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Actual, în mileniul III, educaţia matematică încearcă să reflecte natura interdisciplinară
și transdisciplinară a învăţării. În literatura dedicată educaţiei matematice se promovează tot mai
mult ideea conform căreia vocaţia matematicii trebuie să fie și una practică. La baza acestei
concepţii se află teoria învăţării în context (elaborată de Collins, Brown şi Newman ), care pune
accent pe achiziţia de cunoştinţe/abilităţi în contexte ce demonstrează cum acestea pot fi folosite
în viaţa reală. S-a constat adeseori faptul că, deși elevii posedă cunoştinţe matematice importante,
acest lucru nu garantează și un transfer real al acestora. Dimpotrivă, se constată frecvent
disocieri și rupturi între abstract și concret, între particular și general.

O soluţie poate fi dată de promovarea învăţării integrate. Subdomeniile matematice
contribuie în mod natural, complementar, la dezvoltarea unei gândiri corecte, structurate. O
astfel de abordare trebuie încurajată, în special, în anii de educație obligatorie. Conţinuturile
matematice și rezultatele învăţării creează interacţiuni dintre cele mai interesante. Indiferent de
modul în care interacţionează, principala aşteptare este, în termeni pedagogici, cunoașterea
operaţională (capacitatea de a folosi instrumente matematice pentru a rezolva situaţii de viaţă).
Interesul pentru curriculumul matematic este motivat de analizele cross-naţionale ale
performanţelor elevilor, ca surse importante de feedback. Un număr mare de studii evidenţiază
faptul că există diferenţe notabile între SUA, Europa și Asia, la nivel de proiectare a
curriculumului matematic, dar și în modul în care acesta este aplicat la clasă. Cu toate acestea,
reformele naţionale au inspirat și împărtășit simultan conceptul internaţional de ”mathematical
literacy” ( capacitatea individuală de a înțelege rolul matematicii în lume, de a face raționamente
corecte și de a folosi matematica în modul în care ea poate răspunde nevoilor individului ca
cetățean activ, responsabil și reflexiv).

Următoarele competenţe sunt considerate importante la nivel mondial, cu o prevalare a
unora în raport cu celelalte:
1. gândirea matematică;
2. prezentare și rezolvare de probleme;
3. modelare matematică;
4. raţionament matematic;
5. reprezentarea entităţilor matematice;
6. utilizarea simbolurilor abstracte;
7. comunicare în matematică;
8. utilizarea instrumentelor, inclusiv a celor digitale.

Implicarea cunoștințelor matematice în multe domenii de activități sociale , actuale și
viitoare, a dus la hotărârea de a înființa ,în multe țări (Anglia , Franța , Coreea de Sud , Japonia ,
etc...) , trasee, programe specifice suplimentare, atât pentru elevii cu dificultăți de învățare a
matematicii, cât și pentru elevii cu rezultate foarte bune. Cel mai răspândit program
este ”After-School”. În completarea instruirii în școală, foarte mulţi elevi sunt înscriși în
programul privat ”After-School ”.În acest program, care începe de la clasele primare ,sunt
angajați ,cu salarii atrăgătoare , profesori specializați ,care desfășoară săptămânal 3-4 ore de
pregătire suplimentară pentru învățarea matematicii și dezvoltarea conceptelor matematice cu
aplicații în viața cotidiană.

Acesta este unul din factorii invocaţi în diferite rapoarte ,statistici ,analize, ca fiind
sursa reușitei celor mai mulţi elevi. Lecţiile de matematică și știinţe au alocat un timp



2

instrucţional standard, iar instruirile suplimentare sunt gestionate în funcţie de caracteristicile
fiecărui elev.

Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o lume
în schimbare, formarea personalităţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului,
selectarea informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale
politicii educaţionale ale şcolii româneşti.

Orientându-se după principiile învăţământului european, învăţământul românesc se
raportează însă la tradiţiile şcolii autohtone, oferindu-i unitate în diversitate. Învăţământul, în
evoluţia sa trebuie corelat cu obiectivul de aliniere a politicilor educaţionale proprii la cele
europene şi mondiale, prin reforma învăţământului obligatoriu. În acest sens, principalele
finalităţi ale politicii noastre educaționale subscriu celor europene şi vizează:
1. egalitatea reală a şanselor;
2. asigurarea educaţiei de bază pentru toţi;
3. promovarea concomitentă a stabilităţii şi a schimbării sociale;
4. pregătirea copiilor pentru viaţa adultă şi activă, pentru timpul liber, pentru familie şi societate;
5. pregătirea şi motivarea copiilor pentru continuitatea învăţării într-o lume în schimbare.

În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. În acest sens,
este vitală conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine,
pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor
cetăţeni responsabili ai societăţii civile.

Astfel în sistemul de învățământ trebuie să domine abordarea învățării
interdisciplinare , pluridiscipinare și transdisciplinare.
Interdisciplinaritatea – cooperare între discipline înrudite, este o formă mai puţin dezvoltată a
comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii curriculare.
Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o durabilitate mai
mare în timp.
Pluridisciplinaritatea / multidisciplinaritatea – formă superioară a interdisciplinarităţii, constă în
suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline, care colaborează. O temă aparţinând unui
anumit domeniu este analizată din perspectiva mai multor discipline, care însă îşi păstrează
structura şi independenţa conceptuală.
Trandisciplinaritatea – întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării
curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu al
cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării. Abordarea
integrată, specifică transdisciplinarităţii este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale
vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră.

Rolul educației matematice s-a schimbat în ultimele decenii, matematica școlară
devenind un domeniu cu implicații sociale importante. Cultura matematică este considerată o
cale de acces către cariere de succes.

Găsirea unui loc de muncă în ziua de azi presupune că solicitantul:
 este capabil să gândească critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele;
 poate învăţa într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
 îşi poate construi cunoaşterea pe surse numeroase, din mai multe perspective;
 este capabil să colaboreze la nivel local şi regional.

Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea
cunoaşterii” şi asigură:
 formarea la elevi a competenţelor transferabile;
 dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaştere, autocunoaştere,asumarea rolurilor
în echipă, formarea comportamentului prosocial;

 evaluarea formativă;
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 crearea de modele mentale bazate pe transfer şi integralizare şi care determină succesul în viaţa
personală şi socială a educabilului;

 dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi;
 lectura personalizată a programei şcolare şi elaborarea hărţilor conceptuale (cognitive).

De ce interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate și transdisciplinaritate?
Pentru că:

- Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La unele
dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile şcolii vor
îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se vor fi inventat
încă. Totuşi, ei le vor deprinde cumva...
- Abilităţile şi deprinderile de manipulare a informaţiei sunt absolut necesare pentru a
supravieţui;
- Competiţia economică şi industrială reclamă ridicarea nivelului de şcolarizare al tuturor
categoriilor sociale;
- Cunoştinţele dobândite prin învăţare devin o adevărată bogăţie şi sursă de putere.
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