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Sanita Baumane 

Lecțiile reale, virtuale și digitale inspiră profesorii și elevii 

 (Tukums, Letonia 2019) 
 

 Sanita Baumane este profesor de științe naturale la școala primară Tukums. 

Sanita este o profesoară cu 22 de ani de experiență. Ea predă științe, chimie, 

geografie, biologie pentru elevii cu vârste între 11-16 ani. Sanita are studii 

superioare în știință și geografie la Universitatea Letonă, precum și educație 

suplimentară prin seminarii de educație nonformală în Letonia și peste 

hotare. În prezent, profesoara Sanita lucrează cu un grup divers de elevi din 

diferite grupe de vârstă, condiții socio-economice, niveluri de motivație și 

capacitate de învățare. 

La clasa la care predă  Sanita de 4 ani, sunt 25 de elevi, începând cu clasa a V-a (vârsta de 11 ani). În clasa a 

V-a, elevul începe studiile la nivelul școlii elementare, cunoaște alți profesori, alte metode de predare și 

învățare. Elevii au motivații diferite, capacitate de concentrare, niveluri de lectură și metode de învățare 

diverse. Când a început să lucreze cu acești elevi, o mică parte dintre aceștia (25%) aveau o motivație scăzută 

pentru a studia disciplinele exacte (STEM), iar un elev a avut nevoie de măsuri remediale. Mai mulți elevi au 

avut probleme cu abilitățile de citire, înțelegere a textului și de utilizare a informațiilor, precum și cu 

abilitățile matematice pentru dobândirea semnificativă a conținutului științelor naturale. 

Situațiile problemă pe care le-a întâlnit cel mai mult profesoara Sanita au fost lipsa abilităților de citire, 

alfabetizare, cercetare și a celor matematice de bază și de utilizare a lor în diferite sarcini. 

După cum se știe, toate materiile STEM se bazează pe Matematică, deci abilitățile matematice sunt cele mai 

importante. Pentru a îmbunătăți aceste abilități, profesoara a cooperat întotdeauna cu profesorii de 

matematică ai școlii, făcând planuri de lecție bazate pe învățarea matematicii și a științei. 

Pentru a obține rezultate mai bune, profesorul a actualizat lecțiile într-un mod pe care elevul îl înțelege. 

Ea și-a implicat elevii în planificarea procesului de învățare, oferind o selecție de forme și metode de 

lucru care ar facilita învățarea cu succes și ar crește nivelul de învățare. Profesoara Sanita și elevii ei au 

discutat despre ce i-ar putea ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine conținutul pe care îl învățau. Unele 

dintre formele pe care le-au menționat au fost lucrul creativ (modelare), gândire critică (în proiecte), 

cercetare de laborator, instrumente virtuale, animație și jocuri, ieșire afara și observarea naturii, 

folosirea instrumentelor digitale. 
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Când elevii au aflat despre măsurători, au mers în afara școlii pentru a măsura stadionul școlii. Când s-

au întors în sala de clasă, au folosit tablete pentru a înfățișa aceste date în aplicația GeoGebra și ulterior 

au folosit măsurătorile pentru a calcula perimetrul și aria stadionului. 

Cele mai reușite metode de creștere a motivației de învățare pentru clasa ei au fost munca creativă prin 

crearea de modele și diverse soluții tehnice, vizualizarea conținutului, lucrul în grupuri pentru proiecte, 

cursuri în natură și folosirea instrumentelor IT pentru a ajuta elevii să înțeleagă relația dintre știință 

(STEM) , matematica, viața personala si experiență. 

Competența profesională a profesoarei a fost îmbunătățită în mod regulat prin dobândirea ultimelor tendințe 

în pedagogie, IT, predarea materiilor exacte și sprijinirea elevilor în procesul de învățare. Colaborând cu 

colegii, prin lecții deschise și analiza lor în comun, profesoara căută cele mai bune soluții pentru predarea 

materiilor STEM. 

 Sanita folosește cele mai bune practici ale altor colegi 

în formarea virtuală, își împărtășește metodele și 

soluțiile dobândite în seminarii și conferințe. 

La școală, în procesul de predare folosește ajutorul 

personalului de suport pentru elevi, pentru a 

îmbunătăți procesul de învățare și rezultatele. 

Rezultatele elevilor sunt analizate prin evaluarea 

națională de diagnosticare de la clasa a VI-a la matematică și știință, unde înțelegerea elevilor asupra 

conținutului dobândit este aplicată în sarcini de nivel diferit. 

Experiența clasei profesoarei Sanita în dobândirea cunoștințelor de matematică și științe naturale 

(STEM) a arătat rezultate bune în clasa a VII-a când învățau biologie, geografie și TIC, demonstrând 

utilitatea cercetărilor și abilităților lor matematice. Elevii au putut folosi fără probleme diferite 

instrumente virtuale - telefoane mobile, tablete, tablă interactivă. Acei elevi care au avut unele dificultăți 

de învățare au știut să găsească informații utilizând internetul și unele aplicații mobile specifice. Notele 

și motivația lor de a învăța au crescut, s-au descurcat mai bine nu numai în matematică și știință, ci și în 

alte materii. 

Profesorul Sanita recomandă colegilor să lucreze împreună, împărtășind lecțiile lor de bune practici, 

urmărind lecțiile altor colegi, analizând problemele și găsind soluții. 
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Este necesar să se folosească diferite metode și soluții digitale moderne. Elevul trebuie să poată ieși afară 

și să observe, să utilizeze oportunități TIC în realitatea virtuală și pe platformele digitale. Un profesor 

modern, inovator poate inspira fiecare elev să descopere lumea cunoașterii și să obțină mai mult! 

Pentru a obține cunoștințe mai bune, este necesar să se lucreze în mod regulat cu elevii și să se coopereze 

cu profesori de diferite discipline. 

De ce este necesar să cooperăm cu colegii pentru a obține rezultate 

mai bune?  

De ce elevii tind să aleagă forme creative de învățare? 

Cum influențează utilizarea timpurie a instrumentelor virtuale 

cunoștințele elevilor mai târziu? 
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