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Ineta Mežniece 

Efektywne wykorzystanie wirtualnych narzędzi do rozwijania umiejętności 

 i zdolności uczniów 

(Tukums, Łotwa 2019) 

Ineta Mežniece przez 31 lat pracowała jako nauczycielka nauk 

przyrodniczych w 2. szkole podstawowej w Tukums. 

Szkoła znajduje się w małym mieście w środku kraju, 

w bliskiej odległości od Rygi, stolicy Łotwy. Tukums 2. 

Szkoła podstawowa oferuje programy dla uczniów szkół 

podstawowych: kształcenie podstawowe i muzyczne. Oferuje 

również możliwość nauki matematyki na wyższym poziomie, 

począwszy od 7 klasy. W ponadto szkoła realizuje różne 

projekty europejskie, które zapewniają lepsze możliwości edukacyjne zarówno nauczycielom, 

jak i uczniom uczestnictwa w różnych warsztatach naukowych, w celu poprawy umiejętności 

i umiejętności uczniów w nauce i innych przedmiotach szkolnych. Inny projekt UE pozwala 

na zatrudnienie nauczyciela-asystenta, który pomoże nauczycielowi w pracy z uczniami ze słabą 

motywacją do nauki. 

Nauczycielka Ineta pracuje jako nauczycielka w klasie 4b. Tę klasę można opisać jako 

zróżnicowaną grupę uczniów w wieku 10–11 lat. W sumie jest 30 uczniów, ale 6 z nich ma słabe 

wyniki i słabą motywację do nauki. 

Na początku roku szkolnego nauczycielka zaobserwowała znaczne różnice w umiejętnościach 

i zdolnościach uczniów oraz ich zainteresowaniach. Wkrótce dostrzegła konieczność pogłębiania 

wiedzy w celu zmotywowania uczniów osiągających słabe wyniki i promowania ich 

zainteresowania przedmiotami akademickimi. Nauczycielka zapisała się na kursy doskonalenia 

zawodowego, organizowane konferencje nauczyciel-rodzic, szukała wsparcia ze strony personelu 

szkoły, omawiała problemy związane z uczeniem się i motywacją u zleceniodawcy.  
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Podczas lekcji nauczycielka zwróciła szczególną uwagę 

na uczniów osiągających słabe wyniki i dała 

im dodatkowy czas na wykonanie zadań. Ponadto 

skorzystała z projektu UE i kupiła tablety 

do zastosowania w klasie, co pozwoliło jej wypróbować 

nowe metody dostawy - Ineta zaczęła używać tabletów 

do nauczania matematyki i nauk przyrodniczych. 

Ponadto nauczycielka wykorzystała narzędzia ICT - interaktywną tablicę. To narzędzie bardzo 

cieszyło zarówno uzdolnionych, jak i słabo uczących się uczniów. Umożliwiło to rozwiązywanie 

zadań przed klasą, a także umożliwiło uczniom słabo czytającym i posiadającym umiejętności 

czytania, aby lepiej zrozumieć ten temat, widząc go na ekranie. 

Nauczycielka jest głęboko przekonana, że korzystanie z narzędzi cyfrowych może zwiększyć 

motywację uczniów do nauki. Jedną z jej ulubionych platform edukacyjnych jest 

https://www.uzdevumi.lv/. Obejmuje zadania na różnych poziomach, od najłatwiejszych 

do najtrudniejszych; pozwala także zdobywać punkty za ukończone zadania i, co najważniejsze, 

angażuje uczniów w naukę i rywalizację z kolegami z klasy. Nauczycielka korzystała z platformy 

edukacyjnej nie tylko do pracy w klasie, ale także do odrabiania lekcji. Stanowczo twierdzi, 

że użycie tego konkretnego narzędzia zmieniło podejście uczniów do pracy domowej: uczniowie 

pozytywnie przyjęli możliwość nauki online i cieszyli się z odrabiania lekcji za pomocą telefonu 

komórkowego telefony zamiast pisać w skoroszycie. W związku z tym wzrosła liczba wykonanych 

prac domowych. 

Ponadto nauczycielka Ineta otrzymała pomoc od nauczyciela-asystenta, który pracował 

indywidualnie z uczniami osiągającymi słabe wyniki w klasie, dzięki czemu nauczycielka Ineta 

mogła spędzać wolny czas z uzdolnionymi uczniami. 

Nauczycielka Ineta ujawniła, że jej ulubioną metodą dostarczania jest praca w grupach: dzieli grupy 

w taki sposób, że w każdej grupie są uczniowie o wysokiej i niskiej motywacji do nauki. 

W ten sposób są zachęcani do wzajemnej pomocy. Nauczycielka mówi, że nie jest 

to najspokojniejsza i najcichsza metoda uczenia się, ale oczywiście jest ona najbardziej skuteczna 

dla tych uczniów, którzy nie lubią i nie są zainteresowani pracą indywidualną. 

Pod koniec roku szkolnego nauczycielka zauważyła znaczny wzrost zarówno osiągnięć 

akademickich uczniów, jak i motywacji do nauki. Mocno wierzy, że wynika to z zastosowania 

https://www.uzdevumi.lv/
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narzędzi cyfrowych w klasie i różnych metod dostarczania, które pomogły zwiększyć motywację 

uczniów do nauki i poprawić swoje osiągnięcia. W ostatnich miesiącach roku szkolnego wykazali, 

że są bardziej zainteresowani wykonywaniem codziennych zadań i zadań domowych niż 

na początku. 

Ich brak motywacji został zastąpiony o wiele większym zainteresowaniem pracą, zwłaszcza 

za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej https://www.uzdevumi.lv/ możliwości konkurowania 

z kolegami z klasy i chęci rozwijania swoich umiejętności, aby uzyskać lepsze wyniki. Ich oceny 

i wiedza uległy poprawie, ponieważ faktycznie wiele się nauczyli, wykonując te zadania. W trakcie 

roku szkolnego nauczycielka Ineta obserwowała swoich uczniów i cieszyła się z takiego rozwoju 

dzięki nowym technologiom i pomocy nauczyciela-asystenta. 

Ineta zawsze dzieliła się swoimi dobrymi pomysłami i metodami pracy ze swoimi kolegami 

z podstawówki, a także niektórymi nauczycielami przedmiotów. Każdego roku szkolnego 

przygotowuje otwarte lekcje nie tylko dla swoich kolegów ze szkoły, ale także dla nauczycieli 

z innych szkół regionalnych w Tukum, aby podzielić się swoimi dobrymi doświadczeniami.Jest 

gotowa pogłębić swoją wiedzę na temat korzystania z narzędzi wirtualnych i technologii ICT, 

dzięki czemu może zrobić wszystko, co możliwe, aby zmotywować swoich uczniów. W przyszłym 

roku będzie nauczycielką klas I i jest gotowa korzystać z tych narzędzi od samego początku, 

aby uczniowie byli zmotywowani przez cały rok szkolny. 

 

Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Jak uzyskać najlepszy wynik pracując w klasie ze zróżnicowaną grupą uczniów? 

2. Dlaczego korzystanie z narzędzi wirtualnych jest ważne dla rozwoju umiejętności 

i umiejętności uczniów? 

3. W jaki sposób praca w grupie może pomóc uczniom o niskiej motywacji? 

 

https://www.uzdevumi.lv/

