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Edita Titenytė 

Wpływ środowisk uczenia się na poprawę 

osiągnięć uczniów 

(Kowno, Litwa,2019) 

Nazywam się Edita Titenytė. Jestem nauczycielem biologii i nauk 

przyrodniczych. Mieszkam w mieście Kowno. Moi rodzice 

są nauczycielami, więc interesowałam się zawodem nauczyciela 

od dziecka. W 2015 roku ukończyłam Uniwersytet Vytautasa Magnusa 

z tytułem magistra edukacji. 

W 2018 roku zaczęłam pracować w Progimnazjum Petrašiūnai w Kownie, znajdującym się 

w pobliżu Zalewu Kowieńskiego i lasu sosnowego Pažaislis, które jest doskonałym środowiskiem 

do badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i obserwowania naturalnych zmian. Obecnie do szkoły 

uczęszcza 412 uczniów: niektórzy z nich mieszkają w dzielnicy Petrašiūnai, inni pochodzą 

z okolicznych dzielnic. Progimnazjum Patrašiūnai zapewnia kształcenie na poziomie podstawowym 

i średnim. Progimnazjum koncentruje się na identyfikowaniu uzdolnionych uczniów i rozwijaniu 

ich indywidualnych umiejętności. Profesjonalni nauczyciele prowadzą różne przedmioty szkolne, 

takie jak sztuka, technologia, muzyka i taniec, w szkole podstawowej zarówno w klasach (1-4), 

jak i (5-8), a także podczas zajęć pozalekcyjnych (pozaformalnych zajęć edukacyjnych). Kontekst 

społeczny szkoły jest różnorodny i obejmuje różne doświadczenia społeczne i kulturowe rodzin 

uczniów. Niektórzy rodzice uczniów nie interesują się osiągnięciami edukacyjnymi swoich dzieci 

i niechętnie angażują się w monitorowanie postępów w nauce oraz współpracę z nauczycielami. 

Uczę w 5 klasie. Jest w niej 19 uczniów o różnych umiejętnościach uczenia się, w wieku od 10 

do 11 lat. Uczniowie są zarówno aktywni, jak i ciekawi. Na początku roku szkolnego, we wrześniu, 

starałam się poznać wiedzę uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych. W tym celu wykorzystałam 

test diagnostyczny z wirtualnego podręcznika EMA. Analizowałam również wyniki testów uczniów 

czwartej klasy, w testach National Student Achievement. Wyniki wykazały, że 30% uczniów 

uzyskało najwyższy poziom, 50% - poziom podstawowy i 20% poziom zadowalający. 

Zauważyłem, że uczniowie o mniejszych zdolnościach, z mniejszą liczbą punktów są mniej 

zmotywowani do nauki, mają trudności z aktywnym zaangażowaniem się w zajęcia w klasie, 

rozpoczynaniem i kończenie zadań w wyznaczonym czasie, a także z przyswajaniem nowych 
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materiałów edukacyjnych. W rezultacie, zaczęłam szukać bardziej skutecznych metod nauczania, 

które promowałyby wśród uczniów nauki przyrodnicze i pomagały im lepiej korzystać z materiałów 

edukacyjnych. Często zmieniałam metody nauczania, dopóki nie znalazłam najbardziej 

zaawansowanych metod ćwiczeń. Aby poszerzyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, 

zintegrowałam temat matematyki. Co więcej, użyłam Pinteresta, jako wirtualnej wyszukiwarki 

zadań, a także wirtualnych testów Kahoot i gier edukacyjnych, takich jak „Smart Robots”. 

Do przeglądu i podsumowania cykli lekcji wykorzystałam wirtualne zadania na platformie 

edukacyjnej „emokykla” (ang. „E-school”) www.emokykla.lt. Przy wykonywaniu różnych zadań, 

łączyłam silnych i słabych uczniów w pary. Uczniowie byli motywowani wirtualnymi nagrodami, 

które otrzymali. W związku z tym, zadania praktyczne były wykonywane znacznie szybciej, 

a słabsi uczniowie byli bardziej zaangażowani w zajęcia w klasie. 

