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Jurgita Norvilienė 

Dezvoltarea competenței de a învăța să înveți în matematică 

 (Kaunas, Lithuania 2019) 
 

Jurgita Norvilienė este profesor de matematică și tehnologie 

informațională, cu 16 ani de experiență profesională. Din 2017 

lucrează în școala primară din regiunea Kaunas Šlienava. Școala se 

află în Samylai. La școală sunt 180 de elevi; provin din Šlienava și din 

satele învecinate. Școala oferă programe educaționale primare, de bază 

și nonformale și este membră al rețelei de școli care promovează 

sănătatea regiunii Kaunas, implementează educația ecologică globală 

pentru mediu (un program de dezvoltare durabilă), de asemenea, 

promovează curriculum-ul orientat STEAM. 

Contextul social al școlii ar putea fi definit ca fiind divers. Cuprinde experiențele sociale și culturale ale 

familiilor elevilor, de asemenea și interesul și implicarea părinților în activitățile educaționale. Unii 

elevi provin din medii defavorizate, anume familii de imigranți. Acest grup de elevi are nevoie de 

sprijin suplimentar, precum și de ajutor, prin programa lor de învățământ, eliminându-se discrepanțele 

și adaptându-se la comunitatea școlară. 

În clasa a 5-a a profesorului Jurgita există 21 de elevi cu abilități de învățare diferite: un elev provine 

din Anglia, abilitățile sale de limbă lituaniană sunt destul de slabe; 1 elev are un program educațional 

individualizat, 4 elevi au schimbat școlile, 5 elevi nu au motivația de a învăța. Toți elevii au 11 ani. 

În timp ce lucra cu clasa, profesorul a observat că competența elevilor de „a învăța să învețe” este 

subdezvoltată. Elevii nu sunt în măsură să-și stabilească obiective individuale de învățare, sunt reticenți 

în a reflecta la experiențele de învățare, nu reușesc să-și planifice strategiile de învățare și să-și 

evalueze performanța. Mai mult decât atât, profesorul a observat că elevii acestei generații sunt buni la 

accesarea rapidă a informațiilor prin internet și tehnologie mobilă. Pe baza observațiilor sale, și-a 

stabilit un obiectiv pentru crearea unui astfel de mediu de învățare, care ar promova motivația elevilor 

de a învăța și de a dezvolta competența de „a învăța să învețe” folosind tehnologia mobilă și aplicațiile 

mobile. 

Profesorul a folosit o tablă SMART, tablete și telefoane mobile. 
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Curriculumul clasei a V-a este similar cu cel de clasa a 

IV-a, cu doar câteva teme noi. Pentru a determina 

nivelul cunoștințelor și abilităților fiecărui elev, precum 

și capacitatea lor de a aplica cunoștințele și abilitățile 

pentru a învăța subiecte noi, profesorul a folosit un 

instrument virtual „Kahoot” la începutul și la sfârșitul 

fiecărei lecții. După ce studenții au finalizat testele, au 

primit răspuns imediat, care le-a oferit  

posibilitatea de a primi feedback și discuta rezultatele cu profesoara și colegii lor de clasă. În timp ce 

elevii făceau testele, au învățat să descopere, să analizeze și să corecteze greșelile lor, iar după 

autoevaluare au stabilit obiective individuale de învățare. 

Pentru a obține rezultate mai bune de învățare și a oferi suport individual pentru învățare, profesorul a 

folosit aplicații mobile pe tablete și telefoane mobile. După ce a evaluat cunoștințele lor, elevii au putut 

alege dintr-o listă de aplicații mobile oferite de profesor pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a progresa. 

Pentru individualizarea și diferențierea învățării, profesoara a dat teme pentru acasă folosind EMA, cartea 

virtuală de exerciții, care le-a permis elevilor să își urmărească progresul în învățare în Safari. Temele au 

fost repartizate pe baza progresului elevilor după finalizarea testului „KAHOOT” la sfârșitul lecției. 

Pentru a varia activitățile de învățare, Jurgita a „condimentat” lecțiile cu sarcini practice care introduc 

proiectul STEAM „Smart Saver”. În acest scop, profesorul a integrat programa de tehnologie a informației 

și programul Imagine-logo pentru ca elevii să-și exercite abilitățile de gândire critică și rezolvarea 

problemelor. În timpul sarcinilor practice, diferențierea a fost utilizată pentru activitățile la clasă. 

Metodele moderne de predare active în clasă, individualizarea și diferențierea sarcinilor, autoevaluarea 

constantă a elevilor și evaluarea progresului individual au dus la creșterea motivației elevilor, interesul 

pentru matematică și aplicații mobile. Studenții au început să caute singuri aplicațiile mobile și să își 

împărtășească experiențele cu colegii de clasă. 

Lucrând cu elevii din clasa a V-a, profesorul a dezvoltat un model de lecție de matematică pentru a se 

potrivi clasei. 
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Modificări în progresul studenților 
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După ce a ales cele mai potrivite metode și instrumente de predare, profesorul a reușit să-și atingă 

obiectivul care a dus la creșterea rezultatelor învățării și a nivelului motivațional al elevilor pentru a 

învăța matematica. După un semestru, 3 (10%) elevi au atins un nivel superior, în timp ce 5 (24%) 

elevi au reușit să atingă nivelul de bază. Profesorul susține că „tehnologia și aplicațiile mobile sunt 

instrumente excelente nu numai pentru crearea unui mediu educațional model, ci și pentru generarea 

motivației elevilor de a învăța”. 
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Întrebǎri pentru reflecţie: 

         1.  Cum le-a oferit profesoara sprijinul de învățare individual? 

         2. Ce factori / elemente au promovat motivația elevilor de a învăța, le-a trezit interesul pentru        

Matematică și aplicații mobile? 

         3. În opinia dumneavoastră, un astfel de model de lecție ar avea succes cu o altă clasă? 


