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Wstępne wyniki Badania Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli  Matematyki w Polsce 

Michał Sitek (red.), Monika Czajkowska, Aleksandra Jasioska, Marcin Hauzer, Joanna Sikorska  

 

Wprowadzenie 

Badanie Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki (Teacher Education and 

Development Study in Mathematics 2008, w skrócie TEDS-M 2008) to międzynarodowy projekt badawczy 

realizowany pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Badao Osiągnięd Edukacyjnych (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) i koordynowany przez konsorcjum dwóch 

instytucji: Michigan State University (USA) i Australian Council for Educational Research (Australia). W 

badaniu, oprócz Polski, wzięły udział następujące kraje: Botswana, Chile, Filipiny, Gruzja, Hiszpania, Kanada, 

Malezja, Niemcy, Norwegia, Oman, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia i Tajwan 

(Tajpej). 

Głównym celem projektu TEDS-M 2008 jest określenie zróżnicowania praktyki kształcenia przyszłych 

nauczycieli i ich efektów uczenia się. Jest to pierwsze przedsięwzięcie międzynarodowe, które stawia sobie 

za cel uzyskanie porównywalnych i reprezentatywnych danych o wiedzy i przekonaniach studentów 

kształconych z intencją przygotowania ich do pracy nauczyciela matematyki.  

W Polsce realizację projektu sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zrealizował je Instytut 

Filozofii i Socjologii PAN.  Badanie przeprowadzono w 2008 r. W niniejszym tekście przedstawiono pierwszą, 

wstępną informację o wynikach badania w Polsce, opracowaną na podstawie analiz przeprowadzonych 

przez polski zespół. Pełne wyniki, w tym porównania międzynarodowe, zostaną przedstawione po 

przekazaniu do Polski oficjalnych wyników obliczeo międzynarodowych oraz podjęciu decyzji o 

upublicznieniu wyników badania przez IEA.  

Metodologia badania 

Badanie TEDS-M obejmuje wszystkie instytucje, które prowadzą ustrukturyzowane programy kształcenia 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki na poziomie szkoły podstawowej lub 

gimnazjum. W Polsce badano szkoły wyższe i kolegia nauczycielskie, które prowadzą studia dające 

uprawnienia do nauczania w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (specjalnośd nauczycielska na 

kierunku pedagogika) oraz studia dające uprawnienia do nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum (specjalnośd nauczycielska na kierunku matematyka). Badaniem objęto 

studentów ostatniego roku studiów, którzy wypełniali ankietę oraz rozwiązywali test, oraz osoby 

prowadzące zajęcia dydaktyczne z matematyki, dydaktyki matematyki i dydaktyki ogólnej oraz pedagogiki 

ogólnej, które wypełniały ankietę dotyczącą ich doświadczeo i opinii o procesie kształcenia.  

Przed przystąpieniem do badania, w każdym z krajów określano badaną populację, a więc zbiór osób i 

instytucji, które uznad można za przyszłych nauczycieli matematyki i instytucje kształcące przyszłych 

nauczycieli matematyki. Kwalifikacje uprawniające do nauczania w szkołach są w Polsce nadawane na 
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różnych poziomach: kolegium nauczycielskiego, studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów podyplomowych. Kwalifikacje uzyskane na tych studiach nie obejmują 

wszystkich kwalifikacji dających uprawnienia do nauczania w szkołach w Polsce. W Polsce, nauczycielem 

matematyki można było (w 2008r.) zostad także po ukooczeniu kursu kwalifikacyjnego (dotyczącego 

ogólnych kwalifikacji pedagogicznych, a nie matematyki), bądź  ukooczeniu „zbliżonego” do matematyki 

kierunku studiów. W populacji zdefiniowanej w badaniu TEDS-M nie znalazły się także szkoły wyższe nie 

mające wyodrębnionej specjalizacji nauczycielskiej, których studenci mają możliwośd uzupełnienia 

kwalifikacji nauczycielskich w trakcie studiów. 

Badanie przeprowadzano wśród studentów ostatniego roku studiów w roku akademickim 2007/2008. 

