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Anastasios Papathanasiou este profesor de 

matematică la școala particulară Palladio din 

Varis, una dintre suburbiile Atenei. El a studiat 

Matematica la Universitatea Națională Kapodistrian 

din Atena și a obținut diploma de Master în 

educație la Universitatea Roehampton din London, 

precum și un MBA la Universitatea Hellenic Open. 

Înainte de a lucra la școala Palladio din Varis, timp 

de doisprezece ani, el a fost profesor în sectorul 

educației de sprijin individual, a predat în diverse 

școli din sectorul public și a fost profesor în școlile 

A Doua Șansă. Clasa la care se face referire din 

cadrul școlii Palladio este constituită din 19 elevi (cu vârsta de 13 ani), Anastasios 

având acest colectiv în încadrare de doi ani. Pe lângă acest lucru, el supervizează toate 

clasele, în virtutea funcției de coordonator privind disciplina Matematică în școală. El 

a spus:  

„Îm școala noastră sunt elevi cu diverse ritmuri de învățare, la fel ca în toate școlile. 

Instrumentele TIC ajută profesorul în demersul monitorizării progresului fiecărui 

elev și în a răspunde nevoilor personale în educație ale copiilor.” 

 

Reprezintă o provocare identificarea dificultăților celor 19 elevi și sprijinirea lor 

personală pe durata celor 45 de minute ale unei ore de curs. Este însă mult mai 

eficient demersul de adaptare la nevoile educaționale individuale ale elevilor după 

finalizarea orei de curs.  De exemplu, în timpul orei, aprofundarea unui concept 

matematic poate dura 5 minute în cazul unui elev și 20 în cazul altuia, dar această 

problemă poate fi rezolvată cu ajutorul tehnologiei digitale, întrucât elevii pot revedea 

filmele și materialul de predare de câte ori au nevoie, potrivit ritmului personal.  
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Domnul Papathanasiou este un entuziast activ al matematicii și al tehnologiei digitale, 

fiind membru al unor forumuri privind predarea matematicii. El a luat parte la 

numeroase seminare pe această temă și caută noi surse de inspirație studiind articole 

de specialitate, participând la discuții despre matematică pe rețele sociale și 

identificând oportunități de învățare pe tot parcursul vieții.  În prezent, el participă la 

un seminar vizând disciplinele STEAM (Științe, Tehnologie, Artă și Matematică). 

Domnul Papathanasiou și colegul său, domnul Tzortsou, sunt încurajați să utilizeze 

instrumente TIC de către decanul școlii, domnul Noulas, care este de asemenea un 

pionier în predarea tehnologiei digitale, precum și de către conducerea școlii care 

susține integrarea TIC în toate aspectele procedurale ale educației. Utilizarea 

tehnologiei în predare necesită un mediu prietenos. Domnul Papathanasiou declară: 

„Mă simt binecuvântat pentru faptul că directorul meu, domnul Noulas, și colegii 

mei, susțin implementarea TIC în predare.” 

În vederea integrării tehnologiei digitale în procesul de învățare, domnul 

Papathanasiou utilizează platforma iTunes U care îi permite încărcarea online a 

materialului de predare care include filme educaționale, prezentări, proiecte, teste, 

chestionare, rebusuri și tot ceea ce le-ar putea fi necesar elevilor în timpul studiului. În 

plus, platforma Classter este utilizată de către profesori, elevi și părinți pentru a 

transmite instrucțiuni privind efectuarea temelor, pentru a ține evidența prezenței la 

ore și a gestiona chestiuni GDPR, pentru a prezenta performanțele școlare și a 

gestiona diverse informații legate de școală.  
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Tablele interactive reprezintă un instrument important și o componentă de bază în 

procesul de predare. Desmos este un calculator grafic online care permite gratuit 

utilizatorilor explorarea matematicii în maniere noi și antrenante. Desmos își propune 

să ajute fiecare elev să învețe matematica și să îndrăgească aprofundarea acestei 

discipline. Reprezentarea grafică a funcțiilor, interpretarea tabelelor de date, 

rezolvarea ecuațiilor, explorarea transformărilor și multe altele, gratis! Domnul 

Papathanasiou a declarat: 

„Scopul meu este de a mă îndrepta treptat spre fundalul procesului de predare, 

învățându-i pe elevi cum să învețe singuri, să caute informații și să le aprofundeze 

prin muncă susținută, în timp ce eu îi ajut în acest efort.” 

 

Filosofia sa este de a-i învăța pe elevi să utilizeze instrumentele pe care sistemul 

educativ le pune la dispoziția lor, așa încât aceștia să poată învăța în propriul lor ritm 

și să poată obține cele mai bune rezultate. Singura schimbare necesară în vederea 

pășirii pe tărâmul învățării digitale ar fi utilizarea Microsoft Teams, prin urmare 

trecerea la învățarea de la distanță impusă de închiderea școlilor din cauza pandemiei 

de coronavirus a fost extrem de ușoară, întrucât întreaga instituție pusese în practică 

integrarea TIC cu mult timp înainte, sub coordonarea decanului, domnul Noulas.  

Domnul Papathanasiou a declarat:  

„Când Ministerul Educației a decis suspendarea activității școlilor din cauza 

pandemiei COVID-19, noi ne-am generat propriile echipe în Microsoft Teams și am 

început predarea online din ziua zero. Am început cu 4 ore de discipline principale pe 

zi, care treptat au devenit cinci, incluzând muzică, educație fizică, arte etc. Pe de o 

parte, noi, cei de la școala Palladio, am câștigat pariul transmiterii neîntrerupte a 

cunoștințelor către elevii noștri, iar pe de altă parte, am reușit să îi ținem ocupați, să 

le ridicăm moralul și să îi sprijinim într-o perioadă atât de stresantă.” 

