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Ewelina Biaduń este o tânără și ambițioasă profesoară de 

matematică. Ea a absolvit „Matematică și Finanțe”, după 

care a urmat cursuri postuniversitare cu specializare în 

„Pedagogia terapeutică a copiilor care suferă de oligofrenie”. 

Doamna profesoară încearcă să predea disciplina într-o 

manieră cât mai practică, indicându-le elevilor săi utilitatea 

matematicii în viață.  

Ewelina lucrează la școala primară din Leokadiów din 

septembrie 2018. Școala este situată în mediul rural, prin  

    urmare numărul claselor este mic, existând condiții bune de predare și învățare. 

Ewelina predă la clasa a V-a din 2018. După cum a constatat, nivelul motivației elevilor pentru 

matematică nu era mulțumitor. Unii elevi au început școala cu un an mai devreme decât ar fi trebuit, 

în prezent copiii având 11 sau 12 ani. În clasa a V-a sunt doar 8 elevi, dintre care 2 au nevoi 

speciale, în direcția adaptării programei școlare în conformitate cu dezvoltarea lor psiho-pedagogică 

și cu opinia consilierului specializat pe astfel de probleme. 

La începutul anului, doamna profesoară a observat că elevii aveau mari dificultăți în efectuarea 

calculelor matematice (o problemă des întâlnită, de altfel) și în înțelegerea sarcinilor de lucru. Se 

poate spune că elevii nu puteau identifica cele mai importante informații în textul exercițiului. De 

asemenea, era de neacceptat faptul că elevii nu cunoșteau tabla înmulțirii, care este baza pregătirii 

ulterioare. În ciuda acestor observații, profesorul clasei a remarcat potențialul intelectual al copiilor, 

considerând că aproape 40% dintre elevi au posibilități de învățare, ceea ce a motivat-o să rezolve 

problema.  

Doamna profesoară a adoptat numeroase măsuri. A discutat cu părinții elevilor (în special ai celor 

cu dificultăți de învățare) și cu directorul instituției, care este de asemenea profesor de matematică. 

A constituit un grup al profesorilor de matematică pe o rețea de socializare (în astfel de grupuri, 

profesorii cu multă experiență oferă adesea sfaturi). A citit numeroase cărți pentru dezvoltarea 

profesională sau despre „cum să ceri să fii ascultat”. Fiind vorba despre o clasă mică dar eterogenă, 
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profesorul a organizat un club de matematică destinat elevilor capabili de performanță. În același 

timp, elevii cu probleme au luat parte la cursuri de pregătire remedială în cadrul proiectului 

european „Știința este cheia către succes”.  A fost necesar ca Ewelina să abordeze elevii diferențiat, 

deși lecția se derula într-un grup. Elevii mai performanți primeau probleme cu nivel mai ridicat de 

dificultate, pe care le rezolvau individual sau în grup. Ceilalți elevi lucrau împreună. La începutul 

orei, profesorul le trasa elevilor sarcinile de rezolvat până la un anumit termen, așa încât fiecare elev 

să poată lucra în ritmul său propriu. Implicarea în activitățile orei era, de asemenea, foarte 

importantă, elevii fiind notați pentru acest lucru. Acest lucru i-a motivat în mod special pe copiii cu 

dificultăți de învățare, dându-le posibilitatea să obțină note bune. În acest fel, elevii au trecut de la 

copierea pasivă a exercițiilor de pe tablă la efectuarea independentă a acestora. 

După cum a fost menționat, elevii aveau mari dificultăți în înțelegerea problemelor cu text. Pentru a 

le dezvolta abilitățile și obiceiul de a desprinde informațiile importante din textul problemei, 

doamna profesoară a utilizat câteva metode. La începutul unei noi teme, profesorul le distribuia 

copiilor un text despre subiect. Copiii aveau la dispoziție cinci minute să parcurgă textul, după care 

îl puneau deoparte. Profesorul 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 

(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.). 

Pe lângă faptul că a fost distractiv pentru elevi, aceștia și-au exersau memoria. În ceea ce privește 

tabla înmulțirii, una dintre căile de rezolvare a fost aplicarea unui test scurt în fiecare zi. Rezultatele, 

însă, nu au fost consemnate în catalogul clasei, elevii primind feed-back și îndemnul de a mai 

exersa acasă. După un timp, când elevii au primit nota dorită, elevilor 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). 

Întrucât în clasă sunt numai 8 elevi, fiecare dintre aceștia putea fi chestionat la intervale relativ 

scurte de timp. Acest exercițiu a permis consolidarea cunoștințelor.  

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 este învățarea prin joc și asociere, în mod special 
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pentru elevi cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, 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 (de exemplu, întrebarea „Care fracție este mai mare, 2/7 sau 

5/7?” înseamnă „Cine a mâncat mai mult? Andrew, 2/7, adică 2 bucăți din 7, sau Margaret, 5/7, 

adică 5 bucăți din 7?” Răspunsul era rapid!). 

Cu scopul de a învăța figurile geometrice, mai exact figurile în spațiu, blocurile magnetice s-au 

dovedit a fi o soluție potrivită. Fiecare copil a putut crea singur o figură geometrică, numărând 

muchiile, unghiurile și fețele. În plus, acest exercițiu le-a dezvoltat copiilor imaginația. 

 Desigur, există multe metode de a planifica lecții interesante, iar ideile pot fi culese de pe unul din 

grupurile mai sus menționate pe una dintre rețelele sociale (de exemplu,  

https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr, https://www.facebook.com/groups/70377 

4346748555/, https://m.facebook.com/matematyka.SP2/?_rdr), dar  cu timpul, ideile vin singure. 

Procesul obținerii rezultatelor așteptate s-a derulat pe parcursul întregului an școlar. Uneltele 

utilizate pentru măsurarea progresului au fost teste diagnostic aplicate la începutul și la finalul 

anului. Profesorul a remarcat pe baza rezultatelor că cei mai mulți elevi și-au îmbunătățit 

performanțele (media primului semestru a fost 3,3, iar la finalul anului a fost cu 6% mai mare, adică 

3,5). Acest lucru nu este valabil pentru toți elevii, dar doamna profesoară speră că este doar o 

problemă de timp. În orice caz, este motivată să continue munca cu elevii, să le sporească interesul 

pentru disciplina de studiu și, mai mult decât atât, să le arate utilitatea în viață a matematicii! 

În final, Ewelina spune: „Trebuie să ne amintim că cel mai important aspect în munca profesorului 

este vocația. Nu trebuie să fii descurajat de anumite eșecuri, deoarece nu depind cu totul de cadrul 

didactic, însă profesorul are un mare impact asupra multor aspecte!”  

 

http://www.facebook.com/groups/70377
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Întrebări pentru reflecție: 

1. Cum poți aborda diferențiat fiecare elev? 

2. Cum le poți arăta elevilor că matematica nu este o știință abstractă, ci că este ușoară și utilă 

în viața de zi cu zi? 

3. Este posibilă învățarea prin joc? 

 
 

 

Sursa: https://spleokadiow.edupage.org/ 

 

 


