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Modulul III „Abordarea diversității în clasa de elevi” 

Scopul acestui modul este de a ajuta profesorii de matematică să gestioneze aspecte care țin de diversitatea 

grupurilor de elevi, cu accent deosebit pe individualizarea, diferențierea și personalizarea procesului educativ 

prin utilizarea exemplelor de bune practici.  

Obiective: 

1. analiza aspectelor pedagogice și psihologice ale abordării diversității în clasă din perspectiva 

contextului social / economic / cultural al elevilor, din perspectiva abilităților și competențelor 

acestora, precum și din aceea a motivației lor de învățare;  

2. explorarea posibilităților de a utiliza o mare varietate de instrumente digitale și metode inovative 

(ex. microlearning, gamificarea, învățarea răsturnată, aplicațiile mobile și integrarea matematicii 

cu disciplinele STEAM) în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor la disciplina matematică, 

totul în contextul individualizării și diferențierii procesului de predare-învățare;  

3. încurajarea profesorilor de matematică să urmeze exemplele de bune practici privind abordarea 

diversității elevilor prezentate în poveștile de succes incluse în acest modul. 

 

 

Conținut 

Partea teoretică a acestui modul se concentrează pe trei unități: prima, înțelegerea conceptului de 

diversitate și a modului în care influențează predarea la clasă; a doua, importanța diversității, a 

implicațiilor sale de ordin psihologic și pedagogic; a treia, importanța instrumentelor digitale și a metodelor 

de abordare a diversității în cadrul orei de matematică.  

Partea practică a acestui modul urmărește întărirea competențelor profesorilor de matematică privind 

gestionarea aspectelor care țin de diversitatea grupurilor de elevi, cu accent deosebit pe individualizarea și 

diferențierea procesului educativ. Poveștile de succes scrise sau video disponibile pe site-ul proiectului 

(https://smart.erasmus.site/success-stories/) oferă sfaturi practice privind abordarea problemelor diversității. 

Descrierea acestor povești video sau scrise este inclusă în partea practică a acestui modul.  

https://smart.erasmus.site/success-stories/
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Rezultatele învățării /competențele dobândite prin învățare  

La finalul acestui curs, veți putea: 

 înțelege și accepta dimensiunile și semnificația conceptul de „diversitate”;  

 identifica diferitele nevoi și preferințe ale elevilor; 

 observa aspectele psihologice și pedagogice ale unei clase diverse; 

 identifica cele mai potrivite instrumente și metode de utilizat, în funcție de circumstanțele clasei; 

 utiliza diferențele dintre elevi spre beneficiul tuturor; 

 adapta comportamentul la clasă, precum și abordările predării, pornind de la structura clasei; 

 folosi instrumentele digitale și metodele potrivite, astfel încât să trezești interesul elevilor pentru 

matematică; 

 contribui la îmbunătățirea performanțelor academice ale elevilor, la sporirea creativității, promovarea 

gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor etc. 

Partea teoretică 

Un punct de vedere unitar  

Dacă sunteți profesor de matematică, când vine vorba despre clasa dumneavoastră, puteți schimba metodele 

de predare, așa încât să generați un climat incluziv și mai primitor pentru toți elevii, cu diverse niveluri ale 

abilităților și provenind din diferite contexte.  

Diversitatea poate fi înțeleasă și explicată în multe 

moduri, însă în privința claselor de elevi, diferențele 

pot avea diverse resorturi: motivația scăzută a elevilor, 

proveniența elevilor din zone geografice îndepărtate, 

posibilitățile scăzute de învățare ale elevilor, precum 

și nevoile speciale de învățare ale acestora (Why 

Cultural Diversity and Awareness in the Classroom is 

Important, material disponibil la  

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-

diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important).  

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important
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Diversitatea în clasă este importantă, fiind responsabilitatea directă a profesorilor să se asigure că elevii sunt 

pregătiți să lucreze într-un mediu divers, să progreseze și să colaboreze cu alții pentru a concepe noi 

perspective. (Diversity and Inclusion in The Classroom – Introduction, material disponibil la 

https://web.uri.edu/teach/multicultural/). Un educator de succes își poate exprima interesul pentru diversitate, 

rămânând în același timp sensibil și atent la diferențe.  

Importanța diversității în clasă – contribuția la viața academică și profesională  

Este important să se identifice diversitatea și beneficiile acesteia într-un mediu educațional. Este evident 

faptul că diferențele în clasă pot contribui, de fapt, la dezvoltarea personală și academică a tuturor indivizilor. 

(Diversity enhances creativity, Philips, 2014). Diversitatea poate determina disconfort, interacțiuni dificile, 

lipsă de încredere, preocupare pentru lipsă de respect, dar, în mod paradoxal, pentru a inova, este necesară 

diversitatea. Oamenii și în mod special elevii care provin din grupuri etnice diferite pot contribui cu 

informații și experiențe unice la rezolvarea unei sarcini.  Prin urmare, un băiat sau o fată, un elev european 

sau unul asiatic ar putea dispune de perspective diferite, ceea ce ar aduce o contribuție unică la rezolvarea 

unei sarcini date. 

Pe lângă toate acestea, membrii unui grup omogen s-ar putea simți confortabil pentru faptul că ajung la un 

consens lucrând împreună; provenind dintr-un mediu comun, aceștia se așteaptă să se înțeleagă unii cu alții și 

să fie de acord. Oricum, când elevii sunt obișnuiți să lucreze cu coechipieri din alte medii, ei sunt deja 

pregătiți și dornici să depună mai mult efort pentru a se înțelege. Prin urmare, există o schimbare în atitudinea 

lor privind conflictul, negocierea și acordul.  

Identificați și acceptați diversitatea  

Pentru a asigura un climat de incluziune într-o clasă diversă, profesorul ar trebui să facă pași concreți pentru 

identificarea și acceptarea diferitelor nevoi și preferințe ale elevilor  (The Importance of Diversity & Cultural 

Awareness in The Classroom, disponibil la https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-

teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/): 

1. Cunoașteți-vă elevii 

Acordând suficient timp cunoașterii climatului cultural al fiecărui copil, aflării preocupărilor, stilurilor și 

dificultăților acestuia, profesorul va putea să-l înțeleagă mai bine și să asigure conștientizarea culturală. 

Manifestarea unui interes real în legătură cu mediul de proveniență al fiecărui elev poate contribui la 

cultivarea încrederii și la dezvoltarea unei legături personale cu fiecare copil din clasă. Dacă vi se pare greu 

să vă amintiți numele și contextul din care vine fiecare elev, în prima oră de curs, puteți realiza o listă care să 

conțină fotografia fiecărui copil. Mulți instructori utilizează fișe, un chestionar online sau aplicat în prima zi a 

anului școlar.   

