiczeniu należy przygotować arkusz 
(najlepiej większy format) z nazwami kolorów zapisanymi w różnych kolorach. Daj każdemu 
możliwość wypróbowania siebie. Rozpocznij ćwiczenie samodzielnie i celowo popełnij błąd i 
poczekaj, aż publiczność zareaguje. 

Kolejne dobre ćwiczenie do dezorientacji matematycznej wiąże się z rysowaniem lub 
pisaniem pod dyktando. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę papieru, a trener zaczyna 
dyktować, co należy narysować pod dyktando. Na przykład: 1. Podziel arkusz papieru na 4/6 
równych części. 2. W górnej części narysuj mały kwadrat w lewym dolnym rogu. 3. Nad nim 
narysuj duże koło. 4. Poniżej narysuj mały trójkąt. I tak dalej i tak dalej. Od trenera zależy, jaki 
rodzaj dyktowania wykonać. Zamiast figur trener może zdecydować o użyciu liczb. Lub też 
skomplikować ćwiczenie za pomocą kolorów (na przykład napisz 12 na niebiesko, a następnie 
napisz duże 4 na czerwono i tak dalej). 

Dobre ćwiczenie na koncentrację i obserwację jest następujące. Uczestnicy są umieszczani w 
dwóch rzędach, a przed każdym z nich znajduje się inny. Przez kilka minut (to zależy od 
trenera, aby zdecydować, jak długo, co zależy od poziomu uczących się, wieku i zdolności 
umysłowych), każdy uczeń patrzy na osobę stojącą przed nim. Następnie odwracają się 
plecami i powinni zmienić jedną rzecz w swoim wyglądzie. Mogą korzystać z dodatkowych 
materiałów lub pożyczać rzeczy od swoich sąsiadów. Po zmianie znów zwracają się twarzą w 
twarz i powinni odgadnąć zmianę. Ten, kto jest szybszy, zyskuje punkt. Po minucie lub innym 
ustalonym przez trenera czasie następuje nowa runda. Ale tym razem każdy uczestnik 
powinien zmienić dwie rzeczy w swoim wyglądzie. Potem znów odwracając się twarzą w 
twarz i odgadują zmiany (wraz ze wzrostem liczby rzeczy zmieniło się również zwiększenie 
czasu na zgadywanie). Trener decyduje, kiedy gra się zatrzymuje i ile rzeczy należy zmienić. 

Ćwiczenia wymienione poniżej są proste, mogą być skomplikowane lub uproszczone 
indywidualnie, jeśli zauważysz, że grupa ma wiele rodzajów i poziom deficytu umiejętności 
matematycznych. W przypadku większości z nich można również przewidzieć pracę domową, 
szczególnie w odniesieniu do ICT i różnych aplikacji. Dokonywanie jakichkolwiek postępów 
jest pozytywnym rezultatem i należy zachęcić uczestników do dalszej aktywnej pracy, dzieląc 
się z grupą postępami w poprzednich szkoleniach. Zachowaj szczególną ostrożność w 
przypadku tych osób, u których problemy powtarzają się, możesz potrzebować dodatkowego 
indywidualnego szkolenia i, w ciężkich przypadkach, skierować ich do neurologa. 

3.1.Kalkulator - Trener musi zdecydować, czy kalkulator może pomóc osobie z 
deficytem matematycznym. Zastosowanie jest odpowiednie w przypadku braku 
możliwości percepcji i projektowania graficznego dwóch, trzech itd. liczb i 
niedoborów pamięci. Użycie kalkulatora jest niemożliwe, gdy numeryczne błędy 
nadpisywania są w przeważającej mierze optyczne. W tym przypadku błędy 
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korelują z błędami podczas pisania. Używanie kalkulatora nie jest haniebne. 
Funkcja Kalkulator jest dostępna na wszystkich telefonach komórkowych i 
urządzeniach. To może zaoszczędzić mnóstwo czasu i nerwów. W tym ćwiczeniu 
możesz zastosować dwa lub więcej podejść - zadania są wstępnie napisane na 
papierze lub na tablicy lub odczytane uczestnikom. Te dwa podejścia obejmują 
różne postrzeganie - wizualne i słuchowe, odpowiedzialne za różne umiejętności 
związane z deficytem matematycznym. Zwróć szczególną uwagę na wyliczanie 
wartości procentowych - ten efekt matematyczny zwykle dezorientuje wielu 
dorosłych. Wizualizuj 50% (połowa), 30% i tak dalej. 
10-(-3)+2=? 
5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1)=? 
(2-3+2+1)x2=? 
2-3+2+1x2=? 
Możesz także używać popularnych zadań z różnymi symbolami, używając 
dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

