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 Ineta Mežniece lucrează ca învățătoare și profesoară de 

științe naturale la școala primară Tukums 2  de 31 de ani. 

Școala se află într-un oraș mic din mijlocul țării, la o 

distanță apropiată de Riga, capitala Letoniei. Școala 

primară Tukums oferă două programe pentru elevii școlii: 

educație de bază și educație muzicală. De asemenea, oferă 

posibilitatea de a învăța matematica la un nivel superior 

începând cu clasa a VII-a.  

În plus, școala pune în aplicare diferite proiecte europene 

care oferă oportunități educaționale mai bune atât pentru profesori cât și pentru elevi, prin 

implicarea în diferite ateliere de  științe, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile elevilor la această 

materie și la altele. Un alt proiect european permite angajarea unui profesor asistent pentru a ajuta 

profesorul clasei să lucreze cu elevi cu performanțe scăzute și cu o motivație de învățare slabă. 

Ineta este profesoara clasei a 4-a B. Această clasă poate fi descrisă ca un grup divers de elevi cu 

vârsta cuprinsă între 10 și 11 ani. În total, sunt 30 de elevi, dar 6 dintre ei au rezultate slabe și 

motivație de învățare scăzută. 

La începutul anului școlar, profesoara a observat diferențe considerabile în abilitățile elevilor, 

precum și în interesul lor. Foarte repede, a realizat necesitatea dezvoltării cunoștințelor sale pentru a 

motiva elevii slabi și a promova interesul acestora pentru 

materiile academice. Profesoara s-a înscris la cursuri de 

dezvoltare profesională, a organizat conferințe profesor-

părinți și a căutat sprijin din partea personalului școlar. 

De asemenea, a discutat despre problemele de învățare și 

motivație ale elevilor cu directorul. 

În timpul lecțiilor, profesoara a acordat o atenție 

deosebită elevilor cu rezultate slabe și le-a acordat timp suplimentar pentru a finaliza sarcinile. Mai 

mult, ea a profitat de un proiect european și a achiziționat tablete pentru a le utiliza în clasă, ceea ce 

i-a permis să încerce noi metode de predare. Ineta a început să folosească tabletele pentru preda 
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matematica și științele naturii. Mai mult, profesorul a folosit instrumentele TIC, precum tabla 

interactivă. Atât elevii dotați, cât și cei cu performanțe reduse au profitat la maxim de folosirea 

acestui instrument. Acesta a permis posibilitatea de a rezolva sarcinile din fața clasei și a permis, de 

asemenea, elevilor cu abilități slabe de citire și alfabetizare, să înțeleagă mai bine subiectul 

văzându-l pe ecran. 

Profesoara crede cu fermitate că utilizarea instrumentelor digitale poate spori motivația elevilor de a 

învăța. Una dintre platformele de învățare preferate ale acesteia este https://www.uzdevumi.lv/. 

Include sarcini pe diferite niveluri, de la cel mai ușor la cel mai dificil; permite, de asemenea, 

elevilor să câștige puncte pentru sarcinile finalizate și, cel mai important, îi implică pe elevi în 

învățare și în competiție cu colegii de clasă. Profesoara a folosit platforma de învățare nu numai 

pentru activități de clasă, ci și pentru teme. Ea afirmă cu fermitate că utilizarea acestui instrument 

special a schimbat atitudinea elevilor față de teme: elevii au salutat pozitiv oportunitatea de a învăța 

on-line și s-au bucurat să facă temele prin intermediul telefonului mobil, în loc să și le scrie pe 

caiete. În consecință, cantitatea de teme finalizate a crescut. 

În plus, profesoara Ineta a primit ajutor din partea profesorului-asistent care a lucrat individual cu 

studenții cu rezultate slabe, permițându-i astfel cadrului didactic să petreacă mai mult timp cu elevii 

supradotați. 

Profesoara Ineta a dezvăluit că metoda ei preferată de predare este munca în grup. Ea împarte 

grupurile în așa mod încât în fiecare grup sunt elevi cu motivație de învățare ridicată și scăzută. În 

acest fel, sunt încurajați să se ajute reciproc. Aceasta nu este cea mai comodă și lipsită de zgomot 

metodă de învățare, spune profesoara, dar este, în mod evident, cea mai eficientă pentru acei elevi 

cărora nu le place materia sau nu sunt interesați să lucreze individual. 

La sfârșitul anului școlar, profesoara a observat o creștere semnificativă atât în realizările academice 

ale elevilor, cât și în motivația învățării. Ea crede cu tărie că se datorează folosirii instrumentelor 

digitale în clasă și a diferitelor metode de predare care au contribuit la stimularea motivației elevilor 

de a învăța și de a-și îmbunătăți realizările. În ultimele luni ale anului școlar, ei au demonstrat că 

sunt mai interesați să facă sarcini zilnice și temele decât la începutul acestuia. 

Lipsa lor de motivație a fost înlocuită cu un interes mult mai mare pentru muncă, mai ales prin 

utilizarea platformei virtuale de învățare https://www.uzdevumi.lv/ , a oportunității de a concura cu 

colegii de clasă și a dorinței de a-și dezvolta abilitățile pentru a obține rezultate mai bune. Notele și 

cunoștințele lor s-au îmbunătățit, pentru că, de fapt, au învățat multe completând acele sarcini. 
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   Întrebări pentru reflecție: 

1.  Cum să obții cel mai bun rezultat lucrând la clasă cu un grup divers de elevi? 

2.  De ce utilizarea instrumentelor virtuale este importantă pentru dezvoltarea abilităților 

elevilor? 

3.  Cum poate munca în grup să îi ajute pe elevii cu motivație scăzută? 

 

Pe parcursul anului școlar, Ineta și-a observat elevii și a fost fericită să vadă o astfel de dezvoltare 

datorită noilor tehnologii și a ajutorului profesorului asistent. 

Ineta și-a împărtășit întotdeauna ideile bune și metodele de lucru cu colegii ei de nivel primar și, de 

asemenea, cu alți profesori. În fiecare an școlar pregătește lecții deschise nu numai pentru colegii 

școlii sale, ci și pentru profesorii din alte școli din regiunea Tukum, pentru a împărtăși experiența ei 

și bune practici. 

Este pregătită să-și dezvolte cunoștințele despre utilizarea instrumentelor virtuale și a tehnologiilor 

TIC, astfel încât să poată face tot posibilul să-și motiveze elevii. 

Anul viitor va fi profesoara clasei I și este gata să utilizeze aceste instrumente de la început, astfel 

încât elevii să fie motivați pe parcursul anilor de școală. 

 

 