 

OneNote este o unealtă importantă utilizată de către grupuri de elevi pentru încărcarea 

de acasă a temelor și a întrebărilor dacă li s-a cerut acest lucru sau din proprie 

inițiativă. Elevii primesc răspuns personal și privat online, iar procesul de învățare 

este astfel personalizat. Profesorul se poate concentra asupra nevoilor personale de  
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învățare ale fiecărui copil, lucru care nu este ușor de făcut în cadrul clasei 

convenționale. Întrucât fiecare dintre ei primește răspuns personalizat, elevii insistă 

independent asupra propriilor puncte slabe, ținând în același timp pasul cu clasa, în 

timp ce profesorul observă nevoile fiecărui copil prin studiul aprofundat al temelor 

acestora (ceea ce este foarte greu de realizat în timpul orei convenționale).  

 

Domnul Papathanasiou a spus în acest sens: 

„Învățarea devine o experiență personală, în care elevii au propriul lor ritm și fac 

propriile eforturi, exact ca în atletism, avându-i pe profesori antrenori. Matematica 

este un sport personal, cu cât o exersezi mai mult, cu atât devii mai bun. Nu poate 

exersa altcineva în locul tău. Profesorul este acolo pentru a explica și a susține, însă 

elevul trebuie să depună munca cea mai grea.” 

 

Aplicația BookWidgets este folosită pentru teste și 

chestionare de autoevaluare, pentru a aprecia ce au 

înțeles elevii din curs și, desigur, pentru a primi 

din partea acestora feedback util privind metodele 

de învățare folosite, întrucât profesorii înșiși se 

găsesc în ipostaza de a învăța în cadrul acestui 

proces inovator. Profesorul poate distribui clasei 

de elevi o mare varietate de activități frumoase și 

antrenante, chiar dacă nu este specialist în tehnologie. “Widget-ul” fiecăruia poate fi 

transmis altora cu ajutorul unui link sau integrat în orice sistem de management 

educațional, funcționând pe orice dispozitiv. BookWidgets funcționează perfect cu 

alte aplicații educaționale precum iTunes U. 

 

Domnul Papathanasiou este de părere că succesul depinde de trei factori: perseverența 

tutorelui, nivelul general al clasei (cu cât acesta este mai ridicat, cu atât mai ușoară 

este integrarea unei noi proceduri în procesul de predare) și contextul în care are loc 

predarea. Cu alte cuvinte, ultimul factor se referă la nevoia de învățare digitalizată și 

mijloacele puse la dispoziția profesorului în acest sens. De asemenea, el este convins  
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că uneltele TIC sunt utile în stimularea interesului elevilor și în creșterea eficienței 

predării. Acesta a afirmat că instrumentele digitale aprind interesul elevilor, oferind ca 

exemplu faptul că fără utilizarea aplicației Desmos în predarea funcțiilor, elevii nu ar 

fi fost atrași de tema respectivă. 

  

Progresul înregistrat de elevi este evident de la o zi la alta. Faptul că elevii cu acces la 

instrumente digitale la școală înțeleg definițiile mult mai repede decât cei care nu 

aveau acces la această tehnologie demonstrează importanța acestor unelte. Când noua 

tehnologie este integrată în predare, procesul este mult mai rapid, întrucât profesorul 

petrece mai puțin timp explicând, parcurgând astfel materialul didactic mai repede. 

Un alt indicator al progresului îl reprezintă scorurile BookWidget, feedback-ul de la 

elevi și rezultatele acestora la teste fiind imediat/automat împărtășite profesorului cu 

ajutorul tehnologiei digitale. Acesta poate urmări rezultatele elevilor sub forma 

procentelor, reprezentate în formă grafică, dar în același timp poate observa 

punctajele maxime sau minime, poate calcula media și poate avea instantaneu o 

vedere de ansamblu asupra nivelului clasei. Domnul Papathanasiou a afirmat: 

„În funcție de cunoștințele pe care le dețin, elevii care au utilizat tehnologia digitală 

în învățare sunt de trei ori mai competenți decât alți elevi de vârsta lor și  pot învăța 

să lucreze eficient și independent. Este minunat să ții ore de curs cu elevii, dar 

important este să îi inspiri să iubească matematica și să îi înveți să studieze 

matematica corect și eficient.” 

 

Drept recomandare pentru colegii profesori de matematică și educatori, acesta 

sugerează faptul că interconectarea este importantă. Când încerci să faci ceva și ești 

pasionat, dincolo de studiul personal, este important să fii încurajat și să dispui de 

ajutorul necesar. În privința lecției, profesorul trebuie să o pregătească în detaliu. 

Toate uneltele menționate anterior trebuie testate înainte de a fi utilizate și trebuie 

redactat un plan de lecție detaliat. Pe durata lecțiilor la distanță, în fiecare dimineață, 

se întrunește online echipa de profesori ai școlii Palldio în vederea discutării 

activității, a identificării problemelor, a sugerării soluțiilor și a noilor practici 

îmbunătățite.  
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Cum se pot gestiona ritmurile diferite de învățare ale elevilor? 

2. De ce elevii consideră mai interesante lecțiile în care se utlizează 

instrumente TIC? 

3. Cum se poate ține evidența nivelului general al achizițiilor în cazul elevilor 

care utilizează instrumente digitale? 

 

 


