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Ligita Minkauskienė 

Cum să-i faci pe elevi să învețe și să iubească matematica? 

(Kaunas, Lithuania 2019) 

 

Ligita Minkauskienė este profesor de matematică cu 

experiență. Ea predă matematică de 19 ani. 

Începând cu anul 2017, profesoara lucrează la  gimnaziul 

Petrasiunai, care oferă, de asemenea, programe educaționale 

non-formale. 

Gimnaziul Petrasiunai este situat în cel mai mare cartier din 

Kaunas, însă numărul locuitorilor este destul de mic. Este 

singura școală secundară din zonă care completează 

programele educaționale formale cu activități curriculare 

suplimentare. Contextul zonei  este destul de complex, atât 

din punct de vedere social și cultural, cât și din punct de 

vedere al motivației elevilor de a învăța și de a se implica 

activ în procesul educațional. Există o necesitate constantă de a oferi sprijin social, datorată lipsei 

personalului școlar (asistenți sociali, psihologi și kinetoterapeuți), lucru ce îngreunează trecerea de la 

predare la învățare. 

Profesorul Ligita predă la clasa a VI-a B, clasă cu elevi total diferiți. Cei 24 de elevi au niveluri de 

abilități variate. Elevii de excepție participă la „Programul educațional interdisciplinar pentru copii 

supradotați”, finanțat de municipalitate. Alți 2 elevi au nevoi speciale, iar 5 elevi  prezintă motivație 

scăzută de a învăța; încă 2 elevi s-au transferat de la alte școli și nu socializează. Toți elevii din această 

clasă au 12 ani. Profesoara  le predă matematica din clasa a V-a, adică din primul an al ciclului 

gimnazial. 

Încă de la început, profesoara a observat diferențe între abilitățile elevilor și motivația lor de a învăța, 

hotărându-se să aplice noi strategii de învățare în munca la clasă. Având așteptări ridicate, profesoara și-

a stabilit un set de obiective: să sporească motivația elevilor de a învăța, să le promoveze interesul 

pentru matematică, vizând  cresterea rezultatelor elevilor  cu ajutorul învățării în mediul virtual. Pentru a 

realiza acest lucru, profesoara a urmat cursul de dezvoltare profesională online (480 ore.) „Modern 

Learning Environment”.  
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Cel puțin de două ori pe săptămână, profesorul permite elevilor să folosească tablete în ora de 

matematică, pentru a satisface nevoile individuale ale elevilor în funcție de nivelul și abilitățile lor. 

Astfel, conținutul de învățare a fost diferențiat și învățarea individualizată. De fiecare dată când 

profesoara corectează temele, elevul observă greșelile și răspunsurile corecte.  

Mai mult, progresul învățării a fost descris într-o diagramă liniară numită „Animal safari”.  

Pe lângă faptul că i-a permis profesoarei să urmărească nivelul de progres al elevilor, acest instrument a 

servit în scopul consolidării motivației învățării acestora. Mai mult, elevii au avut ocazia să se consulte 

online cu profesorul și să primească un feedback instantaneu în timp ce își făceau temele. 

Mediul virtual de învățare, datorită setului suplimentar de sarcini, a oferit posibilitatea copiilor 

supradotați să învețe subiecte specifice la nivel superior, în timp ce elevii cu rezultate slabe au fost 

motivați de sarcini interesante cu elemente de joc, promovând învățarea acasă și în alte locuri, în afara 

școlii. 

 

Pentru a evalua abilitățile elevilor și capacitatea de a aplica cunoștințe matematice în diferite situații, 

profesoara a folosit diferite instrumente de evaluare virtuală. De asemenea, a creat propriile instrumente 

didactice cu ajutorul programului SMART Notebook 11, care a permis integrarea matematicii cu alte 

discipline STEAM. 

Profesorul a fost încântat  să observe implicarea activă a elevilor în activitatea de la ore, entuziasmul lor 

de a învăța matematica și interesul pentru alte discipline STEAM. Notele elevilor în 3 semestre au 

crescut cu 8 procente. Elevii cu rezultate slabe au devenit mai activi, trei dintre ei au recuperat 

decalajele, abilitatatile de învățare a elevilor cu nevoi speciale s-a îmbunătățit în mod evident, iar 

motivația lor de a învăța și ratele progresului individual la învățătură au crescut. 
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Care sunt, în opinia dumneavoastră, instrumentele și metodele de predare  cele mai utile pentru 

relizarea progresului în implementarea paradigmei moderne de învățare? 

2. Ce instrumente didactice s-au dovedit a fi cele mai potrivite atât pentru elevii defavorizați (cu nevoi 

speciale de învățare), cât și pentru elevii dotați? 

3. Ce instrumente / programe TIC interactive au fost cele mai atrăgătoare pentru elevi în învățarea 

independentă? 

 

Învățarea în mediul virtual a fost extrem de avantajoasă. Elevii au învățat să-și măsoare nivelul de 

performanță și să observe schimbarea, să identifice unde  trebuie să depună eforturi. În plus, profesorul a 

putut stabili o relație strânsă cu elevii, aceștia realizând rolul cadrului didactic de a-i ajuta și încuraja să 

ia decizii. Profesorul  și-a atins cu succes obiectivele și a răspuns așteptărilor elevilor. Mai mult, ea a 

fost fericită că a descoperit nevoile și interesele individuale ale învățării elevilor. Profesoara 

concluzionează: „Orice educator modern trebuie să fie pasionat de lucrurile care se adresează elevilor 

actuali.” 

 

45,0% 

40,0% 

35,0% 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

Progresul elevilor în trei semestre 

41,2% 41,2% 41,2% 

37,5%37,5% 37,5% 

25% 

21,3% 

17,6% 

Nivel satisfăcător (4-5) 

Semestrul 3 

Nivel mediu (6-8) 

Semestrul 2 

Nivel foarte bun (9-10) 

Semestrul 1 