Oznacza to, że badanie objęło także te programy studiów, na które nabór nie był prowadzony w czasie 

realizacji badania. Dotyczy to zwłaszcza „wygasających”, w związku z procesem przechodzenia na 

dwustopniowy model szkolnictwa wyższego, jednolitych studiów magisterskich. Poza przyjętą definicją 

populacji znalazły się nowo uruchamiane programy studiów, które nie miały absolwentów w roku 

akademickim 2007/2008. Ponieważ w zdecydowanej większości badanych szkół wyższych w Polsce studia 

na kierunkach pedagogika i matematyka są prowadzone na odrębnych wydziałach, wydziały lub inne 

jednostki organizacyjne prowadzące dany program lub programy studiów traktowano jako odrębne 

instytucje. Takie założenie przyjęto też w odniesieniu do filii i oddziałów terenowych. Uczelnia prowadząca 

studia specjalności nauczycielskiej na kierunkach matematyka i pedagogika występuje w zbiorze danych 

dwukrotnie, mając dwa odrębne numery identyfikacyjne.  

W Polsce zidentyfikowano 105 tak rozumianych instytucji. Populacja studentów ostatniego roku, 

oszacowana na podstawie informacji uzyskanych w tych instytucjach to 9 995 osób, przy czym zdecydowana 

większośd (7695 osób) to studenci przygotowujący się do nauczania zintegrowanego w klasach I-III. 

Wykres 1. Szacowana liczebnośd populacji osób kształcących się w specjalizacji nauczycielskiej na 

ostatnim roku studiów na kierunku pedagogika i matematyka oraz na studiach podyplomowych w roku 

akademickim 2007/2008 

  

* do studentów studiów I stopnia zaliczono także słuchaczy kolegiów nauczycielskich  

Wśród wszystkich krajów uczestniczących w badaniu, Polska należała do  krajów z największą liczbą 

instytucji i studentów. Ze względów organizacyjno-finansowych z badania wyłączono studia podyplomowe 

(18,6% populacji, 23,6% w matematyce i 17,2% w pedagogice) oraz 4 instytucje, w których studiowało mniej 
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niż 5 studentów specjalności nauczycielskiej. Liczbę badanych studentów ograniczono także losując 

studentów wewnątrz instytucji. Przyjęto, że z każdego programu wylosowanych zostanie 30 studentów. 

Jeśli liczba studentów w programie była mniejsza niż 30, w próbie znaleźli się wszyscy studenci.  

W badaniu przygotowano dwa osobne testy kognitywne mierzące umiejętności: prostszy przeznaczony dla 

przyszłych nauczycieli matematyki w szkole podstawowej i trudniejszy skierowany do przyszłych nauczycieli  

w gimnazjach. Ponieważ w Polsce, studenci matematyki są przygotowywani do nauczania zarówno w 

szkołach podstawowych (klasy 4-6), jak i w szkołach średnich, więc próba studentów została podzielona na 

dwa osobne zbiory, a studenci matematyki w każdej instytucji zostali losowo przyporządkowani do dwóch 

grup. Wprawdzie w Polsce badaniem objętym zostali studenci studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich, to w porównaniach międzynarodowych nie będą uwzględniani studenci studiów II 

stopnia. Uzasadnione jest to tym, że uprawnienia do uczenia w szkole podstawowej i gimnazjum uzyskuje 

się w Polsce już na poziomie studiów I stopnia. Studenci studiów II stanowią osobny zbiór danych i możliwe 

jest porównanie uzyskanych przez nich wyników ze studentami innych programów studiów. 

Ze względu na małą liczebnośd studentów w programach studiów niestacjonarnych na kierunku 

matematyka, wyniki badania w tym raporcie analizowane są bez podziału na studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych (szczegółowe dane dotyczące liczebności badanych studentów, którzy 

zostali uwzględnieni w zbiorze danych zawiera tabela 1 w załączniku). Uzasadnia to obecne w polskim 

systemie szkolnictwa wyższego założenie, że standardy kształcenia są takie same bez względu na tryb 

studiów. W ten sposób uzyskano 9 grup programów studiów: 6 na poziomie szkoły podstawowej i 3 na 

poziomie gimnazjów.  

