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 Athanasia (Sia) Mpalomenou deține doctoratul în științe matematice și este 

absolventă a Universității din Patras, Grecia. De asemenea, ea este 

coordonatoarea proiectului  de educație matematică din Grecia de Vest și a 

fost numită director al Liceului Experimental din Patras. Este cercetător 

asociat la Universitatea din Patras, iar experiența ei didactică în școli este de 

21 de ani. Povestea ei de succes se bazează pe experiența ei didactică în 

cadrul primei școli de vară din regiunea Elis, Grecia. 

Clasa despre care a ales să vorbească este formată din 25 de elevi cu 

vârsta de 13 ani și a fost profesoara lor de matematică la școala de vară. 

Ea ar descrie nivelul motivației elevilor de a învăța matematica ca fiind 

foarte scăzut. A spus: „Elevii consideră că matematica este neinteresantă, respingătoare și foarte 

dificilă.” Nu a avut asistent, dar a avut o colegă cu care a organizat  programul de vară la 

matematică pentru elevii care au urmat prima școala de vară în Elis. Ea a fost motivată atât de elevii 

care nu reușeau să aplice matematica în viața reală, precum și de colega ei, care este o profesoară 

pasionată. Ea a spus: 

„Atât colega mea cât și eu am încercat să-i facem pe elevi să vadă matematica dintr-o altă 

perspectivă și să realizeze că este o disciplină utilă și atrăgătoare. Elevii nu aveau dificultăți de 

învățare, cu toate acestea, interesul lor pentru matematică a fost alarmant de scăzut.” 

Se întâmplă frecvent ca elevilor, în general, să le fie frică de matematică și să o considere o 

disciplină abstractă, al cărei conținut cred că nu le va fi necesar în viață. Mulți elevi s-au plâns că 

matematica nu este ușor de înțeles și că toate exercițiile par prea teoretice, fără aplicare în viața 

reală. După cum a spus doamna Mpalomenou: 

„În opinia mea, matematica pare dificilă și respingătoare pentru elevi, din cauza modului 

tradițional de predare.” 
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Problema elevilor este că interesul scăzut pentru matematică duce la o participare slabă la clasă și, 

în cele din urmă, la mai puțin timp dedicat pentru rezolvarea temelor. Problema apare atunci când 

elevii încep să-și exprime frustrările în legătură cu  matematica și vorbesc negativ despre ei înșiși: 

„nu sunt bun la matematică” sau  „urăsc matematica”, evitând astfel activitățile legate de această 

disciplină. 

Dna Mpalomenou a ales o abordare didactică diferită a predării 

gamificării digitale, astfel încât elevii să poată experimenta module 

noi matematice și chiar module care sunt de mare interes pentru 

timpurile moderne (de exemplu, teoria grafică, teoria probabilităților, 

criptografia, numerele prime, triunghiul Pascal).  

Doamna Mpalomenou a prezentat elevilor ei jocuri online folosind 

calculatoare din dotare și tablete personale, cum ar fi Tangramul 

digital și Sudoku online. 

În plus, doamna Mpalomenou a înlocuit chestionarele  convenționale cu teste create sub formă de 

chestionare în Google Forms, unde a putut folosi materiale vizuale interesante pentru a face testele 

mai puțin intimidante și mai atrăgătoare pentru mințile tinere. Întrebările cu alegere multiplă care 

includ fotografii, forme colorate și emoji familiare, au fost utilizate atât pentru evaluarea oficială a 

elevilor cu privire la progresul lor, cât și pentru autoevaluare, pentru a se familiariza cu diverse 

teme matematice. Cu o metodă de predare mixtă și gamificare, doamna Mpalomenou a profitat de 

interesul elevilor pentru tehnologiile digitale și de nivelul lor ridicat de competențe digitale, pentru 

a împiedica elevii să aibă temeri iraționale cu privire la procesul de evaluare. Toate aceste activități 

au servit ca metode de implicare și motivație pentru a integra Tehnologia informației și 

comunicațiilor (TIC) în ora de matematică, în încercarea de a le arăta elevilor că geometria și 

calculul pot fi subiecte amuzante. 