  

https://web.uri.edu/teach/multicultural/
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/student-teaching/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
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2. Mențineți comunicarea constantă  

Nu doar cunoașterea elevilor este importantă, ci și menținerea comunicării cu aceștia pe tot parcursul anului, 

deși acest lucru poate fi dificil din cauza restricțiilor impuse de timp. Întâlnirile față în față pentru câteva 

minute de două ori pe lună îi permit educatorului să-și reactualizeze informațiile privind starea psihologică a 

elevilor. Elevilor li se pot adresa întrebări legate de: a) rezultatele lor la școală, b) provocările de ordin social 

în relațiile cu colegii, c) aspirațiile acestora în privința viitorului apropiat, d) pasiunile și preocupările lor. În 

acest fel, profesorii își pot contura o părere privind diversele medii de proveniență ale elevilor, 

monitorizându-le în același timp progresul.     

3. Acordați atenție indiciilor 

La fel de importantă este identificarea culturii, credințelor, contextului economic și a aspectelor lingvistice în 

cazul fiecărui elev. Este necesar să se acorde suficient timp pentru înțelegerea specificității culturale a fiecărui 

elev și pentru utilizarea acestor caracteristici în planificarea 

orei. De exemplu, felul în care vorbește elevul îi poate oferi 

profesorului informații semnificative despre apartenența 

etnică a acestuia. Pe lângă toate acestea, practicile elevilor 

privind igiena hainelor și a părului pot dezvălui informații 

privind starea psihologică a elevului și atmosfera generală de 

acasă, cu referire la situația economică, neglijența parentală 

sau diverse chestiuni psihologice.   

Lucrul cu diverse grupuri în clasă  

Gestionarea diversității în clasă este analizată pe o axă bidimensională care include componentele psihologică 

și pedagogică. Contribuția implicării personale a profesorului în viața elevului este neprețuită. Această 

implicare poate fi favorizată prin practici de învățare purtătoare de semnificație și accesibile tuturor elevilor.  

Înainte de a intra în clasă, profesorul trebuie să ia în considerare următoarele întrebări: Cum ar putea propriile 

sale presupuneri despre legăturile culturale să îi influențeze interacțiunea cu elevii? Cum ar putea contextul și 

experiențele elevilor să le influențeze motivația, implicarea și învățarea în timpul orelor? Cum poate acesta să 

modifice materialul de predat, activitățile, testele și/sau examenele, astfel încât să fie mai accesibile tuturor 

elevilor din clasă?  
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De asemenea, profesorul ar putea găsi utile următoarele strategii de Predare Incluzivă (disponibile la 

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies):
 
 

1. Predarea unui curs pe principii incluzive  

Este importantă considerarea conținutului din mai multe perspective, întrucât includerea punctelor de vedere 

diferite ale mai multor grupuri poate oferi o descriere mai cuprinzătoare și mai exactă a unei probleme. 

„Orice oră de curs, de la știința solului până la studii etnice, de la alfabetizare până la fizică – poate funcționa 

ca un incubator pentru incluziune, ca un experiment social care promovează un climat pozitiv.” (Armstrong, 

2011, p. 51). Pe lângă faptul că este de ajutor în privința elevilor cu dizabilități, proiectarea universală pentru 

învățare sprijină, de fapt, nevoilor tuturor copiilor. Spre exemplu, încorporarea proiectării universale în 

conceperea temelor la matematică poate include împărtășirea exemplelor de teme acceptabile pentru o 

anumită clasă de elevi. Procedându-se astfel, o anumită categorie de elevi este ajutată să înțeleagă mai bine și 

să vină în întâmpinarea așteptărilor tuturor copiilor, incluzându-i aici pe cei  care provin din medii diverse, pe 

cei slab motivați, pe cei care provin din zone geografice îndepărtate, cu posibilități de învățare reduse, pe cei 

cu nevoi de învățare speciale sau pe aceia care au migrat dintr-o zonă în alta.  După cum arată analiza din 

ultima parte a acestui modul, toate poveștile scrise sau video au o caracteristică comună (printre altele): 

abilitatea profesorilor de a-și adapta metodele de predare, astfel încât să poată preda un curs pe principii 

incluzive. Elevii care provin din diferite medii de învățare, având situații sociale diverse și nevoi de învățare 

diferite, sunt toți atrași în procesul de învățare, niciunul nefiind lăsat deoparte.  

2. Fiți disponibil pentru toți 

Colectarea feedback-ului de la elevi privind experiențele acestora reprezintă o modalitate de a identifica 

diversitatea, dar în același timp întărește legătura personală dintre profesor și elev. Prin dezvoltarea unor 

metode care să asigure disponibilitate egală pentru toți elevii, se creează un climat de siguranță psihologică în 

diversitate. Este important ca elevului să-i fie ușor să ofere informații confidențiale; unele metode de a 

asigura acest lucru includ sondajele, sesiunile de feedback de la mijlocul semestrului sau asistență oferită de 

consilieri școlari.  Pot fi create grile pentru evaluarea stării elevilor. După lecturarea unor povești de succes 

din ultima parte a acestui modul, veți realiza că multe dintre ele au în comun un anumit aspect: profesorul 

manifestă disponibilitate pentru toți, respectându-se ritmul de învățare al fiecărui elev. Ora poate fi adaptată 

la nevoile de învățare și la ritmul fiecărui elev, iar acest lucru este mai ușor de pus în practică cu ajutorul 

tehnologiei. De exemplu, dacă li se atribuie elevilor o sarcină în fromat video, aceasta poate fi derulată de 

câte ori este nevoie, în acord cu pasul fiecăruia, și repetată acasă dacă este cazul.  

O modalitate populară printre cadrele didactice de a facilita accesul elevilor la materialul de învățare oferit 

este metoda Începe-Stop-Continuă (Getting Feedback from Students, material disponibil la 

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue). Simpla întrebare „Cum merge?” de regulă nu 

oferă feedback concret și util. Este mult mai probabil să obțineți răspunsuri la obiect dacă adresați întrebări la 

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies
http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue
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obiect: ce ar trebui să începi să faci, ce ar trebui să te oprești să faci și ce ar trebui să continui să faci. 

Feedback-ul elevilor îi va permite profesorului să remarce faptul că elevii au nevoi, abilități și temeri  diferite. 

Este o metodă eficientă de a afla despre îngrijorările elevilor, iar apoi de a crea un climat echitabil care să le 

ofere oportunități egale.  

3. Stabiliți reguli care să asigure respectul în timpul interacțiunilor  

Toate clasele prezintă potențialul pentru interacțiuni negative, dar gestionarea corectă a acestora depinde de 

eforturile prețioase ale profesorului. Fixarea așteptărilor privind comportamentul elevilor încă de la începutul 

cursului îi antrenează pe copii în activități de învățare care previn potențialele conflicte. Implicarea elevilor în 

stabilirea regulilor de bază sporește încrederea și siguranța în clasă, atât pentru elevii dezavantajați, cât și 

pentru cei privilegiați. În poveștile de succes care urmează, veți citi despre incidente în timpul cărora elevii 

care se confruntau cu anumite provocări sociale sau probleme de învățare  precum autismul nu doreau să se 

implice în activitățile clasei deloc. Însă cu ajutorul interacțiunilor respectuoase și prin gamificarea procesului 

de învățare, unii dintre copiii cu cele mai serioase provocări au început să participe la oră și chiar au îndrăznit 

să scrie exerciții la tablă.  