 lub bardziej złożony   lub   etc … 
Jest Czarny piątek - sprawdź, czy oferta odpowiada rzeczywistości. Procent rabatu 
wynosi 23%. Stara cena wynosiła 525 – jaka jest nowa? 
 
Twój podatek miejski wynosi 388, jeśli zapłacisz do końca kwietnia całą kwotę, 
otrzymasz 5% rabatu - obliczysz zniżkę? 
 

3.2.Rozwijanie orientacji przestrzennej w sztucznie tworzonej przez człowieka 
ograniczonej przestrzeni - Na kartce papieru postępuj zgodnie z instrukcjami 
trenera, definiując pisanie od góry do dołu-po prawej stronie w sekwencji różnych 
konwencjonalnych symboli matematycznych (+, -, 1, 9, 20, 96) w rzędach lub 
kolumnach. Przykład: W lewym górnym rogu w kolumnie wpisz pięć razy 96, w 
lewym dolnym rogu w rzędzie 1 + 9 + 6 + 3 = (wynik). 

 
3.3.Komputer – termin ten oznacza wszystkie urządzenia, które pozwalają na 

korzystanie z OER (Open Education Resources), część z nich znajduje się online, 
inne mogą wymagać instalacji programów terapii edukacyjnych. 

3.3.1. 2048 to wymagająca łamigłówka liczbowa dla dzieci i dorosłych 
(http://2048game.com). Celem jest łączenie liczb tak, aby uzyskać płytkę 2048. 
Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć płytki. Gdy dwie płytki z tym samym 

http://2048game.com/
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numerem dotkną się, łączą się w jedno! Gra ma kilka poziomów trudności. Nadaje 
się do treningu domowego. 

3.3.2. Tetris - odpowiedni do rozwoju myślenia przestrzennego i orientacji. Możesz 
stworzyć środowisko rywalizacji. Razem wybierzcie jeden z wszystkich możliwych 
Tetris, aby warunki były takie same dla wszystkich. 
3.3.3. Wyścig liczbowy - wystarczająco dobra gra diagnostyczna. Gra wymaga 
instalacji, dobrze jest zademonstrować ją i ćwiczyć podczas szkolenia i 
indywidualnie obserwować każdego z uczniów. Gra ma angielski interfejs, ale na 
niskim poziomie (http://www.thenumberrace.com) 
3.3.4. Więzi liczbowe - choć z interfejsem dla dzieci, gra ponownie ma silną funkcję 
diagnostyczną, ma wiele zadań i jest online, dzięki czemu jest wygodna w użyciu w 
czasie wolnym. Gra ma angielski interfejs, ale na niskim poziomie 
(https://www.mathplayground.com) 
3.3.5. Platforma z wieloma grami logicznymi na różne tematy. W zależności od 
składu grupy, możesz wybrać odpowiedni dla każdego poziom i śledzić jego wyniki 
(https://www.vgames.bg) 
3.3.5. Sudoku - Sudoku to jedna z najpopularniejszych gier logicznych 
wszechczasów. Celem gry Sudoku jest wypełnienie siatki liczb 9 × 9 liczbami, tak 
aby każdy rząd, kolumna i sekcja 3 × 3 zawierały wszystkie cyfry od 1 do 9. Logika 
sprawia, że Sudoku jest również doskonałą grą mózgową. Jeśli grasz codziennie w 
Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę koncentracji i ogólnej siły mózgu. 
Gra ma wersje online (odpowiednie do zadań domowych), zalecamy używanie tych 
samych wersji papierowych dla wszystkich uczestników w trybie rywalizacji. 
Pamiętaj, że niektórzy uczestnicy mogą nie być zaznajomieni z zasadami, a 
dodatkowe wyjaśnienia na przykładach mogą być potrzebne. 
 