În plus, elevii nu erau convinși că matematica este necesară în viața noastră de zi cu zi. Doamna 

Mpalomenou și colega ei au încercat să le demonstreze elevilor că au nevoie de matematică pentru a 

face față problemelor reale care pot apărea în viața lor. Cele două profesoare au materializat această 

idee printr-o tehnică de predare a gamificării. Astfel au organizat un joc de vânătoare a comorilor în 

incinta școlii, iar la final, elevii vor trebui să utilizeze formule simple în Excel pentru a calcula 

 Tangram 
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punctele câștigate. La început, elevii au fost împărțiți în grupuri și li s-a cerut să caute articole 

ascunse, rezolvând ghicitori care să-i ducă la puzzle-uri matematice ascunse. Răspunsul la fiecare 

puzzle corespundea unei litere din alfabet; răspunsul corect la toate puzzle-urile genera un cuvânt 

care corespundea comorii ascunse în școală, iar rezolvarea fiecărui puzzle corespundea câștigării 

punctelor. În final, elevii și-au dat seama singuri că, pentru a decide echipa câștigătoare, aveau 

nevoie de matematică pentru desemnarea câștigătorului. Elevii, îndrumați de cadrele didactice, s-au 

familiarizat cu programul Microsoft Office Excel, unde au folosit formule de bază, cum ar fi 

ADUNARE și ÎNMULȚIRE pentru a calcula punctele 

câștigate de elevi pentru fiecare echipă. Echipa cu cele mai 

multe puncte și cel mai bun timp pentru rezolvarea puzzle-

urilor ar fi echipa câștigătoare. A fost o metodă practică 

pentru a arăta că matematica este disciplină practică care vă 

ajută să rezolvați problemele cu care vă confruntați în viața 

reală. După cum a menționat doamna Mpalomenou: 

„Toți elevii au fost deosebit de interesați să caute și să rezolve puzzle-uri, să se implice în învățarea 

experimentală, să fie implicați activ și colectiv în rezolvarea problemelor, să colaboreze printr-un 

proces creativ, cultivându-și astfel aptitudini noi (soft skills) necesare secolului XXI.” 

Când jocul s-a terminat, elevii s-au adunat în aula școlii. Acolo, au analizat fiecare puzzle în parte 

cu profesoarele și între ei. S-a dat răspunsul corect pentru fiecare puzzle, iar elevii au discutat în ce 

arie tematică se potrivește și unde se aplică: fie în viața de zi cu zi, fie în științele moderne. Elevii 

au fost impresionați de aceste exerciții matematice ascunse în ghicitori, care până atunci le erau 

complet necunoscute. Când premiul a fost acordat echipei câștigătoare, toți au spus că vor să repete 

astfel de jocuri. În plus, aceștia au arătat un interes deosebit în abordarea altor teme matematice, 

prezentate acestora la următoarele ore. 

Atitudinea pozitivă a elevilor s-a manifestat atât 

prin participarea lor activă și interesul arătat în 

toate etapele jocului, precum și în evaluarea 

rezultatului predării, folosindu-se un chestionar 

distribuit elevilor la finalizarea procesului. 

Rezultatele evaluării lecției - joc au fost 
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prezentate la cea de-a 36-a Conferință Panhellenică a Societății Grecești de Matematică care a 

avut loc în noiembrie 2019 în Larissa. Rezultatele au relevat faptul că copiii implicați au căutat să 

aprofundeze mai mult materia, arătând mai mult interes în timpul orei de matematică cu profesorii 

sau cu părinții acasă. Mai mult, atitudinea elevilor față de evaluare a fost schimbată în mod clar 

după câteva săptămâni, deoarece elevii păreau a fi mult mai implicați în timpul testelor de evaluare 

care au implicat Google Forms decât în cazul celor care utilizau metoda tradițională a pixului și 

hârtiei. 

 În concluzie, doamna Mpalomenou a sugerat metode alternative de predare a matematicii în funcție 

de vârstă și interesele grupului țintă, precum și de obiectivele didactice. În plus, ea ar recomanda 

utilizarea materialelor disponibile, a resurselor tehnice, tehnologice și umane, precum și a educației 

în aer liber, a lecțiilor în muzee, laboratoare, natură, locuri de muncă și multe altele. O modalitate 

excelentă de a-ți ajuta elevii să se bucure de matematică este prin jocuri digitale. Există atât de 

multe jocuri matematice distractive care se pot face în timpul orei de curs. Elevilor le plac 

ghicitorile și jocurile de societate. Secretul pentru a descoperi interesul elevilor dvs. față de 

matematică este de a le crește încrederea și de a-i ajuta să vadă că pot excela la matematică. 

 

Întrebări pentru reflecție: 

1. De ce unii copii consideră matematica o disciplină abstractă și nepractică? 

2. Cum pot influența jocurile fizice specifice, cum ar fi vânătoarea de comori, atitudinile 

elevilor față de matematică? 

3. Ce jocuri se pot face pentru a implica copiii în rezolvarea ghicitorilor matematice? 
 