Tabela 2. Podział programów studiów przyjęty w analizie wyników studentów w Polsce 

 Przyszli nauczyciele szkół podstawowych Przyszli nauczyciele gimnazjów 

Pedagogika  studia I stopnia – pedagogika 

 studia II stopnia – pedagogika 

 jednolite studia magisterskie  
– pedagogika 

 

 

Matematyka  studia I stopnia - matematyka 

 studia II stopnia – matematyka 

 jednolite studia magisterskie  
– matematyka 

 

 studia I stopnia - matematyka 

 studia II stopnia – matematyka 

 jednolite studia magisterskie – matematyka 
 

 

Osiągnięty poziom realizacji próby na poziomie instytucji kształcących przyszłych nauczycieli szkół 

podstawowych wyniósł 86% i 79% w ramach instytucji. Na poziom realizacji wpłynęły odmowy udziału w 

badaniu oraz niski poziom realizacji w niektórych instytucjach, które zostały wyłączone z dalszych analiz, gdy 

odsetek osób uczestniczących w badaniu w stosunku do liczby osób wylosowanych był niższy niż  50%. W 

przypadku studentów – przyszłych nauczycieli matematyki w gimnazjum – poziom realizacji wyniósł 82%  na 

poziomie instytucji i 84% na poziomie studentów.  Do oceny reprezentatywności badania studentów 

używano iloczynu tych dwóch liczb, który wyniósł 68% dla poziomu szkół podstawowych i 69% dla poziomu 

gimnazjum. Oznacza to, że nie udało się w Polsce przekroczyd progu określonego przez standardy 

międzynarodowe. Jednak uzyskany poziom realizacji był na tyle bliski założonego, że w przypadku Polski  

(i kilku innych krajów) został on uznany za zadowalający. 
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W celu oszacowania błędu związanego ze złożonym schematem losowania próby posłużono się techniką 

Balanced Repeated Replication (BRR) w wariancie znanym jako metoda Fay’a. Tą metodą obliczono błędy 

standardowe podawane w dalszej części tekstu. Szczegóły techniczne dotyczące doboru próby oraz 

szacowania błędu pomiaru zostaną opisane w raporcie technicznym z badania. 

Wiedza studentów z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki 

Pomiar kognitywny obejmował dwie umiejętności: wiedzę z zakresu matematyki (mathematical content 

knowledge) oraz wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki (mathematics pedagogical content knowledge) 1. 

Definiując dziedzinę pomiaru wykorzystano założenia teoretyczne międzynarodowego badania TIMSS. 

Uznano bowiem, że nauczanie matematyki w szkole podstawowej wymaga znajomości treści 

matematycznych  nauczanych na poziomie, który obejmuje to badanie (4 klasa szkoły podstawowej i 

poziom odpowiadający 2 klasie polskiego gimnazjum). Podobnie, konstruując test dla przyszłych nauczycieli 

gimnazjum opierano się na założeniach badania TIMSS Advanced, który jest przeprowadzany w szkołach 

średnich. Test skonstruowany na potrzeby badania TEDS-M obejmuje także niektóre treści nauczane w 

szkołach ponadgimnazjalnych i w pierwszych latach studiów uniwersyteckich. W polskich warunkach, nie 

wykracza on w praktyce poza treści nauczane na I roku studiów na kierunku matematyka. Pomiar 

umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki obejmował umiejętności organizacji nauczania (np. określanie 

celów uczenia się, wybór odpowiednich metod oceniania, identyfikowanie kluczowych pojęd w programie) i 

organizacji uczenia się matematyki przez uczniów (np. przewidywanie typowych odpowiedzi uczniów, dobór 

odpowiednich metod do wyjaśniania najważniejszych pojęd matematycznych, umiejętnośd doboru różnych 

metod rozwiązywania problemów matematycznych) oraz praktyczne umiejętności potrzebne w kontaktach 

z uczniami (analiza rozwiązao i argumentów używanych przez uczniów, analizowanie pytao uczniów, 

zadawanie pytao ułatwiających zrozumienie danego problemu, dostarczanie informacji zwrotnej, itp). 