3.4.  Urządzenia nawigacyjne i aplikacje 
3.4.1. Istnieje ogromna różnorodność urządzeń i aplikacji nawigacyjnych. W 
większości z nich zintegrowane są funkcje głosowe, które mogą pomóc w 
przypadku dezorientacji. Możliwe, że twoi uczestnicy nigdy nie korzystali z 
programów nawigacyjnych. Zwróć uwagę na część teoretyczną, pokazując na 
ekranie funkcjonalności każdego przycisku i sekwencję działań. Wykorzystaj 
prawdziwe przykłady możliwych tras i sposobów podróżowania. Nie zapomnij 
obrazu satelitarnego, który zapewnia dodatkowe punkty orientacyjne - zabytki, 
kościoły, słynne miejsca i tak dalej. Bardzo ważne jest, aby trener zachęcał 
uczących się, aby nie wpadali w panikę. Jeśli uważasz, że uczący się mają dobrą 
znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, możesz zacząć od bardziej 
złożonych zadań (opisanych poniżej), jeśli tego nie zrobisz - musisz podzielić 
grupę na dwie i początkowo poradzić sobie z bardziej nieprzygotowanymi do 
używania aplikacji, (lepiej dla inteligentnych urządzeń, które są zawsze pod ręką) - 

http://www.thenumberrace.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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bieżącej lokalizacji, ustawienia adresu, wyboru podróży itp. Tylko wtedy możesz 
zastosować następny krok. 
3.4.2. Podziel grupę na trzy lub cztery - "pierwszy" zaprasza drugiego gościa, 
pisząc do niego, jak do niego dotrzeć, ale bez dokładnego adresu. "Drugi" pisze z / 
bez pomocy urządzenia nawigacyjnego lub aplikacji i wyjaśnia "trzeci", pokazuje 
jego przybycie do domu pierwszego z przybliżonym adresem. Zaznacz punkt 
początkowy i końcowy aplikacji. Porównaj wyniki, skomentuj i wyszukaj 
przyczynę błędu, jeśli taki wystapi. Pożądane jest, aby stało się to przed 
publicznością, inni obserwują, ale nie mają prawa do pomocy ("Trzeci" musi być 
poza salą szkoleniową, aż do momentu, gdy usłyszy, jak dotrzeć do miejsca 
docelowego). Zadaj pracę domową, dla każdego uczestnika z innym rodzajem 
transportu - od domu do pracy z transportem publicznym i z powrotem do domu 
rowerem lub pieszo. Stymuluj pracę domową wśród uczestników – mogą 
tłumaczyć sobie nawzajem telefonicznie, jak dotrzeć do ich domów, a 
"odwiedzający" muszą podać przybliżony adres, godzinę dotarcia do miejsca 
docelowego itp. 
Praktyczne ćwiczenia na zewnątrz – zainicjuj to ćwiczenie w rzeczywistych 
warunkach. Uważaj, musisz towarzyszyć "odwiedzającemu". Postaraj się znaleźć 
miejsca, które nie są przez niego dobrze znane i korzystaj z innego rodzaju 
transportu. 
WAŻNE: Wprowadź ważne adresy uczącego się w programie nawigacyjnym - w 
domu, w pracy i tak dalej. 
 

3.5.Analogowe ćwiczenia zegarowe - nie zapominaj o istnieniu zegarów cyfrowych - 
zarówno na rękę, jak i na ścianę / stół. 
3.5.1. Wystarczająco elementarne ćwiczenia dla indywidualnej pracy, które 
wskazują na rodzaj deficytu matematycznego 
 (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Ćwiczenie można również wykonać 
za pomocą dużego zegara ściennego. Skomplikuj ćwiczenie, gdy uczniowie 
ustawiają zegar, patrząc na obraz w lustrze. 
3.5.2. Wstępnie przygotowane karty flash z zegarem analogowym 
(https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Ćwiczenie możesz bardziej 
skomplikować, prosząc uczniów o zapisanie czasu w określonym miejscu na 
przygotowanym wcześniej arkuszu - na przykład wynik pierwszej karty flash w 
prawym górnym rogu arkusza (połączenie z orientacją przestrzenną). 
3.6.  Arytmetyka mentalna - udział w kursie online i oferowanych w nim 
ćwiczeniach przyczynia się do równoczesnego rozwoju obu półkul, koncentracji, 
pamięci wzrokowej i mięśniowej, w zupełnie inny sposób, w jaki elementarne 
działania matematyczne są przetwarzane w mózgu, co skutkuje innym niż zwykły 
negatywny lub niezadowalający wynik. 

