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Gabriela Stere este profesoară de matematică, cu studii superioare și 

20 de ani de experiență. A studiat la Universitatea din București, 

Facultatea de Matematică, sectia matematica- fizica. A început cariera 

de profesoară la vârsta de 23 de ani, predând în mai multe școli, iar 

din 2015 este profesoară de matematică la Școala GEORGE EMIL 

PALADE din Ploiești. 

În prezent predă la cinci clase: doua clase a V-a (cu elevi cu vârsta 

cuprinsă între 10 și 11 ani) si cate o clasă din ceilalți ani de studiu, până la clasa a VIII-a. Majoritatea 

claselor au între 25 și 30 de elevi fiecare și, din păcate, nu există niciun profesor asistent în nicio clasă în 

școală. La sfârșitul clasei a VI-a, elevii sunt supuși unei evaluări naționale (examen tip PISA), structurat 

pe două probe, dintre care o probă este Matematică și Științe.

Clasa care urmează să fie menționată este V A, preluată de doamna profesor în anul școlar 2019-2020, de 

la ciclul primar. Partea cea mai dificilă a fost începutul acestui ciclu educațional, unul dintre motive fiind 

faptul că elevii au un profesor diferit pentru fiecare disciplină în parte, fiecare cu metoda proprie, 

cerințele lor și așteptările lor, spre deosebire de învățătorul cu care au studiat majoritatea disciplinelor în 

ciclul primar. În această clasă sunt 27, iar dintre aceștia, 2 elevi, care sunt frați, ambii locuiesc cu o 

mătușă și alți 2 elevi din familii monoparentale.  

Problema unora dintre elevii din această clasă este incapacitatea acestora de a se concentra și de a rămâne 

conectați la subiectele și temele discutate în timpul orelor. Aceasta se poate datora bagajului educațional 

sărac, cu care au venit din ciclul primar, unde s-ar putea să se fi confruntat cu probleme similare. Este, de 

asemenea, demn de remarcat faptul că lipsa de atenție a devenit din ce în ce mai mult o problemă pe care 

majoritatea elevilor și profesorilor o au în prezent. 

În urma discuțiilor cu alți profesori și părinți, Gabriela a concluzionat că trebuie schimbat ceva în sistemul 

educațional românesc. Ea consideră că cheia pentru o bună educație pentru viitor este stimularea 
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imaginației, dezvoltarea creativității și inovării. Provocarea sistemului educațional actual este de a 

remodela instituția școlară. Se estimează că jumătate dintre elevii care intră acum în sistemul de 

învățământ vor lucra în meserii care nu au fost încă inventate. 

La începutul anului școlar 2019, Gabriela a inițiat folosirea  grupului de whatsapp a clasei a V-a, pentru o 

comunicare simplă și directă, on-line. Folosind-o, ea a fost într-o legătură permanentă atât cu elevii, cât și 

cu părinții lor, în ceea ce privește lucrul lor la orele de curs  sau teme, trimițând imediat feedback cu 

privire la diferite subiecte. Totuși, această comunicare instantanee pe o rețea de socializare are un 

dezavantaj major, întrucât, mai ales România, timpul personal și privat al profesorului se suprapune cu cel 

profesional, datorită dorinței ambelor părți de a fi receptivi. 

Cele mai reușite activități pe care Gabriela le-a experimentat cu clasa a V-a până acum sunt legate de 

jocuri și competiții. Profesoara se aștepta ca gamificarea să aducă disciplina matematica mai aproape de 

elevi, așa că a decis să folosească jocuri digitale și competiția în interesul educației. Pentru a atrage 

atenția elevilor, mai ales a celor lipsiți de concentrare, ea a propus clasei să caute jocuri și aplicații 

matematice în prima fază și apoi să le prezinte pe cele mai interesante colegiilor lor. Toți elevii din clasă, 

cu abilități diferite, au fost complet captivați, jucând jocuri matematice pe propriile lor dispozitive și au 

efectuat operații algebrice simple (pentru a calcula valoarea expresiilor numerice, a efectua adunări, 

scăderi, înmulțiri etc.). Există chiar și o aplicație votată ca fiind cea mai bună: „Matematica pentru 

școală", iar principalele motive pentru alegerea acesteia au fost acelea că poate fi jucată în echipe și nu se 

poate ajunge la nivelul următor, sărind peste pași. 

De asemenea, doamna profesoara a organizat un concurs matematic în clasă. În cadrul clasei, ea a 

format perechi de elevi, iar fiecare pereche a căutat și a conceput o problemă simpla pe care a trimis-o 

profesorului (împreună cu soluția) pentru aprobare și corectare. Profesorul a adunat problemele, iar 

următoarea etapă a concursului a constat în rezolvarea tuturor problemelor într-un timp stabilit. Pe 

lângă obiectivele matematice, această competiție de matematică a vizat, de asemenea, capacitatea 

studenților de a colabora, de a-și organiza timpul și de a concura leal. 

S-au înregistrat  progrese, deoarece notele obținute la ultima evaluare în februarie au fost superioare 

celor de la testarea inițială, la începutul clasei a V-a. Părinții elevilor au fost, de asemenea, mulțumiți 
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Întrebări pentru reflecție: 
1.  Cum putem implica toți elevii într-o competiție la ora de matematică? 
2.  Cum crezi că gamificarea la clasa de matematică poate crește motivația elevilor cu rezultate 

slabe? 
3.  Ce alte metode / resurse utilizați pentru a ține elevii concentrați în timpul orei de 

matematică? 
 

de progresul copiilor și de dorința lor de a rezolva problemele întâlnite și i-au sprijinit în toate 

activitățile lor. Mai jos, vă prezentăm o distribuție a notelor din septembrie până in februarie. 

Mediile clasei a V-a A 

 

 

 

În urma utilizării concurenței ludice și aplicațiilor mobile, profesoara și-a atins obiectivele, prin rezultate 

mai bune și acum poate recomanda colegilor săi următoarele: 

- competițiile de matematică pe bază de joc pot atrage și motiva studenții cu rezultate slabe, 

schimbându-și astfel atitudinea (negativă) față de matematică; 

- Implicarea noilor tehnologii în procesul de predare / învățare, astfel răspunzând nevoilor și așteptărilor 

elevilor. 
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