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Sanita Baumane 

Prawdziwe, wirtualne i cyfrowe lekcje inspirują nauczycieli i uczniów 

(Tukums, Łotwa 2019) 

Sanita Baumane jest nauczycielką przyrody w szkole podstawowej 

w Tukums. Sanita jest nauczycielką z 22-letnim doświadczeniem. Naucza 

przedmiotów ścisłych, chemii, geografii i biologii uczniów w wieku 11-

16 lat. Sanita ma wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych 

i geografii na Uniwersytecie Łotewskim, a także dodatkowe 

wykształcenie w ramach nieformalnych seminariów edukacyjnych 

na Łotwie i za granicą. Obecnie nauczycielka Sanita pracuje z różnorodną 

grupą uczniów w różnych grupach wiekowych, różnych warunkach 

społeczno-ekonomicznych, o różnej motywacji i poziomach umiejętności uczenia się. 

W klasie nauczycielki Sanity jest 25 uczniów, których uczy przez 4 lata, począwszy od klasy 5 

(11 lat). W piątej klasie uczeń rozpoczyna naukę na poziomie szkoły podstawowej, poznaje innych 

nauczycieli, inne metody nauczania i uczenia się. Uczniowie mają różne motywacje, zdolność 

koncentracji, poziomy czytania i osiągnięcia w nauce. Kiedy zaczęła pracować z tymi uczniami, 

niewielka część uczniów (25%) miała niską motywację do dokładnego uczenia się przedmiotów 

(STEM), 1 uczeń miał środki wsparcia. Kilku uczniów miało problemy z czytaniem i rozumieniem 

tekstu, wykorzystaniem informacji, umiejętności matematycznych, do znaczącego pozyskiwania 

treści przyrodniczych. 

Sytuacje problemowe, z jakimi najczęściej spotkała się nauczycielka Sanita, to brak umiejętności 

czytania, umiejętności badawczych i podstawowych umiejętności matematycznych oraz ich 

wykorzystania w różnych zadaniach. 

Jak wiadomo, wszystkie przedmioty STEM oparte są na matematyce, więc umiejętności 

matematyczne są najważniejsze. Aby poprawić te umiejętności, nauczycielka zawsze 

współpracowała ze szkolnymi nauczycielami matematyki, opracowując plany lekcji oparte 

na nauczaniu matematyki i przedmiotów ścisłych. 

Aby osiągnąć lepsze wyniki, nauczycielka zaktualizowała lekcje w sposób zrozumiały dla ucznia. 

Angażowała swoich uczniów w planowanie procesu uczenia się, oferując wybór form i metod 

pracy, które ułatwiłyby pomyślne uczenie się i podniosły poziom uczenia się. Nauczycielka Sanita 
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i jej uczniowie omówili, co pomoże uczniom lepiej zrozumieć treści, których się uczą. Niektóre 

z wymienionych przez nich form to praca twórcza (modelowanie), krytyczne myślenie 

(w projektach), badania laboratoryjne, narzędzia wirtualne, animacje i gry, wychodzenie 

na zewnątrz i obserwowanie natury, przy użyciu używanych narzędzi informatycznych. 

Kiedy uczniowie dowiedzieli się o pomiarach, wyszli poza szkołę, aby zmierzyć szkolny stadion. 

Kiedy wrócili do klasy, użyli tabletów, aby zobrazować te dane w aplikacji GeoGebra, a później 

wykorzystali pomiary do obliczenia obwodu i kwadratu stadionu. 

Najbardziej skutecznymi metodami nauczycielki do podnoszenia motywacji klasy w nauce były: 

praca twórcza poprzez tworzenie modeli i różnych rozwiązań technicznych, wizualizowanie treści, 

praca w grupach nad projektami, zajęcia przyrodnicze i używanie narzędzi informatycznych, 

aby pomóc uczniom zrozumieć związek między nauką (STEM), matematyka, życie osobiste 

i doświadczenie. 

Kompetencje zawodowe nauczycielki były regularnie podnoszone poprzez zdobywanie najnowszej 

wiedzy w dziedzinie pedagogiki, i informatyki, nauczaniu konkretnych przedmiotów i  wspieraniu 

uczniów w procesie uczenia się. Pomocna okazała się współpraca z kolegami poprzez pokazywanie 

otwartych lekcji i ich wspólną analizę, szukanie najlepszych rozwiązań dla opanowania 

przedmiotów STEM. 

Sanita wykorzystuje najlepsze praktyki innych 

kolegów podczas wirtualnego szkolenia, dzieląc 

się sprawdzonymi metodami i rozwiązaniami 

podczas seminariów i konferencji. 

W szkole korzysta z pomocy personelu 

pomocniczego w procesie uczenia się uczniów, 

aby usprawnić proces uczenia się w osiąganiu 

wyników.  

Osiągnięte wyniki przez uczniów 6 klasy są następnie analizowane przez Panstwową Pracę 

Diagnostyczną w dziedzinie matematyki i nauk ścisłych, w których zrozumienie uzyskanych treści 

przez uczniów jest stosowane w zadaniach na różnych poziomach. 
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Doświadczenie klasy Sanity w zdobywaniu wiedzy z matematyki i nauk przyrodniczych (STEM) 

pomogło uzyskać dobre wyniki w siódmej klasie, gdy uczyli się biologii, geografii i informatyki, 

oraz gdzie ich umiejętności matematyczne okazały się przydatne. 

Uczniowie mogli bez problemu korzystać z różnych wirtualnych narzędzi - telefonów 

komórkowych, tabletów, tablicy interaktywnej. Ci uczniowie, którzy mieli trudności z nauką, 

wiedzieli, jak znaleźć informacje, korzystając z Internetu i niektórych specjalnych aplikacji 

mobilnych. Ich stopnie i motywacja do nauki rosły, lepiej radzili sobie nie tylko z matematyki 

i nauk ścisłych, ale także z innych przedmiotów. 

Nauczyciel Sanita zaleca współpracownikom dzielenie się lekcjami dobrych praktyk, obserwowanie 

lekcji w innych szkołach i analizowanie problemów oraz znajdowanie rozwiązań. 

Konieczne jest stosowanie różnych metod i nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Uczeń powinien 

móc wyjść na zewnątrz i obserwować, wykorzystywać możliwości informatyczne w wirtualnej 

rzeczywistości i platformach cyfrowych. Nowoczesny, innowacyjny nauczyciel może zainspirować 

każdego ucznia do odkrywania świata wiedzy, i osiągania więcej! 

Aby zdobyć lepszą wiedzę, należy regularnie pracować z uczniami i współpracować 

z nauczycielami różnych przedmiotów. 

 

Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Dlaczego konieczna jest współpraca z kolegami, aby uzyskać lepsze wyniki? 

2. Dlaczego uczniowie wybierają kreatywne formy uczenia się? 

3. W jaki sposób wczesne wykorzystanie narzędzi wirtualnych wpływa na wiedzę uczniów 

później? 

 