Pentru a genera un climat echitabil care să ofere oportunități egale în timpul orei de matematică, ajutați-i pe 

elevi să stabilească niște reguli de bază (Brookfield, Preskill, 2012): 

a) solicitați elevilor să se gândească la cele mai frumoase discuții de grup la care au participat și să 

înțeleagă ce anume a făcut ca acele discuții să fie satisfăcătoare;  

b) solicitați elevilor să se gândească la cele mai neplăcute discuții de grup la care au participat și să 

înțeleagă ce anume a făcut ca acele discuții să fie nesatisfăcătoare; 

c) pentru fiecare caracteristică pozitivă identificată, solicitați elevilor să propună trei lucruri pe care le 

poate face grupul, astfel încât să se asigure menținerea acestor caracteristici;  

d) pentru fiecare caracteristică negativă identificată, solicitați elevilor să propună trei lucruri pe care le 

poate face grupul, astfel încât să se asigure înlăturarea acestor caracteristici;  

e) utilizați sugestiile elevilor pentru a redacta un set de reguli cu care să fie toți de acord și distribuiți-le 

în scris;  

f) solicitați periodic elevilor să reflecteze dacă regulile stabilite la începutul anului școlar funcționează 

și faceți modificări dacă este nevoie. 

Instrumente digitale și metode inovative pentru a spori interesul diverselor grupuri de elevi pentru 

matematică  

Ultima parte a acestui modul se concentrează pe instrumentele digitale și metodele inovative care pot trezi 

interesul elevilor pentru matematică. Având în vedere faptul că elevii trăiesc deja în era digitală, provocarea 

este de a lega părți din viețile lor de zi cu zi de matematică, prin utilizarea tehnologiilor digitale disponibile. 

În acest fel, elevii vor beneficia pe mai multe planuri, nu doar în privința îmbunătățirii performanțelor 
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academice, ci și în privința dezvoltării unor abilități precum creativitatea, gândirea critică și rezolvarea de 

probleme.  

Este esențial să-i ajutăm pe elevi să înțeleagă ce este matematica și cum se leagă de contexte ale vieții de zi 

cu zi. Mai întâi, profesorul le poate explica elevilor că matematica îi ajută să-și exerseze logica, gândirea 

critică și creativitatea. În al doilea rând, aplicarea matematicii în situații din viața reală precum redactarea 

unui buget, plata taxelor, măsurarea unei încăperi sau calcularea bacșișului îi ajută pe elevi să înțeleagă de ce 

matematica este importantă. În al treilea rând, explicându-le elevilor că matematica este un limbaj universal 

utilizat de toți oamenii, aceștia înțeleg că teorema lui Pitagora se poate aplica oriunde în galaxie. În al 

patrulea rând, profesorul le poate explica faptul că matematica este prezentă oriunde: în științe, tehnologie, 

muzică și chiar în arte. În cele din urmă, cadrul didactic le poate dezvălui faptul că creșterea economică 

depinde de absolvenții cu foarte bune competențe matematice, iar unele dintre cele mai bine plătite profesii 

sunt în domeniile STEAM  (Show Your Pupils That Anyone Can Be a Math Person, disponibil la 

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-

instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog). 

Sfaturi finale pentru profesorul de matematică  

 Amintiți-vă mereu să predați matematica cu entuziasm. Abordarea psihologică a profesorului joacă 

un rol important în implicarea elevului. Munca educatorului este o grea responsabilitate  și poate fi 

epuizantă psihic și mental. Însă dovedind entuziasm pentru disciplina predată, elevii pot percepe 

materialul ca fiind interesant.  

 Utilizați materiale distractive în timp ce predați matematica. Mulți elevi învață vizual, astfel că având 

la dispoziție obiecte tangibile și instrumente multimedia cu care să lucreze îi poate ajuta să înțeleagă 

mai bine conceptele matematice.  

 Ori de câte ori este posibil, utilizați table smart sau alte instrumente care sprijină învățarea într-un 

mediu digital. Utilizarea tehnologiei îi ajută pe elevi să învețe conceptele matematice mult mai ușor.  

 

  

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog
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Partea practică – povești de succes  

Partea care urmează prezintă o serie de povești de succes despre predarea matematicii într-o clasă diversă. 

Mai jos, puteți citi scurte informații despre  profesori și metodele practice ale acestora de stimulare a 

motivației pentru învățarea matematicii. Aceste povești sunt exemple practice despre cum se pot obține 

rezultate mai bune în timpul orei de matematică, în condițiile lucrului cu grupuri diverse de elevi. Fiecare 

dintre poveștile de succes conține recomandări pentru colegii profesori. După lecturarea poveștilor scrise și 

după vizionarea celor video, veți fi capabili să aplicați cele mai bune practici în propriile ore.  

Toate poveștile scrise și video sunt disponibile pe site-ul proiectului https://smart.erasmus.site/success-

stories/ în engleză, letonă, lituaniană, română, poloneză și greacă. 

Povești scrise 

1. „Experiența predării-învățării cu noile instrumente TIC” 

Anastasios Papathanasiou este profesor de matematică la școala particulară Palladio din Varis, una dintre 

suburbiile Atenei. El a declarat că este foarte dificil să identifici dificultățile a 19 elevi și să-i asiști personal 

pe toți pe parcursul unei ore de 45 minute. Pentru a integra tehnologia în procesul de predare, domnul 

Papathanasiou utilizează platforma iTunes U care îi permite să încarce online materialul de predare care 

include filme educaționale, prezentări, proiecte, teste, chestionare, rebusuri și cam tot ceea ce le-ar trebui 

elevilor pentru studiu. 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.  

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, permițând reprezentarea grafică a funcțiilor, interpretarea tabelelor de date, rezolvarea 

ecuațiilor, explorarea transformărilor și multe altele. Drept recomandare pentru colegii profesori de 

matematică și educatori, acesta sugerează faptul că interconectarea este importantă. De asemenea, acesta 

susține că profesorul trebuie să fie pregătit în detaliu. Toate instrumentele anterior menționate trebuie să fie 

testate înainte de a fi utilizate și trebuie redactat un plan de lecție detaliat.   

2. „Vânătoare de comori cu matematica!” 

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. Ea ar descrie nivelul motivației elevilor de a învăța 

matematica ca fiind foarte scăzut. Se întâmplă frecvent ca elevilor, în general, să le fie frică de matematică și 

https://smart.erasmus.site/success-stories/
https://smart.erasmus.site/success-stories/
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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. 

Pentru a rezolva problema, 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. Pe lângă toate acestea, doamna Mpalomenou și colega dumneaei au utilizat o tehnică de 

predare specială, organizând un joc de vânătoare a comorilor în incinta școlii, în cadrul căruia, la final, elevii 

au utilizat formule simple în Excel pentru a calcula punctele câștigate. Profesoara consideră cu tărie că 

secretul pentru a descoperi interesul elevilor față de matematică este de a le crește încrederea și de a-i ajuta să 

vadă că pot excela la matematică.  