Wyniki testu kalibrowano wykorzystując modele matematyczne opierające się na teorii odpowiedzi na 

pozycje testu Rascha (IRT). Wyniki skalowania (wyrażone w logitach) zostały przekształcone na skalę, której 

średnia wyniosła 500 punktów i odpowiadała średniej dla wszystkich krajów, które spełniły wymogi 

dotyczące poziomu realizacji badania, a 100 punktów odpowiadało wartości odchylenia standardowego. 

Oznacza to, że wynik 2/3 studentów z tych krajów znalazł się w przedziale 400-600. Średnia została 

obliczona w taki sposób, by dane z każdego z krajów były równoważne. 

Test dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych 

Średnie wyniki studentów z zakresu wiedzy matematycznej na kierunku Pedagogika są bardzo niskie (zob. 

Tabela 3). Najlepsze wyniki osiągnęli studenci studiów jednolitych magisterskich, przy czym grupa ta 

wykazuje w obu mierzonych umiejętnościach największe zróżnicowanie. Słaby wynik jest pochodną niskiego 

poziomu wiedzy matematycznej nabytej w trakcie edukacji szkolnej. Standardy kształcenia na kierunku 

pedagogika nie zawierają wymagao dotyczących matematyki i najczęściej matematyka nie jest ona 

nauczana na tym kierunku studiów. Warto jednak podkreślid, że studenci mają możliwośd zdobywania 

umiejętności matematycznych, a przede wszystkim umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki, w trakcie 

zajęd z dydaktyki nauczania zintegrowanego. Nieliczne uczelnie prowadzą także wydzielone zajęcia 

dotyczące dydaktyki matematyki. Wbrew oczekiwaniom, wyniki uzyskane badaniu sugerują (zob. Tabela 4), 

                                                           
1
 Dokument opisujący założenia teoretyczne badania ( w jęz. ang.) jest dostępny na stronie: 

https://teds.educ.msu.edu/20080206_TEDS-M_conceptual_framework.pdf 
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że studenci uzyskali nieco lepsze wyniki z umiejętności matematycznych, niż umiejętności dydaktycznych. 

Trzeba w przy tym podkreślid, że przygotowanie do nauczenia matematyki jest jedynie częścią kształcenia 

studentów pedagogiki, którzy przygotowują się też do nauczania innych przedmiotów. Wyników badania 

TEDS-M nie można więc uogólniad na całośd efektów kształcenia na studiach pedagogicznych. 

Tabela 3. Poziom umiejętności matematycznych studentów pedagogiki 

  Średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 453 1,66 62.82 2,24 

studia II stopnia 433 4,44 67.93 4,47 

jednolite magisterskie 464 5,75 76.47 4,89 

 

Tabela 4. Poziom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów pedagogiki 

  Średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 449 1,95 87,26 3,07 

studia II stopnia 424 4,38 86,49 4,84 

jednolite magisterskie 460 4,52 96,26 3,89 

 

Badanie studentów kierunku pedagogika potwierdziło potoczny pogląd o znaczącej różnicy między 

umiejętnościami studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Różnice pomiędzy średnimi 

wynikami umiejętności matematycznych oraz średnimi wynikami z zakresu dydaktyki matematyki 

studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadających sobie programów są 

statystycznie istotne (na poziomie istotności 0,05). Są one największe w przypadku studentów jednolitych 

studiów magisterskich; średni wynik studentów studiów niestacjonarnych jest niższy od średniego wyniku 

studentów studiów stacjonarnych z zakresu umiejętności matematycznych o 45 punktów i o 71 punktów z 

zakresu dydaktyki matematyki. Studenci studiów niestacjonarnych wykazują też znacznie większe 

zróżnicowanie w zakresie umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki. Należy pamiętad, że na studiach 

niestacjonarnych studiują zarówno studenci, którzy mają pewne doświadczenie dydaktyczne (np. pracujący 

z dziedmi w przedszkolach), jak i osoby bez takiego doświadczenia. Porównania wyników studentów 

stacjonarnych i niestacjonarnych nie przeprowadzono na kierunku Matematyka ze względu na zbyt małe 

liczebności grup studentów studiów niestacjonarnych.  

