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 Eu sunt Vaida Marcinauskienė. Sunt profesor de matematică de 15 ani. În 

prezent, lucrez în gimnaziul Akademija Ugnė Karvelis în regiunea Kaunas. 

Calificarea mea este  de  profesor metodist. 

 În clasele a şasea sunt 130 de elevi. Trei dintre ei au nevoi educaţionale 

speciale şi un elev provine dintr-un  mediu de imigranți. Vârsta elevilor este 

de 12-13 ani. Le predau acestor elevi din clasa a cincea, adică de când au 

început să studieze  programa (curriculum-ul) de învățământ de bază.  

  Aptitudinile, motivația și calitățile personale ale studenților mei variază                            

foarte mult. În opinia mea, cunoașterea elevilor, a preocupărilor acestora și    

a experienței lor este crucială pentru succesul lecției. 

 Înainte de a începe să le predau claselor a cincea, mi-am propus obiectivul 

de a crește motivația elevilor pentru învățare și interesul pentru matematică, precum și de a mări 

progresul lor, având în vedere diferențele dintre elevi. În practica mea, mediul electronic de învățare 

(EMA în lituaniană) și sarcinile integrate cu conținut real au fost instrumentele cele mai eficiente pentru 

a mă ajuta să ating obiectivul stabilit. Am început să folosesc sarcini de exercițiu EMA 

(https://emapamokos.lt/) în clasa a V-a. 

Lecțiile au fost organizate cel puțin o dată pe săptămână într-o sală cu calculatoare.  

 

Elevii au reușit să îndeplinească aceste sarcini în 

funcție de nivelul lor de învățare, ritm și abilități  

 - conținutul lor de învățare a fost diferențiat și 

învățarea lor a fost individualizată. După fiecare 

evaluare din spațiul digital, fiecare elev a văzut 

nu numai greșelile sale și deciziile corecte, ci și 

progresul învățării descris în  graficul liniar, 

care a influențat întărirea motivației învățării. 

Toți elevii, învățând într-un mediu virtual, au 

reușit să-și evalueze propriul progres și să determine  domeniile în care trebuie să lucreze mai mult. 
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Dezvoltarea pozitivă a progresului educațional al fiecărui elev a fost individuală. Astfel de lecții de 

matematică erau foarte atrăgătoare pentru elevi, deoarece erau mai interesați și atrași de munca în spațiul 

digital decât de a scrie pe hârtie sau pe o tablă. În plus, elevii și-au îmbunătățit abilitățile de alfabetizare 

pe calculator prin sarcini digitale. O lecție tradițională - nu pentru un copil modern! De asemenea, am 

căutat să consolidez cunoștințele matematice prin sarcini practice integrate, folosind experiența și 

cunoștințele elevilor. Împreună cu profesorii de științe naturale, am dezvoltat sarcini integrate care sunt 

atractive prin conținutul lor pentru elevii de clasele a V-a și a VI-a. În lecțiile de științe naturale, elevii au 

efectuat experimente reale și și-au folosit rezultatele la lecțiile de matematică pentru calcule, compararea 

datelor și realizarea diagramelor. 

  Imaginile grafice i-au ajutat pe elevii mei să 

înțeleagă și să analizeze rezultatele obținute, să 

aprofundeze competențele cognitive și creative și să 

consolideze abilitățile matematice. De obicei, am 

organizat munca în grupuri mici de patru elevi. 

Astfel, ei au învățat nu numai materialul nou, ci și 

arta divizării muncii, cooperarea prietenoasă și arta 

conversaţiei. Am observat că aplicând metoda 

grupului, toți elevii din clasă au lucrat de bună voie, 

iar cei mai experimentați i-au ajutat pe cei mai puțin performanți. Rezultatele au arătat că instrumentele 

digitale au ajutat la implicarea elevilor cu abilități mai slabe în procesul de învățare, iar sarcinile 

integrate cu conținut real i-au motivat pe elevi să își dezvolte abilitățile de calcul. Prin urmare, cred că 

integrarea matematicii și a științelor naturale contribuie la atractivitatea și succesul procesului de învățare 

pentru toată lumea. 

 

 

Întrebări pentru reflecție: 

 1. S-ar putea ca aplicarea instrumentelor digitale în lecții să fie atractivă pentru elevii 

dumneavoastră?  

2. S -ar îmbunătăți rezultatele elevilor prin  integrarea matematicii cu științele naturii și informatica?  

3. Ar încuraja aceste lucruri implicarea mai mare a elevilor cu un nivel scăzut de cunoştinţe în 

activitățile de învăţare? 