3. „Influența mediilor de învățare asupra îmbunătățirii performanțelor elevului”  

Edita Titenytė este profesor de Biologie și Științe ale Naturii în Kaunas în Lituania și lucrează într-o școală 

cu un context social divers. Dumneaei spune că și-a schimbat adesea metodele de predare, până când le-a 

găsit pe cele mai potrivite, astfel încât copiii să atingă cele mai bune rezultate ale învățării în cel mai scurt 

timp. Pentru a dezvolta cunoștințele elevilor în științele naturii, doamna profesoară a integrat disciplina 

matematică cu alte discipline STEAM. A folosit Pinterest ca motor de căutare pentru sarcini virtuale și, de 

asemenea, teste virtuale Kahoot și jocuri educaționale, cum ar fi „Roboti inteligenți”, pentru revizuire și 

recapitularea ciclurilor de lecții. Profesoara adesea individualizează și diferențiază sarcinile de învățare, 

organizează munca în echipă asociind copii performanți și copii mai slabi și motivează elevii prin intermediul 

premiilor virtuale pe care aceștia le primesc. Metodele de învățare experimentală sunt favoritele dumneaei. 

Doamna profesoară îi duce cu plăcere pe elevi în excursii pe câmp, aici atribuindu-le sarcini practice precum 

calcularea lungimii unei poteci, a vitezei și a distanței dintre două obiecte utilizând o hartă și o scară.  

4. „Dezvoltarea competențelor de învățare la disciplina matematică” 

Jurgita Norvilienė este profesor de matematică și tehnologie informațională la școala primară din regiunea 

Kaunas Ńlienava. Contextul social al școlii ar putea fi definit ca fiind divers, incluzând copii din diferite 

medii și contexte culturale, cum ar fi, spre exemplu, elevii care provin din familii de imigranți. În povestea de 

succes, doamna profesoară povestește despre cum a reușit să abordeze problema lucrului cu grupuri diverse 

de copii. Pentru a determina nivelul cunoștințelor și abilităților fiecărui elev, precum și capacitatea lor de a 

aplica cunoștințele și abilitățile pentru a învăța lucruri noi, profesorul a folosit un instrument virtual „Kahoot” 

la începutul și la sfârșitul fiecărei lecții. După ce studenții au finalizat testele, au primit răspuns imediat, ceea 

ce le-a oferit posibilitatea de a obține feedback și de a discuta rezultatele cu profesoara și colegii lor de clasă. 

Jurgita a început să folosească aplicații mobile pe tablete și telefoane mobile, iar pentru individualizarea și 



11 

 

 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, 

care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor 

conținute în aceasta. 

diferențierea învățării, profesoara a dat teme pentru acasă folosind EMA, cartea virtuală de exerciții. Pentru a 

varia activitățile de predare, Jurgita a „condimentat” lecțiile cu sarcini practice care introduc proiectul 

STEAM „Smart Saver”. În acest scop, doamna profesoară a integrat programa de tehnologie a informației și 

programul Imagine-logo pentru ca elevii să-și exercite abilitățile de gândire critică și de rezolvare a 

problemelor. Metodele moderne de predare activă în clasă, individualizarea și diferențierea sarcinilor, 

autoevaluarea constantă a elevilor și evaluarea progresului individual au dus la creșterea motivației elevilor, a 

interesului pentru matematică și la intensificarea utilizării aplicațiilor mobile.  

5. „Cum să-i determinăm pe elevi să iubească matematica și să învețe de plăcere? 

Ligita Minkauskienė este profesor de matematică și lucrează la gimnaziul Petrasiunai, care este situat în cel 

mai mare cartier din Kaunas. Contextul social al zonei este destul de complex, incluzând elevi care provin din 

medii socio-culturale diverse.  Ligita a urmat cursul de dezvoltare profesională online (480 ore.) „Modern 

Learning Environment”.  Cunoștințele și abilitățile dobândite prin intermediul acestui curs au fost aplicate 

sistematic în ora de matematică. Cel puțin de două ori pe săptămână, profesorul le permitea elevilor să 

folosească tablete în ora de matematică, pentru a satisface nevoile individuale ale elevilor în funcție de 

nivelul și abilitățile lor. Astfel, conținutul de învățare a fost diferențiat și învățarea individualizată.  

Mai mult, progresul învățării a fost descris într-o diagramă liniară numită „Animal safari”. Pe lângă faptul că 

i-a permis profesoarei să urmărească nivelul de progres al elevilor, acest instrument a servit în scopul 

consolidării motivației învățării acestora. Mai mult, elevii au avut ocazia să se consulte online cu profesorul și 

să primească un feedback instantaneu în timp ce își făceau temele. Mediul virtual de învățare, datorită setului 

suplimentar de sarcini, a oferit posibilitatea copiilor supradotați să învețe subiecte specifice la nivel superior, 

în timp ce elevii cu rezultate slabe au fost motivați de sarcini interesante cu elemente de joc, promovând 

învățarea acasă și în alte locuri, în afara școlii.  

6. „Învățând cu maimuțele”  

Daiva Petkevičienė lucrează în regiuea Kaunas. Profesoara le predă copiilor cu motivație și capacități de 

învățare reduse. Daiva explică faptul că adesea se confruntă cu dificultăți atunci când, în timpul orei de 

matematică, elevii trebuie să rezolve sarcini de geometrie și studii de caz. Căutând instrumente mai eficiente 

pentru elevi, a găsit un program pentru matematică online numit „10 maimuțe" 

(https://www.10monkeys.com/lt/). Acest program le permite elevilor să lucreze atât individual, cât și în 

perechi (elevii cu realizări superioare fiind rugați să îi ajute pe cei cu abilități de învățare mai reduse). 

Profesoara crede că timpul optim pentru a servi scopului aplicării acestei metodologii este de 3 ore pe 

săptămână.  Daiva predă matematica integrat cu alte discipline școlare, cum ar fi științele naturii. În acest 

scop, dumneaei folosește adesea Google Earth (https://www.google.com/earth/) și Google Maps 

(https://www.google.com/maps). Aceste programe ajută elevii să înțeleagă noțiunea de spațiu, relațiile cauză-

https://www.10monkeys.com/lt/
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/maps
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efect și alte fenomene. Doamna profesoară este convinsă de faptul că reprezentările grafice îi pot ajuta pe 

elevi să înțeleagă și să analizeze rezultatele obținute, să își îmbunătățească competențele cognitive și creative 

și să își consolideze abilitățile matematice.  