 

   

Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych na lekcjach nauk przyrodniczych, a także 

integracja innych przedmiotów szkolnych, zwiększyły motywację uczniów do nauki i wpłynęły 

na ich wyniki uczenia się. Zauważyłam pozytywną zmianę zainteresowania uczniów przedmiotami 

szkolnymi, zarówno naukami przyrodniczymi, jak i matematyką. Uczniowie lubili pracę w parach 

i grupach, a także wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi ICT do nauki. Interaktywne ćwiczenia 

rozwinęły wyobraźnię uczniów i pomogły lepiej zapamiętać nowe koncepcje i wzory 

matematyczne. Motywacja i wyniki uczniów słabszych znacznie wzrosły. Metoda uczenia się przez 

doświadczenie okazała się najbardziej ulubioną metodą wśród uczniów. Lekcje w najbliższym 

środowisku naturalnym uczniów (w lesie, w pobliżu Zalewu Kowieńskiego, wycieczka 

do elektrowni wodnej, itp.) zakończyły się sukcesem. Uczniowie mieli doskonałe przykłady tego, 

jak ludzie zmieniają przyrodę, wykorzystując jej zasoby dla własnych potrzeb i jak ważna jest jej 

http://www.emokykla.lt/


 
 
 
 
 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 

jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej 

informacji. 

ochrona. Podczas wycieczek terenowych uczniowie musieli obliczyć długość ścieżki, prędkość, 

odległości między dwoma obiektami, użyć mapy i skali.  

 

Po porównaniu efektów uczenia się uczniów na początku i na końcu roku szkolnego okazało się, 

że 20% uczniów będących na poziomie podstawowym awansowało na wyższy poziom, a 5% 

uczniów będących na poziomie zadowalającym przeszło na poziom podstawowy. 

Pomyślne wdrożenie systemu wsparcia dla uczniów i zintegrowanie matematyki z lekcjami 

spowodowało znaczące zmiany w niektórych obszarach osiągnięć matematyki: 

 

Obszar Umiejętności Poziom osiągnięć 

Miary i pomiary Działania arytmetyczne z liczbami całkowitymi, 

obliczanie obwodu, powierzchni, objętości; 

stosowanie formuł; obliczanie średniej prędkości, 

itp. 

Zwiększony o 5% 

Statystyka Gromadzenie i obsługa danych, informacji, analiza 

wykresów i przedstawianie danych w tabelach 

Zwiększony o 8% 

Rozwiązywanie 

problemów 

Wybór najlepszej z dwóch opcji, weryfikacja 

prostej hipotezy na podstawie dostępnych danych. 

Zwiększony o 8,7% 

 

Poprzez właściwy dobór zadań uczniów, poszerzanie ich horyzontów dzięki innowacjom 

i zintegrowanym programom, stosowanie zadań z zakresu matematyki i uczenia się przez 

doświadczenie, wszyscy uczniowie mogą odnieść sukces i osiągnąć lepsze wyniki w nauce, nie 

tylko w naukach przyrodniczych, ale także w matematyce. 

30%

55%

15%

Wskaźniki postępu uczniów 5 klasy 
na końcu roku szkolnego

basic level

higher level

satisfactory level

50%

30%

20%

Wskaźniki postępu uczniów 5 klasy 
na początku roku szkolnego

basic level

higher level

satisfactory level
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Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Co było najbardziej wpływowym czynnikiem w utrzymaniu i zwiększeniu motywacji uczniów w tej 

historii sukcesu? 

2. Jakie umiejętności matematyczne rozwijali uczniowie podczas tych lekcji? Dlaczego tak myślisz? 

3. Czy taki międzynarodowy model sprawdziłby się (okazałby się sukcesem) w szkołach w Twoim 

kraju? 

 


