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Influența mediilor de învățare asupra îmbunătățirii 

 rezultatelor  elevilor 
 

                            (Kaunas, Lithuania, 2019) 

 
Numele meu este Edita Titenytė. Sunt profesor de Biologie și Științe ale 

Naturii. Locuiesc în Kaunas City. Părinții mei sunt profesori, așa că am fost 

interesată de meseria de profesor de când eram copil. În 2015 am absolvit 

Vytautas Universitatea Magnus cu diplomă în educație. 

 În 2018, am început să lucrez în gimnaziul Kaunas Petrašiūnai, care este situat în apropiere de Kaunas   

Lagoon  și pădurea de  pin  Pažaislis, care este un mediu minunat pentru cercetarea științelor naturale și 

observarea  schimbărilor mediului. În prezent sunt 412 elevi înscriși la școală: unii dintre ei sunt rezidenții 

districtului Petrašiūnai, ceilalți provin din districtele  vecine.  Programul gimnazial Patrašiūnai  oferă 

învățământ primar și secundar de nivel primar. Gimnaziul se concentrează  pe  identificarea elevilor 

supradotați și dezvoltarea abilităților lor individuale. Discipline  școlare diferite, cum ar fi  Artă, 

Tehnologie, Muzică și Dans sunt predate de profesori calificați atât în școala primară(clasele 1-4) cât și 

în școala de bază (clasele 5-8), de asemenea, în activități extracurriculare (activități de educație 

nonformală). Contextul social al școlii este divers, cuprinzând experiențe  sociale și culturale  diferite ale 

familiilor elevilor. Unii părinți ai elevilor au puțin interes pentru realizările  educaționale ale copiilor  și 

sunt reticenți să se angajeze în monitorizarea progreselor lor de învățare și cooperarea  cu educatorii.  

Predau în clasa a V-a, unde sunt 19 elevi cu abilități de învățare diverse, cu vârste cuprinse între 10 și 11 

ani. Elevii sunt activi și curioși. La începutul anului școlar, în septembrie, am vizat să identific 

cunoștințele elevilor legate de științele naturii. În acest scop, am folosit un test de diagnostic din cartea 

virtuală EMA.  De asemenea, am analizat rezultatele testelor din clasa a IV-a ale elevilor la evaluările 

naționale. Rezultatele au arătat că 30% dintre elevi au obținut cele mai mari note, 50%  nivel de bază și 

20% nivel satisfăcător. 

Am observat că elevii cu rezultate mai slabe  sunt  mai puțin motivați să învețe, le este dificil să se angajeze 

activ în activități la clasă, să înceapă și să termine sarcinile la ora stabilită, de asemenea, să asimileze 

cunoștințe noi. Drept urmare, am început să caut metode de predare mai eficiente care ar promova 

interesul elevilor pentru științele naturale și i-ar ajuta să învețe mai bine cunoștințele. Am schimbat adesea 
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metodele de predare până am găsit cele mai potrivite pentru obținerea de către elevi a celor  mai bune 

rezultate de învățare posibile în cel mai scurt timp. Pentru a dezvolta cunoștințele în științele naturii, am 

integrat disciplina Matematică. Mai mult, am folosit Pinterest, ca motor de căutare pentru sarcini virtuale, 

de asemenea, teste virtuale Kahoot și jocuri educaționale, cum ar fi „Roboti inteligenți”. Pentru revizuire 

și recapitulare din ciclurile de lecții am folosit sarcini virtuale pe platforma de învățare „emokykla” (Eng. 

„E-școală”) www.emokykla.lt . Pentru a îndeplini diferite sarcini aș pune elevii bine pregătiți și mediocri 

în perechi. Elevii au fost motivați de premiile virtuale pe care le-au primit. În consecință, sarcinile practice 

au fost efectuate  mult mai rapid și elevii mai slabi au fost mai implicați în activitățile din clasă.  

  
 

Aplicarea tehnologiilor informaționale moderne în lecțiile de științe naturale, precum și integrarea altor 

discipline școlare, au consolidat motivația elevilor de a învăța și au influențat rezultatele lor de învățare. 

Am observat o schimbare pozitivă în interesul elevilor pentru ambele disciplinele școlare, Științe naturale 

și Matematică. Elevii s-au bucurat de munca în echipă și de grup, de asemenea, de folosirea unor elemente 

inovatoare, instrumente TIC pentru învățare. Activitățile interactive au dezvoltat imaginația elevilor și 

au  ajutat la memorarea mai bună a noilor concepte și formule matematice. Concentrarea și progresul 

elevilor cu rezultate slabe au crescut semnificativ. Metoda experimentală de învățare s-a dovedit a fi cea 

preferată în rândul elevilor: lecțiile  cu elevii în mediul natural (în pădure, lângă Laguna Kaunas, o 

excursie pe teren la hidrocentrală, etc.) au fost un succes.  Elevilor li s-au dat exemple excelente despre 

modul în care oamenii schimbă natura prin folosirea resurselor pentru propriile nevoi și cât de importantă 

este protejarea acesteia. În timpul excursiilor pe teren, elevii au trebuit să calculeze lungimea traseului, 

viteza, distanțele dintre două obiecte, să utilizeze  harta și scara. 

http://www.emokykla.lt/
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După ce am comparat rezultatele învățării elevilor la începutul și sfârșitul anului școlar, am observat că 

20% dintre elevi de la  nivelul minim au avansat la  nivelul superior și 5% dintre elevi de la  nivelul 

satisfăcător  au trecut la nivelul de bază.  

Implementarea cu succes a sistemului de susținere a elevilor și integrarea matematicii la lecțiile de științe 

au avut modificări semnificative în anumite domenii pentru dobândirea competențelor matematice ale 

elevilor: 

 
 

 

 Domeniu 

 

 

 Competenţe 

 

 

Nivelul de realizare 

 

 

   Măsuri și 

   măsurători 

 

 Operatii aritmetice cu numere întregi, calculul           

perimetrului, suprafeței, volumului; aplicarea 

formulelor; calculul vitezei medii etc. 

 

 

  Crește cu 5% 

 

 

 Statistici 

 Colectarea și folosirea datelor, informațiilor, 

analizarea de  grafice și diagrame, prezentarea 

datelor  în tabele 

 

 

  Crește cu 8% 

 

 

  Probleme rezolvate 

 

 Alegerea celei mai bune alternative dintre cele două, 

verificarea ipotezei  simple bazată pe datele 

disponibile. 

 

 

  Crește cu 8,7% 

 

 
Prin selectarea corectă a sarcinilor elevilor, extinderea orizonturilor lor prin inovație și integrarea 

programelor, aplicând sarcini de matematică și de învățare experimentală, toți elevii pot reuși și obține  

rezultate mai bune la învățură, nu numai în știință, ci și în matematică. 

 

Indicatori de progres ai elevilor de 
clasa a V-a  la începutul anului școlar 

20% nivel minim 

50% 

30% 

nivel înalt 

nivel satisfăcător 

Indicatori de progres ai elevilor de 
clasa a V-a la sfârșitul anului școlar 

15% 
30% 

nivel minim 
 
nivel înalt 

55% nivel satisfăcător 
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      Întrebări pentru reflecție: 

1. Care a fost cel mai influent factor în menținerea și îmbunătățirea motivației elevilor în 

    povestea aceasta de succes? 

      2.Ce abilități matematice au dezvoltat elevii în timpul acestor lecții?  Ce te face să  gândești 

    așa? 

      3.Un astfel de model internațional ar funcționa (se va dovedi a avea succes) în școlile din țara      

     dvs.?               

 