7. „Predarea integrată în cadrul lecțiilor de matematică” 

Vaida Marcinauskienė este profesoară în gimnaziul Akademija Ugnė Karvelis în regiunea Kaunas, iar 

calificarea dumneaei este de profesor metodist. În practica sa, mediul electronic de învățare (EMA în 

lituaniană) și sarcinile integrate cu conținut real au fost instrumentele cele mai eficiente pentru a o ajuta să 

atingă obiectivele stabilite. A început să folosească sarcini de exercițiu EMA (https://emapamokos.lt/) cu 

elevii de 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.  Toți elevii, învățând într-un mediu 

virtual, au reușit să-și observe și să își evalueze propriul progres și să determine domeniile în care trebuie să 

lucreze mai mult. 

8. „Utilizarea eficientă a instrumentelor virtuale pentru dezvoltarea abilităților elevilor” 

Ineta Mežniece lucrează ca învățătoare și profesoară de științe ale naturii la școala primară Tukums 2. Una 

dintre metodele pe care le folosește și pe care doamna profesoară le-a împărtășit este faptul că în timpul 

orelor, a acordat o atenție deosebită elevilor cu rezultate slabe și le-a acordat timp suplimentar pentru a 

finaliza sarcinile. Mai mult, ea a profitat de un proiect european și a achiziționat tablete pentru a le utiliza în 

clasă, ceea ce i-a permis să încerce noi metode de predare. În plus, profesoara a folosit instrumentele TIC, 

precum tabla interactivă. Atât elevii dotați, cât și cei cu performanțe reduse au utilizat pe larg acest 

instrument. Una dintre platformele de învățare online favorite ale sale este  https://www.uzdevumi.lv/, care 

include sarcini cu diferite niveluri de dificultate, de la foarte ușor până la dificil; de asemenea, platforma 

permite acumularea de puncte pentru sarcinile rezolvate și, cel mai important, antrenează copiii în învățare și 

în competiție cu colegii.  

Pe lângă toate acestea, profesoara Ineta a primit ajutor din partea profesorului asistent care a lucrat individual 

cu studenții cu rezultate slabe, ceea ce i-a permis cadrului didactic să petreacă mai mult timp cu elevii 

supradotați. Profesoara a dezvăluit că metoda ei preferată de predare este munca în grup: Ineta constituie 

grupurile în așa mod încât în fiecare echipă sunt atât elevi cu motivație de învățare ridicată, cât și elevi cu 

motivație scăzută. Lipsa lor de motivație a fost înlocuită cu un interes mult mai mare pentru muncă, mai ales 

prin utilizarea platformei virtuale de învățare https://www.uzdevumi.lv/, a oportunității de a concura cu 

colegii de clasă și a dorinței de a-și dezvolta abilitățile pentru a obține rezultate mai bune. 

9. „Lecțiile reale, virtuale și digitale inspiră profesorii și elevii” 

https://emapamokos.lt/
https://www.uzdevumi.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
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Sanita Baumane este profesor de științe ale naturii la școala primară Tukums. Problema cu care s-a confruntat 

Sanita a fost lucrul cu copiii cărora le lipseau abilitățile de citire, de înțelegere a textului, precum și abilitățile 

matematice de bază și de cercetare. Profesoara Sanita și elevii ei au discutat despre ce i-ar putea ajuta pe elevi 

să înțeleagă mai bine conținutul pe care îl învățau. Unele dintre formele pe care le-au menționat au fost lucrul 

creativ (modelare), gândirea critică (în proiecte), cercetarea de laborator, instrumentele virtuale, animația și 

jocurile, excursiile și observarea naturii, folosirea instrumentelor digitale. 

10. „Merită să cauți noi soluții” 

Anna Kuceł este profesoară de matematică în Rzeszów, Polonia. Principala problemă o reprezentau 

rezultatele scăzute la matematică ale elevilor, precum și schimbarea opiniei acestora potrivit căreia 

matematica este un obiect de studiu dificil. Profesoara a înțeles faptul că succesul învățării și eficiența 

predării depind de individualizarea activităților în timpul lecției și de diversificarea și personalizarea 

sarcinilor de învățare. Profesoara a remarcat că elevii, fiind copii, se plictisesc foarte repede, având nevoie de 

noi stimuli care să le mențină concentrarea. Ideea de a utiliza instrumente digitale (broșuri digitale, 

GeoGebra, aplicații pe site-ul www.learningapps.org, chestionare găsite pe site-ul www.quizizz.com și altele) 

a fost foarte inspirată. De asemenea, a utilizat diverse forme de recompensare: încurajarea verbală, notele 

bune, diverse distincții, fotografii, calendare, emoticoane și abțibilduri. A încercat să convingă elevii de faptul 

că matematica este necesară în viața de zi cu zi și că învățarea poate fi agreabilă.  

11. „Matematica și aspectele sale practice” 

Ewelina Biaduń este o tânără și ambițioasă profesoară de matematică din Rzeszów, Polonia. Aceasta a 

constatat că nivelul motivației elevilor pentru matematică nu era mulțumitor. Elevii săi aveau mari probleme 

în privința înțelegerii textului sarcinilor.  Pentru a le dezvolta abilitățile și pentru a le forma obiceiul de a 

selecta informația importantă, Ewelina a apelat la o serie de metode. La începutul unei noi teme, profesoara le 

distribuia copiilor un text despre subiect, iar copiii aveau la dispoziție cinci minute să îl parcurgă, după care îl 

puneau deoparte. Profesoara adresa întrebări despre text, iar elevul care își amintea cele mai multe detalii 

despre text primea notă mare, în timp ce ceilalți elevi primeau plusuri, adică punctaje parțiale.  

Un alt exemplu îl reprezintă reținerea cât mai multor informații dintr-un film vizionat pe o anumită temă, 

regulile fiind aceleași. O altă metodă interesantă era aceea de a juca „jocul memoriei”, de obicei în ultimele 

cinci minute ale lecției. Elevii primeau o coală A4, pe care erau imprimate patru desene în cele patru colțuri 

ale foii de hârtie. Sarcina elevilor era de a-și aminti cât mai multe detalii (de exemplu faptul că în colțul din 

dreapta era o floare, avea cinci petale, fiecare petală era roșie, iar floarea era desenată pe un fundal negru 

etc.).   

Profesoara a menționat faptul că mulți elevi nu cunoșteau tabla înmulțirii, prin urmare, una dintre modalitățile 

de rezolvare a acestei probleme a fost aceea de a aplica zilnic un test scurt. Aceste teste nu erau înregistrate în 

http://www.learningapps.org/
http://www.quizizz.com/
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catalogul clasei. Elevilor li se comunica faptul că încă trebuie să studieze acasă. După un timp, când elevii au 

primit nota dorită, acestora li se adresau scurte întrebări sub forma unor mici pauze în timpul orei (de 

exemplu „Paul, te rog calculează 4 x 5!”, iar Paul oferea răspunsul cât de repede reușea, în timp ce clasa ținea 

numărătoarea inversă de la 10 la 1).   

Pe lângă cele prezentate, au existat și alte probleme în timpul orelor de matematică. Cadrul didactic înțelege 

că cea mai bună manieră de a învăța (în special pentru elevi cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani) este 

învățarea prin joc și asociere, așadar a utilizat variate metode pentru dezvoltarea rapidă a memoriei în clasă.  

