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Numele meu este Daiva Petkevičienė. Locuiesc în Kaunas, Lituania. Am 

terminat universitatea Šiauliai și am luat Masterul în învățământ în 2012. 

Sunt profesor de 27 de ani. Acum predau în gimnaziul Akademija Ugnė 

Karvelis din regiunea Kaunas, care se află în districtul Kaunas, lângă 

Academia de Agricultură a Universității Vytautas Magnus. 

În prezent, lucrez cu 27 de elevi de clasa a IV-a. Au vârsta de 10-11 ani. Tuturor elevilor le plac 

lecțiile de matematică. Cea mai mare parte a clasei face tot posibilul să îndeplinească diverse sarcini 

matematice. Din păcate, există 12 studenți cu motivație și capacități de învățare reduse. Unul dintre 

elevi întâmpină dificultăți în memorarea numerelor într-un mod vizual. 

Nu numai motivația de învățare mai scăzută, ci și problemele legate de gândirea spațială și logică 

(de construcție) devin obstacole pentru a obține rezultate mai bune la matematică. Unii școlari au 

dificultăți în înțelegerea materialului furnizat - aplicarea metodelor de predare auditivă și vizuală nu 

funcționează. Pentru a obține succesul în învățarea materiei noi, acești studenți au nevoie de 

instrumente și metode de învățare kinestezică. 

În timpul lecțiilor de matematică, eu și clasa mea ne confruntăm adesea cu probleme în timp ce 

rezolvăm sarcini de geometrie și studii de caz. Căutând instrumente mai eficiente pentru elevi, am 

găsit un program pentru matematică online numit „10 maimuțe" (https://www.10monkeys.com/lt/). 

Datorită acestuia problemele au au fost mai puține. 
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În plus, motivația elevilor a crescut învățând diferite fenomene matematice cu ajutorul acestui instrument 

TIC amuzant, ușor de utilizat și plin de satisfacții. 

Pentru a îmbunătăți calitatea învățării elevilor, precum și realizările lor în matematică, am aplicat o mare 

varietate de metode, mijloace și instrumente de predare și învățare. Elevii au trebuit să îndeplinească mai 

multe sarcini, utilizând programul interactiv „10 maimuțe” atât individual, cât și în perechi (elevii cu 

realizări superioare i-au ajutat pe cei cu abilități de învățare mai mici). După o perioadă scurtă de timp 

am ajuns la concluzia că timpul optim pentru a servi scopului aplicării acestei metodologii este de 3 ore 

pe săptămână. 

 

 

În timpul lecțiilor de matematică am folosit metode de predare individuale ținând cont de abilitățile 

elevilor (prin diferențierea cantităților și conținutul sarcinilor). Alți elevi au lucrat coerent - rezolvând 

sarcini mai ușoare și trecând la cele care sunt mai complicate. 

Elevii au obținut cele mai bune rezultate lucrând individual și cu ajutorul sau recomandările mele. 

Programul interactiv „10 maimuțe” a fost un instrument excelent pentru a exersa și căuta modalități 

corecte de soluționare a sarcinilor, deoarece școlarii au avut un număr nelimitat de încercări (de exemplu, 

în cazul eșecului de a desena o figură geometrică, elevul ar putea „șterge” rapid și desena din nou). 

Recompensele digitale au motivat, de asemenea, elevii care trec de la un nivel la altul. Timpul 

economisit și răbdarea elevilor trebuie luate în considerare ca avantaje ale acestui instrument TIC. Într-o 

lună sau două elevii au putut rezolva sarcini din ce în ce mai complicate, în timp ce ajutorul meu era 

foarte rar necesar. Toți elevii au progresat, iar motivația de învățare a crescut în timp ce se jucau.
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Programele interactive ar ajuta elevii să-și îmbunătățească abilitățile de calcul? 

2. Sarcinile mai frecvente ce implică mediile virtuale ar îmbunătăți realizările elevilor? 

3. Această metodă ar încuraja o mai mare implicare a elevilor cu un nivel scăzut de calificare 

în activitățile de lecție? 

 

 
După cum putem vedea din diagramă, copiii au finalizat același număr de sarcini mult mai rapid. 

Schimbarea pozitivă către progresul fiecărui elev a fost individuală. Unii elevi au avut nevoie de până la 

de trei ori mai mult timp pentru a avea succes, în timp ce ajutorul profesorului și al colegilor de clasă a 

fost necesar pentru unii școlari chiar și după două luni de muncă cu programul. În ciuda tuturor 

dificultăților de la sfârșitul lucrului cu acest instrument, fiecare elev de-al meu și-a îmbunătățit abilitățile 

personale și matematice. 

Predau matematica în timpul altor discipline școlare, cum ar fi Științele naturii. În acest scop, folosesc 

adesea Google Earth (https://www.google.com/earth/) și Google Maps (https://www.google.com/maps). 

Aceste programe ajută elevii să înțeleagă relațiile de spațiu, cauză-efect și alte fenomene. 

Să fii inovativ și să testezi instrumente de comunicare a informațiilor cu elevii tăi poate părea o sarcină 

dificilă și consumatoare de timp, însă progresele înregistrate de elevi în utilizarea tehnologiilor moderne 

și instrumentelor digitale reprezintă o investiție plină de satisfacții din timpul și munca ta. Le sugerez 

colegilor să fie mai curajoși și să integreze TIC mai des în lecțiile de matematică și științe ale naturii. 
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