Tabela 5. Pozom umiejętności matematycznych studentów pedagogiki na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych 

 studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

 średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy średnia 

błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I 
stopnia 469 3,43 63,55 3,20 444 2,11 60,63 2,46 

studia II 
stopnia 457 5,93 59,73 10,06 430 4,74 68,20 4,74 

jednolite 
magisterskie 482 7,52 71,17 4,58 437 7,65 76,37 7,82 
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Tabela 6. Pozom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów pedagogiki na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych 

 studia stacjonarne  studia niestacjonarne 

 średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy średnia 

błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I 
stopnia 473 2,78 75,26 3,16 435 3,07 90,43 3,73 

studia II 
stopnia 437 7,80 74,73 7,19 423 4,75 87,44 5,07 

jednolite 
magisterskie 488 6,26 77,84 4,33 417 7,62 105,36 5,60 

 

Wyniki studentów kierunku matematyka w zakresie umiejętności matematycznych były, co zrozumiałe, 
zdecydowanie wyższe niż studentów pedagogiki. Zdecydowanie najlepiej wypadli studenci studiów 
jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średni wynik 633 . Grupa ta jest jednak najbardziej zróżnicowana, 
o czym świadczy najwyższe odchylenie standardowe, które wyniosło aż 99 pkt. Bardzo dobry wynik uzyskali 
także studenci studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia. Wbrew oczekiwaniom, wynik studentów 
studiów I i II stopnia nie różni się znacząco. 
 
Tabela 7. Poziom umiejętności matematycznych studentów matematyki 

  średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 587 5,62 73,34 5,33 

studia II stopnia 583 8,64 79,29 7,55 

jednolite magisterskie 633 7,44 98,67 6,80 

 

Gorzej, chod wciąż powyżej średniej międzynarodowej, poradzili sobie polscy studenci matematyki w teście 

mierzącym umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki. Różnice w poziomach tej umiejętności między 

trzema typami studiów  są znacznie mniejsze niż w przypadku wiedzy matematycznej. 

Tabela 8. Poziom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów matematyki 

  średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 560 5.63 71.16 4,21 

studia II stopnia 550 6.95 81.42 8,01 

jednolite magisterskie 584 6.15 78.85 4,73 

 

Test dla przyszłych nauczycieli gimnazjum 

Dobrze wypadli również ci studenci kierunku matematyka, którzy pisali trudniejszy test, który w założeniach 

mierzy poziom umiejętności przyszłych nauczycieli gimnazjum. Podobnie, jak w teście przyszłych nauczycieli 

szkół podstawowych,  również i tym razem najlepsze średnie wyniki, zarówno w zakresie wiedzy 

matematycznej jak i dydaktyki matematyki, uzyskali studenci jednolitych studiów magisterskich. Średnie 
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wyniki studentów studiów I i II stopnia z zakresu wiedzy matematycznej, podobnie jak w teście dla 

przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, są do siebie bardzo zbliżone. Z 95% prawdopodobieostwem 

można stwierdzid, że przedział (521;537) pokrywa średni wynik wszystkich studentów studiów I stopnia, a 

przedział (516; 538) – średni wynik wszystkich studentów studiów II stopnia.  

Tabela 9. Średni poziom umiejętności matematycznych studentów matematyki 

 średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 529 4,25 64,81 4,21 

studia II stopnia 527 5,52 62,17 6,08 

jednolite magisterskie 549 4,40 65,30 6,83 

 

Tabela 10. Średni poziom umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki studentów matematyki 

 średnia 
błąd 
standardowy 

odchylenie 
standardowe 

błąd 
standardowy 

studia I stopnia 520 4,50 75,29 4,67 

studia II stopnia 512 7,36 74,06 6,38 

jednolite magisterskie 528 6,17 85,27 10,76 

 

Badania wykazały także, że pomiędzy umiejętnościami matematycznymi studentów a ich umiejętnościami z 

zakresu dydaktyki matematyki istnieje umiarkowana zależnośd liniowa, przy czym związek ten jest 

najsilniejszy w przypadku przyszłych nauczycieli gimnazjów zwłaszcza studentów studiów II stopnia i 

jednolitych magisterskich (zob.  załącznik tabela 4.) 

