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Matematica este o activitate umană fundamentală – o modalitate de a înţelege lumea mai 

bine. Copii posedă o curiozitate naturală în a înţelege matematica, şi vin la şcoală cu unele 

cunoştinţe şi concepte pe care le-au acumulat explorând mediul înconjurător. Cu toate acestea 

pentru uni adulţi matematic îţi pierde sensul. În calitatea noastră de profesori trebuie să oferim 

elevilor provocări care să le stimuleze în continuare curiozitatea acestora. Prin includerea în 

curriculum a unor conţinuturi cât mai interesante, elevii continuă să îşi îmbogăţească 

cunoştinţele, să exploreze lumea şi să găsească unele relaţii de tip cauză-efect. 

În primii ani de gimnaziu are loc o perioadă de dezvoltare şi tranziţie în gândirea elevilor. 

În clasele V – VI, curriculum-ul matematic îşi schimbă gradul de dificultate, apar problemele 

abstracte. În cea ce priveşte conţinutul are loc tranziţia de la aritmetică la algebră. 

În plus faţă de această schimbare a conţinuturilor, există o trecere de la problemele 

concrete la probleme mai abstracte. Elevii din gimnaziu încep să studieze probleme şi exerciţii 

tot mai complexe, deoarece intelectul lor este în continuă dezvoltare şi ajung în stadiul în care 

pot să opereze cu idei abstracte. Elevii ajung să îşi însuşească unii algoritmi de rezolvare a 

problemelor, nu mai este nevoie să li se explice fiecare operaţie pe care o fac, deoarece acestea 

au fost explicate şi însuşite anterior. 

Elevii încep să facă legături între diferite concepte şi astfel să înţeleagă mai bine 

matematica. Ei învaţă să îşi însuşească metodele pe care pot să le aplice în problemele noi care li 

se propun. Încep să rezolve problemele prin mai multe metode. Încep să îşi dezvolte capacitatea 

de a comunica modul lor de gândire şi altora. În cele din urmă, ei devin din ce în ce mai exacţi în 

munca lor în ceea ce priveşte înţelegerea problemelor şi exerciţiilor, dar şi în ceea ce priveşte 

rezolvarea acestora. 

Pe măsură ce elevii lucrează cu idei şi concepte noi, ei au nevoie de lecţii care să-i ajute să 

le crească abilitatea de a folosi matematica pentru a înţelege lumea înconjurătoare. 

Pentru elevii cu abilităţi matematice, primii ani din gimnaziu sunt anii în care îşi creează 

baza, dar în acelaşi timp acumulează încrederea necesară pentru a aborda probleme şi exerciţii 

noi şi din ce în ce mai complexe. Pentru ceilalţi elevi această perioadă este o perioadă confuză, în 

care abandonează orice încercare să mai înţeleagă matematica. Pentru ei matematica nu mai este 

interesantă, nici creativă, ci mai degrabă un sir lung de operaţii pe care trebuie să le aplice. 

Iniţial toţi elevii vin la şcoală entuziasmaţi, curioşi şi cu o înclinaţie nativă spre a înţelege 

fenomenele care au loc în natură. Această înclinaţie nativă poate fi cultivată printr-o abordare de 

a rezolva probleme care promovează ideile proprii ale elevilor. 

Un curriculum eficient în gimnaziu ar trebui să conţină exerciţii şi probleme cât mai 

variate, dar şi metode cât mai eficiente. Un aspect esenţial al unui curriculum eficient este 

echilibrul (Kilpatrick, Swafford şi Findell, 2001). Elevii din gimnaziu beneficiază de metode 

didactice eficiente, care se bazează pe cunoştinţele acumulate în ciclul primar şi care creează un 

echilibru între următoarele elemente: 

- înţelegerea conceptelor şi metodelor; elevii au nevoie de îndrumări care să-i ajute să 

înţeleagă conceptele, dar care îi ajută şi să îşi consolideze metodele şi să aplice aceste metode 

eficient. 

- dezvoltarea abilităţilor şi rezolvarea problemelor; un curriculum echilibrat oferă 

probleme variate care permit elevilor să-şi dezvolte gândirea matematică. 
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- tipuri de lecţii variate; ar trebui să fie un echilibru între tipurile de lecţii propuse de 

profesori. Trebuie să abordeze lecţii de consolidare a cunoştinţelor, de rezolvare de probleme şi 

exerciţii, dar şi includerea unor jocuri de gândire. 

- metode didactice variate; se deosebesc trei metode de lucru la clasă (îndrumat, ghidat şi 

munca independentă) care sunt combinate în cadrul lecţiei de matematică. 

- strategii de evaluare; metodele de evaluare ar trebui aplicate în aşa fel încât elevii să aibă 

ocazia să arate ceea ce ştiu şi nu să pună în evidenţă lipsurile acestora. 

Ultimele cercetări arată că o învăţare eficientă, de tipul care pune în valoare abilităţile şi 

înclinaţiile spre matematică ale elevului, include următoarele elemente: 

- se concentrează asupra faptului ca elevii să înţeleagă metodele aplicate; 

- se bazează pe rezolvarea şi înţelegerea conceptelor matematice; 

- începe cu înţelegerea problemei; 

- elevii trebuie să participe activ la lecţii; 

- elevii trebuie să înţeleagă şi să argumenteze rezultatele obţinute; 

- toţi elevii trebuie să participe cu idei la rezolvarea problemelor; 

- în procesul de învăţare trebuie incorporată şi evaluarea, pentru a obţine un feed-back. 

În cele prezentate mai sus se observă lipsa abordărilor tradiţionale, adică profesorul 

prezintă problema, explică cum se rezolvă pas cu pas, iar apoi elevii rezolvă probleme 

asemănătoare. Această abordare s-a dovedit ineficientă, elevii nu pot fi simpli executanţi, ei 

trebuie să înţeleagă ceea ce fac. 
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