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs


                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

13
 

4. ZARYS PROGRAMU 
 
 

Zalecany 
czas  Działania edukacyjne / porady dla trenera Materiały Zasób 

10-15 min Rozgrzewka / Ćwiczenie pomagające przełamać 
lody 

W zależności 
od wyboru 
ćwiczeń 

3 

20-25 min Orientacja przestrzenna Rada: Korzystaj z 
dyktowania i pisania na tablicy, notuj informacje 
na temat każdego uczestnika 

Arkusz papieru, 
ołówek, guma 

3.2 

x(20-25) 
min 

Kalkulator 
Rada: Przypomnij teorie o przyciskach 
funkcyjnych. Korzystaj z dyktowania i pisania na 
tablicy, notuj informacje na temat każdego 
uczestnika. Śledź wyniki, zachęcaj, nie zwiększaj 
złożoności, jeśli masz uczniów z problemami. 

Arkusz papieru, 
długopis, 
kalkulator lub 
urządzenie z 
kalkulatorem 

3.1.X 

x(40-45) 
min 

Komputer 
Porada: Upewnij się, że wszyscy uczniowie mają 
podstawowe umiejętności w zakresie technologii 
ICT lub pomóż w uruchomieniu komputera, 
pbieraniu plików i instalowaniu (w razie 
potrzeby). 

Dowolny 
komputer 
stacjonarny lub 
notatnik 
 tablet lub 
smartfon 

3.3.X 

20-25 część 
teoretyczna
60-90 min 
część 
praktyczna 

Nawigacja 
Porada: Wydano tyle czasu, ile potrzeba na część 
teoretyczną. Dla wielu dorosłych intuicyjne 
przyciski nie są wystarczająco zrozumiałe. 
Wypróbuj wirtualne trasy do popularnych, 
znanych miejsc - zabytków, kościołów, zabytków 
itp. 

Aplikacja 
nawigacyjna,  
notatnik 
(smartfon, 
komputer, 
projektor 
multimedialny, 
internet, 
papier) 

 
3.4.X 

30-45 min Zegar analogowy 
Rada: 

Duży 
analogowy 
zegar, karty 
flash lub model 
zegara, lustro 

3.5.X 

Ocena (w celu weryfikacji 
wzrostu wiedzy) Użyj testu samooceny z Aneksu 2 

Informacje zwrotne od 
uczniów 

Ważne jest, aby dać uczniom możliwość wyrażenia opinii na 
temat sesji szkoleniowych, aby umożliwić im ocenę ich 
doświadczeń edukacyjnych i efektów uczenia się. 

 
W Aneksie 3 można znaleźć prezentację Power Point dotyczącą modułu. 
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5. DALSZA LEKTURA 

5.1.    Możliwości wdrożenia 

Zawartość tego modułu, z jego możliwym wzbogaceniem lub uproszczeniem, może być 
wykorzystana samodzielnie lub w połączeniu z innymi modułami w zależności od pożądanego 
efektu, składu szkolonej grupy. Ponownie zalecamy, aby nie było pojedynczych, ale kilka sesji 
szkoleniowych, podczas których można monitorować postępy, zwiększać złożoność, nie 
zapominając o indywidualnym podejściu. Prowadzenie dziennika ułatwi indywidualną 
obserwację uczących się, przygotowanie indywidualnych zadań, utrzymanie zainteresowania 
kursem. Nie zapomnij o zachęcaniu uczestników do udziału w dzieleniu się problemami ale 
także sukcesami. 