Możliwości uczenia się przyszłych nauczycieli - praktyki w szkole 

Bardzo ważnym elementem przygotowania przyszłych nauczycieli do wykonywania zawodu, jest możliwośd 

zdobywania i rozwijania umiejętności w praktyce, a także konfrontowania wiedzy zdobytej na zajęciach 

akademickich w bezpośrednim kontakcie z uczniami i szkołą. Praktyki szkolne były jednym z kilku aspektów 

zdobywania wiedzy i doświadczeo w trakcie studiów, które starano się zbadad na podstawie opinii 

studentów. W przypadku doświadczeo przyszłych nauczycieli wyniesionych z odbytych podczas studiów 

praktyk w szkołach studentów pytano między innymi o to, czy mieli możliwośd realizowania takich praktyk 

oraz jaka ich częśd polegała na bezpośrednim uczeniu uczniów,. Pytano także jakie działania studenci mogli 

podejmowad w ramach godzin spędzonych w szkołach. Częśd pytao kwestionariusza dotyczyła również tego, 

jak badani studenci oceniali nauczyciela prowadzącego ich praktykę, jego pomoc i otrzymywaną przez nich 

informację zwrotną.  

Prawie wszyscy badani studenci zadeklarowali, że w trakcie swoich obecnych studiów mieli praktyki w 

szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Zdarzają się jednak studenci, którzy 

deklarują, że nie odbyli takich praktyk. Najniższy odsetek osób deklarujących odbycie praktyk w szkole 

dotyczył studentów studiów pedagogicznych. Analiza problemu pokazuje, że problem dotyczy przede 

wszystkim studentów studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika. Z deklaracji studentów wynika, że 

praktyk w szkole nie odbyło 19,5% (b. stand.=1,3 ) studentów studiów I stopnia i oraz 12,5%  

(b. stand. =2,17) II stopnia. Dla porównania, na studiach stacjonarnych I stopnia było zaledwie 1,5% takich 
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studentów (b. stand.=0,54), a wśród studentów studiów stacjonarnych II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich odbycie praktyk zadeklarowali wszyscy badani studenci. 

Wykres 2. Odsetek studentów specjalizacji nauczycielskiej studiów niestacjonarnych na kierunku 

pedagogika, którzy deklarują, że w trakcie swoich obecnych studiów nie mieli praktyk w szkole. 

  

Podczas doskonalenia umiejętności nauczycielskich w trakcie praktyk w szkołach, dużą rolę odgrywa 

bezpośredni kontakt z uczniami. Ważne jest więc nie tylko to, czy studenci mają możliwośd uczestniczenia w 

praktykach, ale także to, jaką ich częśd spędzają na uczeniu uczniów, w odróżnieniu np. od obserwacji i 

wizytowania lekcji, czy indywidualnych spotkao z opiekunem praktyk. Poniższy wykres prezentuje 

odpowiedzi przyszłych nauczycieli na pytanie dotyczące tej kwestii. 

Wykres 3. Podział studentów ze względu na częśd praktyk poświęconych na uczenie uczniów (studenci 

studiów I stopnia i studenci jednolitych studiów magisterskich)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaką częśd praktyk spędził/a Pan/i na uczeniu uczniów? 

(odsetek studentów w ramach danego kierunku studiów) 
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Studenci specjalizacji nauczycielskich na kierunkach pedagogicznych częściej niż ich koledzy i koleżanki z 

kierunków matematycznych deklarują, że większą częśd praktyk spędzają na bezpośrednim kontakcie z 

uczniami. Prawie co trzeci student nauczania wczesnoszkolnego (31,6%; b.stand.=1,45) stwierdził, że ¾ lub 

więcej czasu praktyk spędził na uczeniu uczniów. Wśród studentów matematyki odsetek ten wyniósł 

jedynie 14,18% (b.stand.=2,09). Analiza odpowiedzi na to pytanie sugeruje, że przyszli nauczyciele 

studiujący na kierunkach matematycznych częściej niż przyszli nauczyciele klas I-III swoją praktykę odbywają 

w formie obserwacji lekcji lub rozmów z opiekunami praktyk. 