Când elevii aveau dificultăți în a-și aminti numerele romane (L=50, C=100, D=500, M=1000), profesorul le 

spunea o propoziție formată din cuvinte care încep cu literele simbol reprezentând numerele romane, în 

ordine de la cele mai mici la cele mai mari (de exemplu, propoziția în limba poloneză ,,LUBIĘ CIEBIE 

DOBRY MIKOŁAJU").  După un astfel de exemplu, fiecare copil era capabil să-și amintească ordinea și 

simbolurile numerelor romane. Pentru unii elevi, fracțiile erau foarte dificile, însă explicarea lor cu ajutorul 

exemplelor despre mâncare, precum pizza sau ciocolata, a fost de mare ajutor. Pentru compararea fracțiilor, 

era suficient să se întrebe cine a mâncat mai multă pizza.  

 

12. „Jocuri și competiții în cadrul orei de matematică” 

Gabriela Stere este profesoară de matematică cu 20 de ani de experiență. A studiat la Universitatea din 

București, Facultatea de Matematică, secția matematică – fizică. Problema unora dintre elevii din clasa vizată 

în povestea de succes era incapacitatea acestora de a se concentra și de a rămâne conectați la subiectele și 

temele discutate în timpul orelor.  Aceasta s-ar fi putut datora bagajului educațional sărac, cu care au venit 

din ciclul primar, unde s-ar putea să se fi confruntat cu probleme similare.  La începutul anului școlar, 

Gabriela a inițiat folosirea grupului de whatsapp al clasei a V-a pentru o comunicare online simplă și directă. 

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. Toți elevii din clasă, 

cu abilități diferite, au fost complet captivați de jocurile matematice pe propriile lor dispozitive și au efectuat 

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

etc.). Exista chiar și o aplicație votată ca fiind cea mai bună: „Matematica pentru școală".  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 simplă pe care a trimis-o profesorului (împreună cu 

soluția) pentru aprobare și corectare.   

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, iar 
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implicarea noilor tehnologii în procesul de predare / învățare va răspunde nevoilor și așteptărilor elevilor și va 

trezi interesul acestora pentru matematică.  

13. „Sănătatea, cel mai prețios dar” 

Laura Calotă este profesor de Educație tehnologică la Scoala Gimnazialǎ „George Emil Palade” din orașul 

Ploieşti, România.  Problemele cu care s-a confruntat au izvorât din aspectul eterogen al clasei, cu 

elevi proveniți din diverse medii, cu diferite niveluri de pregătire și motivație, cu note care variază de la cele 

mai scăzute până la cele mai ridicate.  Laura a încercat abordări ludice și inovative în predare, prin includerea 

exemplelor întâlnite în viața de zi cu zi, reducând astfel caracterul teoretic al noțiunilor, în paralel cu sporirea 

celui practic-aplicativ.  De asemenea, Laura a utilizat aplicații pe Internet, cum ar fi, spre exemplu, aplicația 

“Alimente”. Comparând rezultatele corecte ale elevilor înainte de aplicarea metodelor și după, Laura a 

dovedit faptul că înțelegerea problemelor prin metode aplicative mai întâi, urmate de utilizarea acestora în 

exerciții efectuate în clasă, a reprezentat o abordare eficientă.   

 

Poveștile video 

În poveștile video de succes, profesorii dezvăluie cum, cu ajutorul tehnologiei moderne, au generat un climat 

de învățare motivațional, care a sporit gândirea critică a elevilor și creativitatea acestora. Aceste povești de 

succes oferă atât profesorilor de matematică, cât și celor de discipline STEAM, sfaturi valoroase și indicii 

utile despre cum să îmbunătățească performanțele academice ale elevilor, transformând lecția de matematică 

într-o călătorie fabuloasă prin lumea numerelor.    

1. „Predarea matematicii – construirea punților spre socializare și succes” 

Prima poveste este despre Laura Mačionienė care predă la școală gimnazială Karmėlava Balys Buračas în 

regiunea Kaunas, Lituania. Predând matematica de mai bine de 10 ani, profesoara a acumulat multă 

experiență, necesară atât lucrului cu copiii supradotați, cât și cu cei dezavantajați. Laura își amintește faptul 

că unii elevi au întâmpinat dificultăți în învățare din cauza dizabilităților, în timp ce alții au început să 

considere matematica o materie „dificilă” și „neinteresantă”. A fost nevoită să facă față provocării de a crește 

motivația și implicarea copiilor.  Pentru a depăși această situație, a hotărât să utilizeze tehnologie digitală. Nu 

a durat mult până a observat că trecerea de la metodele tradiționale de predare la cele noi, având la bază 

instrumente digitale, a generat rezultate incredibile. Toți elevii din clasă au cunoscut succesul. Recomandarea 

practică a profesoarei pentru alți colegi profesori este să utilizeze tehnologia digitală în mod creativ, astfel 

încât să stimuleze interesul elevilor pentru matematică, să urmărească dezvoltarea competențelor socio-

emoționale și să obțină rezultate mai bune ale învățării.  
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2. „Mici pași spre succes”  

Irena Macijauskienė este profesoară de matematică la școala Kaunas Jonas Laužikas. Este o școală pentru 

copii cu nevoi speciale și cu dizabilități intelectuale profunde și severe. Profesoara a observat că este mult 

mai probabil ca elevii să fie motivați atunci când dumneaei utilizează instrumente de predare multisenzoriale, 

precum foi de colorat și creioane colorate, computere, tablete, table SMART etc. Învățarea matematicii nu 

este ușoară, prin urmare profesorul încearcă să nu prelungească mult lecția, să fracționeze materialul de 

predat și să încerce să adauge elemente de joc pentru a face învățarea o experiență agreabilă. Elevilor le plac 

sarcinile creative și jocurile de rol didactice. Aceștia învață cu mai multă ușurință atunci când sunt folosite 

exemple care țin de viața reală, precum achiziționarea unor caiete sau stilouri. Recomandarea practică a Irenei 

pentru alți colegi profesori care lucrează cu elevi cu nevoi speciale ar fi să nu se dea bătuți, să laude mai mult 

și să critice mai puțin, să le permită elevilor să savureze învățarea și să fie mândri de realizările lor, indiferent 

de nivelul acestora.  

3. Proiect interdisciplinar „Să creștem împreună” 

Gimnaziul Akademija Ugnė Karvelis din regiunea Kaunas este o școală pentru mai mult de 900 de elevi de 

vârste diferite. Există foarte multă preocupare pentru întâmpinarea nevoilor de învățare ale fiecărui școlar și 

pentru valorificarea oportunităților fiecăruia. Prin urmare, sloganul școlii este „Noi creștem deoarece educația 

oferă oportunități”. Povestea video de succes prezintă un proiect interdisciplinar. Totul a început când 

profesorii au fost de acord să aleagă teme de proiecte STEAM atractive și potrivite vârstei copiilor, 

corespunzătoare elevilor de clasele a V-a /a VI-a, și să acopere câteva dintre temele de predat pornind de la 

experiența de viață a copiilor.  Pentru a ușura sarcina, profesorii au utilizat o colecție de sarcini integrate 

pentru matematică și științele naturii, au organizat activități creative integrând arte și tehnologii cu alte 

discipline STEAM. Matematicienii împreună cu  profesorii de istorie, științele naturii, tehnologie, educație 

fizică și alte discipline au conceput activități interesante pentru elevii de clasele a V-a și a VI-a, precum 

„Atelier de lucru creativ: O cruce în matematică și tehnologie”, „Matematica în Orientul Antic”, „Scala. 