Problem podnoszenia kwalifikacji dorosłych jest kluczowy, bezdyskusyjny i właśnie dlatego 
główną grupą docelową projektu DECENT są nisko wykwalifikowane osoby dorosłe 
zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni, zagrożeni ubóstwem, słabo 
wykształceni). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym według Eurostatu 
(2016) to: RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT -30% dorosłych. Bardzo często 
ich głównym problemem jest (nieświadomy) fakt, że należy je zaklasyfikować do grupy osób 
dotkniętych analfabetyzmem funkcjonalnym. Problemy ze zrozumieniem różnych tekstów, 
stosowanie prostych operacji matematycznych, brak umiejętności uczenia się często 
wpływają na wiele niepowodzeń edukacyjnych, na rynku pracy, a być może w życiu 
prywatnym. Wszystkie działania projektowe będą ukierunkowane na rozwiązywanie 
głównych problemów i poprawę sytuacji tej grupy. 

Ponadto projekt jest również odpowiedzią na priorytet "Zwiększanie i rozwijanie kompetencji 
edukacyjnych" i stworzy narzędzia dla instytucji wspierających i opiekujących się osobami z 
analfabetyzmem funkcjonalnym, takimi jak: centra edukacji dorosłych, szkoły dla dorosłych, 
uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia które wspierają walkę z analfabetyzmem 
funkcjonalnym, działami edukacji w samorządzie lokalnym i regionalnym oraz 
indywidualnymi edukatorami dorosłych. 

5.2. Referencje 
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3. Матанова В. (1998). Трудности в овладяването на аритметичните операции у 
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4. Матанова В. (2001). Дислексия. С., София-Р. 
5. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., София-Р. 
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6. ANEKSY 
Aneksy od 1 do 3 znajdują się w załączonych plikach. 
 
 
 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ANESKY



Aneks 1. Test umiejętności matematycznych 

Pytania: 

Możliwe odpowiedzi tak (często) i nie (rzadko) 

 

Oceń objawy 

1.  Czy masz problemy z czasem, kierunkami, pamiętaniem o spotkaniach czy kolejności 
zdarzeń? Czy jesteś wiecznie spóźniony? 

2. Zdarza ci się nie pamiętać czyjegoś nazwiska? A może nie potrafisz skojarzyć nazwiska do 
twarzy? Mylisz imiona, które zaczynają się od tej samej litery? 

3. Jak często masz niespójne wyniki w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. 
Problemy z planowaniem finansowym i zarządzaniem pieniędzmi. Masz problemy z liczeniem w 
pamięci, aby obliczyć sumę, resztę, napiwek, podatek. 

4. Czy podczas pisania, czytania i przywoływania liczb, często występują trudności z: 
dodawaniem liczb, podstawianiem, przenoszeniem, pominijaniem i odwróceniem licz? 

5. Jak często masz problem ze zrozumieniem i zapamiętaniem pojęć matematycznych, reguł, 
formuł, sekwencji (kolejność operacji) I podstawowych faktów matematycznych (+-x/). 

6. Zdarza ci się mieć zaburzenia pamięci (zapominać o czymś, żeby za chwile sobie przypomnieć) 
jeśli chodzi o matematykę?  Jednego dnia wykonujesz matematyczne operacje a drugiego nie 
pamiętasz jak to zrobić? Wykonujesz trudne obliczenia a na teście nie możesz przypomnieć sobie jak 
się liczy? 

7. Jak często nie potrafisz sobie wyobrazić lub zobrazować procesów mechanicznych? Masz 
słabą zdolność do „wizualizacji” lokalizacji liczb na tarczy zegara, położenia geograficznego krajów, 
oceanów, ulic itp. 

8. Jak często zapominasz układ jakichś rzeczy? Łatwo się gubisz i szybko można cię 
zdezorientować. Często gubisz rzeczy i zdarza ci się być “nieobecnym”. 

9. Jak często miewasz trudności w edukacji muzycznej? Trudności w „czytaniu” muzyki czy 
uczenia się grania palcami na instrumencie. 

10. Jak często masz problemy z sekwencjami ruchowymi? Trudności z dynamiczną zmianą 
kierunku w ćwiczeniach aerobowych, tanecznych czy siłowych? Trudności podczas wykonywania 
kroków tanecznych, pamięcią mięśniową i ruchów sportowych.  