Studenci byli również pytani o częstotliwośd  wykonywania w trakcie praktyk takich czynności, jak: 

obserwowanie metod dydaktycznych poznanych podczas zajęd na studiach, stosowanie w praktyce 

poznanych na studiach teorii nauczania treści przedmiotowych, zbieranie i analizowanie danych o 

postępach uczniów w nauce w wyniku stosowanych metod nauczania, sprawdzanie w praktyce teorii 

dotyczących trudności uczniów w uczeniu się matematyki oraz demonstrowanie stosowania w praktyce 

metody nauczania poznanych na studiach. Wyżej wymienione  pytania stanowiły główną podstawę do 

stworzenia skali, podsumowującej możliwości wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach.  

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w 

ocenie praktyk między studentami pedagogiki i 

matematyki (średni wynik na skali oraz błąd 

standardowy średniej odpowiednio dla 

studentów pedagogiki i matematyki: 10,81, 

b.stand.=0,07; 10,84, b.stand.=0,04). Zauważa się 

jednak istotne statystycznie różnice między 

studentami studiów I stopnia i studiów 

jednolitych magisterskich. Zarówno wśród 

przyszłych pedagogów jak i matematyków osoby 

kooczące studia pierwszego stopnia lepiej 

oceniają swoją praktykę szkolną pod względem 

możliwości wykorzystywania w jej trakcie wiedzy 

zdobytej na zajęciach akademickich i możliwości 

łączenia teorii z praktyką. Średnie wyniki na skali 

dla poszczególnych grup studentów wraz z 

przedziałami ufności przedstawiono na wykresie 

obok 

 

 

 

 

Wykres 4 . Wykorzystywanie w praktyce wiedzy 

zdobytej na studiach. 
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Wnioski 

Badanie TEDS-M pokazało znaczące różnice w poziomie przygotowania przyszłych nauczycieli do uczenia 

matematyki. Dotyczą one poszczególnych typów programów studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite 

magisterskie) oraz trybu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne). W ramach każdej kategorii widoczne 

jest też duże zróżnicowanie, co potwierdza opinie, że poziom kształcenia na różnych uczelniach jest 

nierówny. W przypadku studiów specjalności nauczycielskiej na kierunku pedagogika zwraca uwagę, fakt, że 

najsłabszy wynik osiągnęli studenci studiów niestacjonarnych I studia, stanowiący najliczniejszą grupę 

przygotowującą się do nauczania w klasach 1-3. Niepokój budzi także relatywnie niski poziom umiejętności, 

w porównaniu ze studiami I stopnia i jednolitymi studiami magisterskimi, wśród studentów studiów  

II stopnia, które zarówno na kierunku matematyka, jak i matematyka są prowadzone przede wszystkim  

w trybie niestacjonarnym.  

Przedstawienie pogłębionych analiz, obejmujących także dane z innych krajów uczestniczących w badaniu, 

będzie możliwe po upublicznieniu opracowanych wyników badania przez głównego organizatora badania: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badao Osiągnięd Edukacyjnych.  Pogłębiona analiza będzie dotyczyd różnic 

między poszczególnymi programami studiów oraz ich uwarunkowao, a także silnych i słabych stron polskich 

studentów w rozwiązywaniu różnych zadao testowych. Uwzględnione zostaną także inne segmenty 

projektu TEDS-M 2008, w tym przeprowadzone w Polsce badanie nauczycieli matematyki oraz badanie osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach. 
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Załącznik 

Tabela 1. Liczebności studentów w polskim zbiorze danych 

Poziom Kierunek studiów program Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

studenci matematyki Studia I stopnia* 134 20 

Studia II stopnia 33 60 

Jednolite studia magisterskie 123 23 

studenci pedagogiki Studia I stopnia* 510 828 

Studia II stopnia 72 293 

Jednolite studia magisterskie 268 206 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
GIMNAZJÓW 

studenci matematyki Studia I stopnia* 135 23 

Studia II stopnia 30 59 

Jednolite studia magisterskie 122 18 

* w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich. 

