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Anna Kuceł este profesoară de matematică la școala primară din 

Głogów Małopolski. De-a lungul timpului, doamna profesoară a 

acumulat multă experiență în munca cu copiii. Este cadru didactic 

de 22 de ani și a absolvit studiile în cadrul Insitutului Pedagogic 

Wyższa din Rzeszów. 

Anna predă matematica elevilor din clasa a VI-a, un colectiv format 

din 20 de copii, printre care șase elevi extrem de talentați, care iau 

parte la numeroase competiții. Restul elevilor nu arată interes 

pentru acest obiect de studiu, 8 dintre aceștia având un certificat 

emis de către o clinică specializată în probleme psiho-pedagogice,  

necesitând adaptări ale programei școlare și planuri remediale, printre ei numărându-se și doi copii 

diagnosticați cu ADHD. 

Profesoara a fost nevoită să facă față unor probleme variate. Cea dintâi vizează performanțele 

scăzute ale elevilor clasei la matematică, excepție făcând, desigur, cei șase copii foarte talentați. O 

altă provocare o reprezintă schimbarea opiniei elevilor și a părinților, potrivit căreia matematica este 

un obiect de studiu „dificil”, ceea ce conduce la lipsa motivației pentru studiu. Faptul că elevii nu au 

putut remarca utilitatea matematicii în viața de zi cu zi a avut un impact major asupra studiului. În 

prezent, copiilor le lipsește rutina învățării sistematice în vederea consolidării cunoștințelor, lucru 

absolut necesar în formarea competențelor matematice. 

Anna a observat nenumărate probleme, acestea incluzând migrația multor părinți în străinătate în 

căutarea unui loc de muncă, proveniența unor elevi din familli destrămate sau din familii cu un 

părinte vitreg sau frați din căsătorii anterioare; așadar a început să caute soluții la diversele 

probleme întâlnite. 

Doamna profesoară a participat la numeroase programe de formare, care au ajutat-o să adopte 

măsuri specifice. De asemenrea, Anna a studiat literatura pedagogică și resursele pe care le pune la 

dispoziție Internetul. A discutat cu părinții elevilor și a solicitat ajutor din partea consilierului școlii 

și a altor profesori care cunoșteau clasa îndeajuns de bine.  
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Profesoara a înțeles faptul că succesul învățării și eficiența predării depind în mare măsură de lucrul 

diferențiat cu elevii, de diversificarea și personalizarea sarcinilor de învățare. Copiii se plictisesc 

foarte repede, având nevoie de noi stimuli care să le mențină concentrarea. În acest sens, utilizarea 

resurselor digitale a fost o procedură inspirată (broșuri digitale, GeoGebra, aplicații pentru exemple 

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

abordare a contribuit la creșterea implicării în timpul orelor de matematică, precum și la 

îmbunătățirea performanțelor elevilor. În plus, Anna a organizat ore de pregătire suplimentară, în 

vederea diminuării decalajelor dintre elevi. I-a încurajat pe elevii cu performanțe foarte bune să-i 

ajute pe cei mai puțin talentați și a depus mult efort pentru a motiva elevii să participe activ la ore. 

Doamna profesoară a înțeles că motivarea elevilor prin laudă și recunoașterea performanțelor este 

importantă pentru elevi, și astfel a încercat să remarce fiecare pas în progresul acestora. 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. Prin toate acestea, a urmărit să 

îndemne elevii să studieze sistematic și să repete cunoștințele dobândite. 

Doamna profesoară a observat că metodele utilizate, în special cele de natură digitală, au avut 

succes. În schimb, cele tradiționale nu și-au mai dovedit eficiența de altădată. 

Anna a urmărit cu atenție comportamentul și progresul elevilor în timpul orelor de matematică, 

precum și în timpul altor ore. A obținut informații despre cunoștințele elevilor cu ajutorul testelor, 

concursurilor și a altor activități. Rezultatele așteptate s-au observat după jumătate de an școlar, 

adică într-un interval de timp destul de scurt. 

Toți elevii au promovat clasa a VI-a, cu rezultate mai bune decât la începutul anului școlar. 

Numărul notelor bune a crescut, iar rata eșecului a scăzut, cu impact bun asupra atitudinii elevilor 

față de școală și disciplina matematică. Ea a observat că elevii sunt mult mai activi pe durata orelor. 

http://www.learningapps.org/
http://www.quizizz.com/
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Care sunt motivele pentru care elevii au dificultăți în studierea matematicii? 

2. Ce instrumente ar trebui să fie utilizate de către professor pentru a-i motiva pe elevi să fie mai activi? 

3. Pot profesorii să observe cel mai mic success al elevului și să-l aprecieze pentru acest lucru? 

 

În timp, au început să aibă mai multă încredere în abilitățile lor și să ia note din ce în ce mai mari. 

De asemenea, elevii au dobândit interes pentru participarea la activități extracurriculare. În acest 

sens, ei s-au implicat cu mult entuziasm în organizarea evenimentului „Întâlnire cu matematica”. 

Mulți dintre ei participă activ la ore suplimentare de matematică. 

Care este mesajul doamnei pentru colegii profesori? „Nu vă temeți să căutați soluții de îmbunătățire 

a condițiilor de lucru și de sprijinire a elevilor în atingerea succesului!” 

 

 

Sursă:  http://glogow-

mlp.pl/images/dla_mieszkancow/zycie_codzienne/edukacja/szkoly/szkoly_podstawowe/szkolagm1.jpg 



 

 

 

 

 

 

 