11. Jak często miewasz problemy z przypomnieniem sobie w jaki sposób zdobywa się punkty w 
grach, takich jak kręgle czy karty? Zapominasz kogo jest następna tura. Masz słabą zdolność 
planowania strategicznego w takich grach jak np. szachy 

12. Czy często doświadczasz uczucia niepokoju podczas zadań matematycznych? 



13. Czy często używasz palców do liczenia? Gubisz się w trakcje liczenia w pamięci? 

14. Czy od czasu do czasu czujesz, że liczby i matematyka wydają się językiem obcym? 

15. Jak często masz trudności z liczeniem w pamięci? Wydajesz złą resztę w sklepie czy źle 
obliczasz napiwki w restauracji? 

16. Jak często słyszysz skargi, że jedziesz zbyt szybko lub zbyt wolno - nawet jeśli masz wrażenie, 
że jedziesz z normalną prędkością? 

17. Zdarza się, że zapominasz numery telefonów lub adresy, nawet jeśli powiedziano ci je przed 
chwilą? 

18. Jak często masz problemy z określeniem czasu na zegarze analogowym? 

19. Jak często spóźniasz się na imprezy lub spotkania? 

20. Jak często masz problem z oszacowaniem, ile czasu zajmie ci dotarcie do celu, nawet jeśli 
wcześniej odbyłeś tą samą podróż? 

21. Jak często zdarza ci się zapominać podstaw matematyki, o których wszyscy zdają się 
pamiętać, takich jak tabliczka mnożenia czy podstawowe wzory? 

22. Czy trudno jest ci trzymać się określonego budżetu lub prowadzić swoje finanse? 

23. Jak często pomijasz niektóre liczby lub czytasz tylko kilka z nich podczas czytania długiej listy? 

24. Jak często masz trudności z czytaniem wykresów lub diagramów? 

25. Jak często zdarza ci się nie skończyć zadania w terminie lub okazuje się, że upłynęło znacznie 
więcej czasu, niż początkowo sądziłeś? 

26. Jak często gubisz przedmioty w domu lub gubisz się w znanych ci miejscach? 

27. Jak często niepokoisz się, gdy wiesz, że zbliżają się zadania związane z matematyką - 
spotkanie, na którym będziesz musiał omówić najnowsze dane kwartalne swojej firmy, itp.? 

 

Notatka: Niektóre z pytania można przekształcić za pomocą sugestii negatywnej, ALE jeśli istnieje ktoś 
ma dysleksję, wyniki mogą wyjść błędne. 

 

Punktacja: 

Do 30% odpowiedzi „rzadko” – ok 

Między 30% a 45% odpowiedzi „rzadko” – łagodna forma zaburzeń umiejętności matematycznych 

Między 45% a 60% odpowiedzi „rzadko” – umiarkowana forma zaburzeń umiejętności 
matematycznych 



Więcej niż 60% odpowiedzi „rzadko” – dotkliwa forma zaburzeń umiejętności matematycznych 



Aneks 2. Test samooceny 

Ćwiczenia praktyczne 

http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/  

 

1. Uzupełnij puste miejsca brakującą liczbą 

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 

3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 

1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 

50, 45,____,____, 30,____,____, 10 

 

2. Zapisz w kolumnie następujące liczby, zaczynając od 115 kończąc na 101. 

 

3. Wpisz brakujące liczby i symbole 

7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 

 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 

4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 

5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 

 

4. Zakreśl wszystkie 6 

9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 

9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 

 

5. Przepisz następujące liczby na linie. 

6     12    9    6   9   21   

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 



6. Dodaj 3 do każdej z powyższych liczb. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

7. Odejmij 2 od każdej odpowiedzi powyżej.  

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

8. Przeczytaj następujący problem. Napisz i rozwiąż problem matematyczny. 

Rob, Mike and Jane zbierali jabłka. Rob zebrał 6 jabłek, Mike 4 a Jane zebrała 2. Ile jabłek więcej od 
Jane zebrał Rob? Ile jabłek w sumie zebrały dzieci? 