Tabela 2. Średni wiek studentów 

Poziom Kierunek 
studiów 

program Średni 
wiek 

(w 
latach) 

Błąd 
standardowy 

Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

studenci 
matematyki 

Studia I 
stopnia* 

22,5 0,13 1,4 0,20 

Studia II 
stopnia 

25,3 0,41 3,5 0,67 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

24,2 0,18 2,3 0,77 

studenci 
pedagogiki 

Studia I 
stopnia* 

25,5 0,25 6,5 0,29 

Studia II 
stopnia 

31,3 0,60 8,0 0,36 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

25,8 0,25 4,5 0,39 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
GIMNAZJÓW 

studenci 
matematyki 

Studia I 
stopnia* 

22,2 0,09 1,1 0,08 

Studia II 
stopnia 

25,5 0,40 3,8 0,96 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

23,9 0,13 1,4 0,35 

* w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich. 
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Tabela 3. Podział studentów ze względu na płed 

Poziom Kierunek 
studiów 

program Płed Odsetek  
studentów 

[%] 

Błąd 
standardowy 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

studenci 
matematyki 

Studia I 
stopnia* 

Kobiety 
Mężczyźni 

75,08 
24,92 

 

3,80 
 

Studia II 
stopnia 

Kobiety 
Mężczyźni 

83,90 
16,10 

 

4,45 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

Kobiety 
Mężczyźni 

79,76 
20,24 

 

2,93 
 

studenci 
pedagogiki 

Studia I 
stopnia* 

Kobiety 
Mężczyźni 

98,28 
1,72 

 

0,41 

Studia II 
stopnia 

Kobiety 
Mężczyźni 

98,22 
1,78 

 

0,55 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

Kobiety 
Mężczyźni 

97,23 
2,77 

 

1,03 
 

PRZYSZLI 
NAUCZYCIELE 
GIMNAZJÓW 

studenci 
matematyki 

Studia I 
stopnia* 

Kobiety 
Mężczyźni 

76,70 
23,30 

 

4,30 

Studia II 
stopnia 

Kobiety 
Mężczyźni 

83,09 
16,91 

 

4,85 
 

Jednolite 
studia 
magisterskie 

Kobiety 
Mężczyźni 

74,11 
25,89 

 

4,29 
 

* w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich. 
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Tabela 4.  Zależności pomiędzy umiejętnościami matematycznymi i z zakresu dydaktyki matematyki 

poziom Kierunek studiów program Współczynnik 

korelacji 

liniowej 

między MCK a 

PCK 

Błąd 

standardowy 

PRZYSZLI NAUCZYCIELE 

SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

studenci 

matematyki 

Studia I stopnia* 0,5029    0,0555 

Studia II stopnia 0,5282    0,0729 

Jednolite studia 

magisterskie 

0,5395    0,0642 

studenci pedagogiki Studia I stopnia* 0,5192    

 

0,0273 

Studia II stopnia 0,4738    0,0507 

Jednolite studia 

magisterskie 

0,6140    0,0379 

PRZYSZLI NAUCZYCIELE 

GIMNAZJÓW 

studenci 

matematyki 

Studia I stopnia* 0,5835    0,0610 

Studia II stopnia 0,6668    0,0463 

Jednolite studia 

magisterskie 

0,7343    0,0587 

 

 

“TEDS-M is sponsored by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement under the 

direction of Michigan State University, in collaboration with the Australian Council for Educational Research and the 

participating countries. The international costs for TEDS-M were funded by the International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement, a major grant to MSU from the US National Science Foundation NSF REC 

0514431 (M.T. Tatto, PI) and funding from each participating country. Each participating country was responsible for 

funding national project costs and implementing TEDS-M in accordance with  the international procedures and 

standards. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the 

author(s) and do not necessarily reflect the views of the IEA, MSU, ACER or the National Science Foundation “This 

analysis is based on the IEA TEDS-M International Database which contains confidential data collected in 2007/2008 

as part of the IEA TEDS-M study. All computations were prepared by IFIS PAN  and the responsibility for the use and 

interpretation of these data is entirely that of the author(s)”. 


