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Gabriela Stere jest nauczycielką matematyki z 20-letnim 

doświadczeniem. Studiowała matematykę na Uniwersytecie 

w Bukareszcie, na Wydziale Matematyczno - Fizycznym. Karierę 

jako nauczycielka rozpoczęła w wieku 23 lat, ucząc w kilku szkołach, 

a od 2015 roku jest nauczycielką matematyki w Szkole GEORGE 

EMIL PALADE w Ploeszti. 

Obecnie prowadzi pięć klas: dwie klasy 5 (z uczniami w wieku 10–11 

lat) i jedną w każdym roku nauki, do klasy 8. W klasach jest od 25 do 30 uczniów i niestety nie ma 

asystenta nauczyciela w żadnej klasie w szkole. Pod koniec szóstej klasy, uczniowie są poddawani ocenie 

krajowej (egzamin PISA) opartej na dwóch testach, z których jednym jest egzamin z matematyki i nauk 

przyrodniczych. 

Klasa, do której należy się odnieść, to klasa 5A, przejęta przez nauczyciela w roku szkolnym 2019-2020, 

w momencie, gdy uczniowie przeszli z poziomu nauczania początkowego do edukacji podstawowej. 

Najtrudniejszą częścią był początek tego cyklu edukacyjnego, między innymi dlatego, że uczniów uczy 

wielu nauczycieli, którzy w przeciwieństwie do nauczyciela podstawowego, z którym uczyli się 

większości przedmiotów, mają swoje własne metody, swoje wymagania i oczekiwania. W tej klasie jest 

27 uczniów, 2 rodzeństwa mieszka z ciotką i 2 innych uczniów pochodzi z rodzin niepełnych.  

Problemem niektórych uczniów w tej klasie jest ich niezdolność do skupienia się i skoncentrowania 

na tematach i zagadnieniach omawianymi na zajęciach. Może to wynikać ze słabej edukacji, wyniesionej 

z cyklu podstawowego, gdzie mogli napotkać podobne problemy. Warto również zauważyć, że brak 

uwagi coraz częściej staje się problemem, z którym obecnie boryka się większość uczniów i nauczycieli.  

Po rozmowach i spotkaniach z innymi nauczycielami i rodzicami, Gabriela stwierdziła, że w rumuńskim 

systemie edukacji należy coś zmienić. Uważa, że kluczem do dobrego wykształcenia w przyszłości jest 

pobudzenie wyobraźni, rozwój kreatywności i innowacji. Wyzwaniem dzisiejszego systemu edukacji jest 



 

 

 

przebudowa instytucji szkolnej. Szacuje się, że połowa uczniów przystępujących obecnie do systemu 

edukacji, będzie pracować w branżach, które nie zostały jeszcze wynalezione. 

Na początku tego roku szkolnego, Gabriela zaczęła korzystać z grupy dla uczniów piątej klasy w aplikacji 

WhatsApp, w celu prostej i bezpośredniej komunikacji online. Korzystając z tego, pozostawała w stałym 

kontakcie zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami, dotyczącym ich zajęć w klasie lub zadań domowych, 

wysyłając natychmiastowe informacje zwrotne na różne tematy. Ta natychmiastowa komunikacja 

na portalach społecznościowych ma jednak poważną wadę, ponieważ w Rumunii, czas osobisty 

i prywatny nauczyciela pokrywa się z czasem zawodowym ze względu na gotowość obu stron do 

działania.  

Najbardziej udane i satysfakcjonujące zajęcia, których Gabriela doświadczyła z piątymi klasami, 

związane są z grami i zawodami. Nauczycielka spodziewała się, że grywalizacja zbliży matematykę do 

serca uczniów, dlatego postanowiła zastosować gry cyfrowe i konkrencję, dla dobra edukacji. Aby 

przyciągnąć uwagę uczniów, głównie tych pozbawionych koncentracji, zaproponowała klasie, aby w 

pierwszej fazie szukała gier i zastosowań matematyki, a następnie zaprezentowała swoim kolegom, te 

najciekawsze i najbardziej związane z tematem. Wszyscy uczniowie w klasie, posiadający różne 

umiejętności i zdolności, byli całkowicie urzeczeni graniem w gry matematyczne na własnych 

urządzeniach i wykonywali wspólne zabiegi algebraiczne (w celu obliczenia wyrażeń liczbowych, 

dodawania, odejmowania, mnożenia, itp.). Nawet jedna aplikacja została wybrana jako najlepsza 

“Matematica pentru scoala", a głównym powodem tego wyboru było to, że uczniowie mogą w nią grać w 

zespołach i nie można osiągnąć kolejnego poziomu, pomijając kroki. 

Zorganizowała także klasowy konkurs matematyczny. W klasie podzieliła uczniów na pary i każda para 

szukała i wymyślała zadanie, które następnie wysłała do nauczycielki (wraz z rozwiązaniem) 

do zatwierdzenia i poprawienia. Nauczycielka zebrała zadania, a następnie rozdzieliła je na następnym 

etapie konkursu, gdzie wszystkie zadania zostały rozwiązane w parach, w określonym czasie. Oprócz 

celów matematycznych, ten konkurs matematyczny skupiał się również na zdolności uczniów do 

organizowania swojego czasu, współpracy i konkurowania w uczciwy sposób. 

Postępy były widoczne, ponieważ stopnie ocen z ostatniej ewaluacji w lutym były lepsze od tych z testów 



 

 

 

Pytania do refleksji:  

Jak możemy zaangażować wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zawodach podczas zajęć 

z matematyki? 

Jak według Ciebie grywalizacja na lekcji matematyki może zwiększyć motywację uczniów 

o niskich osiągnięciach? 

Jakich innych metod/materiałów używasz, aby skoncentrować uczniów na lekcjach 

matematyki? 

wstępnych, na początku piątej klasy. Rodzice uczniów byli również zadowoleni z postępów dzieci i ich 

chęci do rozwiązywania napotkanych problemów, a także wspierali je we wszystkich działaniach. Poniżej 

znajduje się rozkład ocen od września do końca lutego. 

Średnia ocen klasy 5A 

 

 

Dzięki zastosowaniu zabawnych konkursów i aplikacji mobilnych, nauczycielka osiągnęła swoje cele 

w zakresie lepszych wyników nauczania i teraz może polecić innym nauczycielom: 

- Konkursy matematyczne oparte na grach mogą przyciągać i motywować uczniów osiągających 

słabe wyniki, zmieniając w ten sposób ich (negatywny) stosunek do matematyki;  

- Włączenie nowych technologii cyfrowych w proces nauczania/uczenia się, spełniając w ten 

sposób potrzeby i oczekiwania uczniów. 
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