9. Spójrz na podaną sekwencję liczb. Następnie zakryj liczby i spróbuj zapisać je w dobrej 
kolejności w pustym polu. 

3 8 4 __________ 

5 2 6 9 ___________ 

7 4 8 3 1 _____________ 

6 7 8 3 4 5 ______________ 

10. Powtórz następujące sekwencje liczb, tym razem zacznij od tyłu: 

8 5 2 _______ 

9 7 4 1 _________ 

6 3 8 2 8 __________ 

9 7 4 5 6 2 ____________ 

11. Która godzina: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (możesz dostosować poziom do swoich 
umiejętności) 

12. O której godzinie mała strzałka jest prawie na 3, a duża na 9? _______ 

13. Która jest godzina, jeśli zarówno mała jak i duża strzałka znajdują się na 12______ 

14. Ile jest minut pomiędzy 12:50 a 17:35? _______ 

15. Na tablicy możesz zobaczyć mapę swojego miasta i dwa oznaczone miejsca. Wyobraź sobie, 
że musisz wyjaśnić swojemu przyjacielowi, jak dostać się z pozycji 1 do pozycji 2. Spróbuj 
wytłumaczyć, też alternatywną trasę. 





MODUŁ 3 

OBLICZENIA W CODZIENNYM ŻYCIU – JAKIE ZADANIE MAJĄ 
OTACZAJĄCE NAS LICZBY 



Liczby, liczby, liczby 
Wiele osób ma problemy podczas pracy z 
liczbami. Problemy te wpływają zarówno na ich 
życie osobiste, jak i zawodowe. Zawartość tego 
modułu pomoże ci zdefiniować i pogrupować te 
problemy matematyczne przy pomocy złożonego 
testu. Ten deficyt można pokonać za pomocą 
różnych ćwiczeń, zmniejszając do pewnego 
stopnia jego negatywny wpływ. 



Uczestnicy potrzebują analizy 
Rodzajów matematycznych braków jest bardzo 
dużo. Często łączą się z innymi zaburzeniami. 
Aby je prawidłowo wyleczyć, musisz je 
dokładnie zdefiniować.  
Zdecydowanie zalecamy indywidualne podejście 
do każdego z uczestników podczas 
przeprowadzania tego testu, na każdym etapie 
jego trwania. 



Oczekiwane efekty 
Czy jesteś gotowy:   
1. Na przedstawienie uczestnikom treści rozważanego 
problemu, jego możliwe objawy i zagrożenia, jakie ze 
sobą niesie? 
2. Żeby móc indywidualnie określić obecność problemu 
z wystarczającą dokładnością? 
3. Zaproponować system środków ograniczających 

negatywny wpływ zaburzeń umiejętności 
matematycznych? 

Tak! To wyzwanie jest dla ciebie! 



Krótkie przypomnienie tematów 
• Skupienie (koncentracja) 
• Podzielna uwaga 
• Pamięć robocza 
• Pamięć krótkotrwała 
• Nazewnictwo 
• Planowanie 
• Prędkość przetwarzania 



Główne typy 
• Werbalny deficyt matematyczny 
• Problem praktyczny 
• Problem leksykalny 
• Problem graficzny 
• Problem ideognostyczny 
• Problem z liczeniem 
Jesteś pewien, że chcesz kontynuować? 



Zwalczanie zaburzeń umiejętności 
matematycznych 

Masz bogaty zbiór ćwiczeń. Jeśli po teście 
poprawnie określiłeś zaburzenie korzystając z 
ćwiczeń w tym module, możesz zminimalizować 
negatywny wpływ zaburzeń matematycznych u 
swoich uczestników. Nie oczekuj natychmiastowych 
rezultatów – czeka cię konsekwentna praca. Staraj 
się zachęcać uczestników do stawiania małych 
kroków we właściwym kierunku. 



Informacja zwrotna 
Podziel się swoimi spostrzeżeniami, 
komentarzami i sugestiami na temat wyników 
prowadzonych przez Ciebie szkoleń, aby 
wzbogacić i ulepszyć metodologię edukacyjną. 
Jesteśmy także ludźmi i nie jesteśmy doskonali. 
Dziękujemy za twój wysiłek i wkład! 





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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