Model de producție”, „Mișcarea este viață”, „Istoria numerelor romane” etc. Metoda proiectului este un 

instrument important de stimulare a motivației de învățare, de implicare atât a elevilor foarte bine dotați, cât 

și a acelora cu rezultate slabe. Această metodă ajută școlarii să își dezvolte competențele de gândire critică, 

creativitate, abilitate de învățare și comunicare; pentru elevi, metoda reprezintă o modalitate de a observa 

conexiuile dintre diverse discipline de studiu și de a înțelege posibilitățile de aplicare a cunoștințelor 

dobândite în situații de viață reală.  
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4. „De la teorie la practică” 

Vitalija Boskienė este profesoară de matematică de 22 ani (categoria de calificare – profesor metodist). 

Profesoara utilizează programele „ActivInspire” și „Smart Notebook” în vederea conceperii unor lecții 

interactive pentru a-i inspira pe elevi și pentru a explora experiența acestora. Utilizarea tablei interactive în 

clasă ușurează înțelegerea logică a operațiilor matematice, oferă posibilitatea de a schimba complexitatea 

sarcinii și ritmul învățării, permițând personalizarea conținutului predării. Profesoara recomandă utilizarea 

programelor pentru conceperea de lecții interactive, care pot răspunde diferitelor nevoi de învățare ale 

elevilor.  

5. „Instrumente TIC în școală” 

Agnieszka Lesiak este directorul școlii Jan Twardowski din Nowa Wieś. Școala a fost înființată în 1907 și 

acum are 132 de elevi. Agnieska lucrează cu elevi care sunt adesea copii cu autism, care au probleme cu 

integrarea într-un mediu social, dar și copii cu dificultăți de învățare. Aceștia participă la munca de grup și 

răspund la tablă, ceea ce le sporește interesul pentru materie, dar îi ajută, de asemenea, la integrarea în clasa 

lor. La orele de matematică, dar nu numai, folosesc foarte des programe precum Quiziz și Kahoot, astfel încât 

elevii utilizează o tabletă, un iPhone sau un smartphone pentru completarea testelor. Pentru Generația Z, 

smartphone-urile reprezintă un instrument de bază, pe care le place foarte mult să îl folosească. Practica pe 

care Agnieszka o recomandă colegilor profesori est utilizarea Internetului în timpul fiecărei ore.   

6. „Matematica pusă în practică” 

Krzysztof Klimek este profesor de matematică de 27 de ani. În prezent predă la Complexul Școlar din 

Ropczyce. Cea mai mare problemă este programul încărcat al elevilor și volumul mare de materie de învățat. 

Nu există timp suficient pentru exerciții și rezolvarea sarcinilor sau pentru a se pune mai mult accent pe 

aplicarea acestei discipline în viața de zi cu zi, matematica având o aplicabilitate excelentă. Profesorul adoră 

să utilizeze instrumente TIC în activitățile de la clasă. Școala utilizează un jurnal electronic. În plus, de obicei 

elevii nu utilizează cărți în care să caute anumite sarcini de lucru. Acestea le sunt trimise prin e-mail. În 

același mod pot trimite și soluțiile. Este o soluție foarte bună în special pentru elevii care, din diverse motive, 

nu vor să scrie la tablă iar rezolvarea unei sarcini pe tabletă nu constituie o problemă pentru ei.  

7. „Utilizarea cu succes a aplicațiilor mobile pentru atingerea scopului lecției” 

Ilga Jegere este profesoară de matematică și TIC și de 40 de ani lucrează în Tukums E. Birznieka – Școala 

Primară Upītis. Pentru ca lecția să aibă mai mult succes, profesoara adesea recurge la munca în echipe: elevii 

sunt împărțiți în perechi cu diferite niveluri de cunoștințe și motivație. Lucrând în acest fel, elevii folosesc 

diverse tipuri de instrumente TIC, cum ar fi tableta și telefonul smart. Această metodă ajută la consolidarea 
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capacității elevilor de a planifica sarcina și de a-și gestiona abilitățile: aceștia învață să distribuie sarcinile de 

muncă, să obțină și să prelucreze informații. În timpul lecției, elevii folosesc diferite aplicații mobile, precum 

Classkick.com și LearningApps.org.  Profesoara le recomandă colegilor profesori să le arate elevilor 

beneficiile utilizării TIC în rezolvarea sarcinilor, deoarece ajută la diversificarea procesului de învățare, la 

implicarea elevilor în învățarea matematicii, la obținerea de feedback imediat și la creșterea satisfacției pentru 

lucrul bine făcut. 

8. „Învățarea matematicii prin situații din viața reală” 

Inga Lapiņa este profesoară în învățământul primar de 23 de ani și predă în cadrul Școlii Elementare nr. 2 din 

Tukums.  Doamnei profesoare Inga îi place să folosească instrumentele IT în lecțiile sale destul de des și, de 

asemenea, profită de abilitățile elevilor de a utiliza dispozitivele digitale, atribuindu-le adesea teme pe 

internet (de ex https://www.uzdevumi.lv/). Pentru a avea rezultate bune la lecție, elevii sunt împărțiți în 

grupuri eterogene, cu niveluri de cunoștințe și motivație diferite. Activitățile practice îi ajută pe elevi să-și 

dezvolte abilitățile matematice și le sporește capacitatea de a corela sarcinile cu situații din viața reală. Din 

acest motiv, profesorul planifică o lecție în afara clasei, care leagă sarcinile matematice de știință și 

tehnologia informatică. Acest tip de metodă întărește abilitățile de colaborare ale elevilor, deoarece elevii mai 

buni la matematică îi pot ajuta pe cei care au dificultăți în înțelegerea sarcinilor de lucru.  Recomandarea 

practică a doamnei este ca profesorul să iasă din zona sa de confort și să folosească noile tehnologii pentru a 

obține rezultate mai bune la matematică. Schimbarea mediului și implicarea activităților practice crește, de 

asemenea, motivația elevilor de a învăța.  

9. „Proiect pentru STEM în cadrul orei de matematică” 

Diversitatea din clasa profesorului de matematică Dimitris Diamantidis l-a determinat să realizeze că este 

necesar să-i motiveze pe elevii săi nu doar să își facă tema, dar și să devină conștienți de faptul că matematica 

poate fi distractivă și creativă. Elevii din clasă, spune acesta, se împart în trei categorii, având în vedere 

interesul în privința matematicii. Pentru a corecta motivația scăzută a elevilor, acesta a început să ofere 

instrucțiuni clare în privința timpului pe care copiii trebuie să-l aloce fiecărei sarcini, în privința exercițiilor 

mai simple, în privința celor care sunt legate de exemple care au fost analizate în clasă. În acest fel, elevii au 

dobândit o înțelegere clară în privința agendei de studiu pentru acasă. După ceva timp, profesorul le-a cerut să 

redacteze singuri această agendă în timpul ultimelor zece minute ale fiecărei ore.   

În plus, Dimitris a introdus instrmente TIC pentru a stârni interesul clasei. El a dezvoltat un blog online în 

care elevii pot găsi, printre altele, exemple practice utile, legate de programa școlară de matematică, link-uri 

către filme și resurse suplimentare, precum și indicii referitoare la cum se poate simplifica matematica în 

situațiile din viața reală. De asemenea, a fost constituită o clasă electronică, unde este disponibil tot materialul 

de predare.    

https://www.uzdevumi.lv/
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După câteva luni, prin intermediul evaluărilor sumative și formative derulate pe hârtie sau calculator, 

profesorul a putut aprecia performanța îmbunătățită a elevilor săi. Profesorii ar trebui să încerce să găsească 

modalitatea care se pliază pe nevoile clasei și pe stilul de predare, ieșind din zona de confort, în vederea 

adaptării la circumstanțele prezente în beneficiul elevilor.  

10. „Modelarea matematică asupra paradoxului scării în cădere”  

Sotirios Chasapis predă matematica în Școala Evangeliki Model din Smyrna, Grecia, din 2013. Domnul 

profesor a absolvit Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, Grecia, cu un master în matematica 

pură. Este, de asemenea, director adjunct la Școala Model Evangeliki din Smyrna, fondată pentru prima dată 

în 1733 în Smyrna din Asia Mică.  Provocarea a fost identificată în timpul orelor de geometrie, când elevii au 

avut dificultăți în privința vizualizării problemelor matematice. Formele și desenele au fost mereu utilizate în 

problemele de matematică, dar în exemple precum o scară în cădere, elevii nu reușeau să lege descrierea 

problemei de vizualizarea propriu-zisă. Elevii au folosit software-ul Interactive Physics, un simulator fizic 

interactiv, pentru a reprezenta experimentul pe un computer. Au fost utilizate programe suplimentare, ca de 

exemplu STEP simulator, un simulator de software interactiv cu licență gratuită, accesibil 

aici: https://edu.kde.org/step/.  Cheia experimentului este că vârful scării părăsește peretele la un moment dat 

în coborârea ei aproape de sol.   

11. „G. E. Palade – o școală atractivă pentru toți” 

Gabriela Dumitrescu este profesoară de matematică având o experiență de 35 de ani în educație, și anume în 

școli gimnaziale, la Școala G. E. Palade lucrând de 10 ani. Doamna profesoară își amintește provocarea pe 

care a avut-o atunci când din cei 25 de elevi ai clasei, 5 au avut dificultăți reale în adaptarea la cerințele 

ciclului gimnazial, în timp ce alți 3-5 elevi au avut o evoluție foarte bună cu o percepție foarte dezvoltată. 

Profesoara explică: „Pentru a remedia această situație, m-am gândit în primul rând la câteva activități 

practice, uzuale, în care elevii să folosească ca mod de calcul aplicații pe telefoanele mobile. Pentru a 

promova un spirit competitiv activităților, i-am împărțit în 6 echipe echilibrate, conduse de un lider, care să-i 

coordoneze în acțiunile lor. De exemplu, am mers în parcul de lângă școală, am făcut măsurători, apoi 

folosind aplicația GEOMETRIE au calculat perimetrele și ariile suprafețelor predeterminate. Rezultatele au 

fost cuantificate, s-a făcut un clasament și s-au acordat recompense.”  Recomandarea practică a doamnei 

profesoare este ca profesorii să se simtă liberi să răspundă critic, dar în același timp creativ la noile provocări 

tehnologice și în niciun caz nu pot ignora acest aspect, dacă vor să comunice cu elevii. Acest tip de învățare – 

folosind tehnologia și gamificarea – este o oportunitate pentru a crea experiențe noi, care pot satisface 

stilurile de învățare ale elevilor, ar putea transcende granițele formale ale țărilor și ar reuni grupuri de elevi 

din culturi și meridiane diferite.  

12. „George Emil Palade – școala învățării continue!” 

https://edu.kde.org/step/
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Aurelia Burlan este profesoară de chimie și fizică de 32 de ani. Experiența didactică i-a arătat că 

transformarea unităților de măsură reprezintă un subiect dificil pentru unii elevi. În povestea video de succes, 

aceasta explică cum a reușit să rezolve această problemă. Aurelia i-a împărțit pe elevi în trei grupe: grupul de 

experimentatori, grupul matematicienilor și grupul informaticienilor. Elevii au avut la dispoziție substanțe 

lichide, obiecte solide, cilindri gradați, cântare, rigle și aplicația informatică „Conversie metrică”. Fiecare 

elev a experimentat succesul și fiecare dintre ei a avut ocazia să se alăture grupului care i se potrivea cel mai 

bine.  

Cncluzii  

Priectul de parteneriat a dezvoltat 25 de povești de succes, atât video, cât și scrise. Poveștile au avut ca sursă 

de inspirație experiența personală a profesorilor care lucrează cu grupuri diverse de copii, incluzând elevi cu 

abilități și nevoi diferite, mulți dintre aceștia provenind din medii economice, religioase și socio-culturale 

diverse, elevi cu rezultate foarte slabe și elevi foarte dotați. Învățând într-o calsă diversă, toți sunt capabili de 

succes și de obținerea unor rezultate mai bune la matematică. Puteți urmări recomandările profesorilor și 

puteți accesa poveștile lor pe site-ul proiectului, în vederea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor 

potrivite pentru a trezi interesul elevilor pentru matematică. Exemplele de bune practici menționate anterior 

au fost selectate deoarece contribuie la îmbunătățirea performanțelor academice ale elevilor, la sporirea 

creativității, a gândirii critice și la dezvoltrea competențelor de rezolvare de probleme.  

Întrebări pentru reflecție:  

1. În ce fel diversitatea poate fi benefică procesului educativ și elevilor/profesorilor implicați în acest 

proces?  

2. Ce părți ale procesului educativ și ce abordări ar trebui să fie adaptate când se lucrează cu o clasă 

diversă? 

3. Ce instrumente digitale și/sau metode inovative pot fi întrebuințate astfel încât ora de matematică să 

devină mai atractivă pentru elevi? 

4. Cum influențează propriile dumneavoastră presupuneri și prejudecăți legate de diversitatea culturală 

interacțiunea cu copiii din clasă?  

5. Cum influențează experiențele elevilor dumneavoastră motivația acestora, dedicarea lor și procesul 

învățării în clasă?  

6. Cum poți adapta materialul cursului și activitățile, temele și examenele, pentru ca acestea să fie 

disponibile tuturor elevilor din clasă? 
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