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Summary 

 

Correlating the Math Manual Issues with International Trends Based on 
PISA 2015 International Assessment 

Since 2000, the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) has been 

periodically organizing international assessment program PISA, involving students aged between 15 

and 16 years old, who have completed a certain school cycle from different countries. The purpose of 

the program is to establish, on a scale of 1000 points, the level of application of students' knowledge 

in the three fundamental areas: reading, mathematics and science. 

The Republic of Moldova joined PISA in 2009, participating in the 2009+ and 2015 PISA. The aim of the 

current research is to analyse the school manuals in maths as the main instrument used in the study 

process at school, and to determine the impact of the problem presentation method on student 

performance in international evaluations. 

Two methods of presenting math problems are analysed in the paper: the practical situation model 

and the mathematical model. Following the analysis of school manuals of maths from 15 countries 

participating in the PISA 2015, the percentage of the problems in the analysed manuals that have a 

correlation coefficient of 0.83 with the students' results at the math compartment within PISA 2015 

was determined.  

Based on the analysis of the curriculum in maths, of the school math manuals used in the Republic of 

Moldova and based on some student surveys undertaken by the author, the following steps are 

proposed to policymakers’ attention that will increase the Moldovan students’ performance at 

international assessments: 

 accepting the notion of "math literacy" or a similar notion in the math curriculum; 

 including the "problem identification", "translating a problem into the math language", 

"analysis of solving methods" and "interpretation of results" activities into the list of learning 

and evaluation actions recommended for the math curriculum in  all studied levels; 

 increasing the number of assignments with an applicative aspect, in which students will have 

to develop the math model, included in the national/regional/school evaluation tests and the 

baccalaureate; 

 developing a methodology for creation of evaluation problem samples at different levels; 

 developing new manuals (or collection of problems) for gymnasium classes with a share of not 

less than 20% of practical problems. 
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Sumar 

Din anul 2000 OECD (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică) organizează periodic evaluări 

internaționale PISA (Program pentru Evaluarea Internațională a Elevilor), la care participă elevi din 

diferite țări, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, care au absolvit un anumit ciclu școlar. Republica 

Moldova a aderat la cercetarea PISA în 2009, participând la testarea din 2009 și din 2015.  

Scopul acestui studiu este de a analiza manualele școlare de matematică, care reprezintă instrumentul 

principal aplicat în procesul de studiu la școală, și a determina influența metodei de prezentare a 

problemelor asupra randamentului elevilor la evaluările internaționale. În studiu sunt diferențiate 

două metode de prezentare a problemelor de matematică: situație practică și model matematic. În 

urma analizei manualelor școlare de matematică din 15 țări participante la testarea PISA 2015, a fost 

determinată ponderea problemelor din manualele analizate formulate ca situație practică, care au un 

coeficient de corelație de 0,83 cu rezultatele elevilor la compartimentul matematica la testarea PISA 

2015. 

În baza analizei curriculumului la matematică, a manualelor școlare de matematică din Republica 

Moldova și chestionării elevilor, realizate de autor, sunt propuși următorii pași în vederea sporirii 

randamentului elevilor din Republica Moldova la evaluările internaționale: 

 includerea noțiunii de „alfabetizare matematică” sau a unei noțiuni similare în curriculumul 

ce ține de matematică; 

 includerea activităților de „identificare a problemelor”, „transpunere a problemelor 

identificate în limbaj matematic”, „analiza metodelor de rezolvare și interpretare a 

rezultatelor” în lista acțiunilor de învățare și evaluare, recomandate în curriculumul de 

matematică la toate compartimentele studiate; 

 majorarea numărului de însărcinări cu aspect aplicativ, la rezolvarea cărora elevii vor elabora 

modelul matematic, în cadrul testelor de evaluare la nivel național/regional/școlar, inclusiv la 

bacalaureat; 

 elaborarea unei metodologii de alcătuire a probelor de evaluare de diferite nivele; 

 elaborarea de noi manuale (sau culegeri de probleme) pentru clasele gimnaziale cu o pondere 

de cel puțin 20% de probleme cu situații practice. 

  



5 

1. Introducere 

Actualitatea și importanța cercetării. În condițiile actuale școala trebuie să educe elevii pentru a găsi 

modalități de a rezolva problemele și provocările vieții, ceea ce necesită dezvoltarea la elevi a 

capacității de a gândi independent. În plus, elevul trebuie să fie capabil să facă acest lucru rapid și 

eficient, cu costuri și resurse minime, să găsească soluții raționale și optime ale problemei.  

Faptul că matematica școlară dezvoltă logica, probabil, nu trezește la nimeni îndoieli. De obicei, setul 

necesar de sarcini și exerciții ce se conțin în manualele de matematică ajută elevii să stăpânească 

modalitățile de rezolvare a problemelor tipice pe algoritmi predefiniți. Atunci însă când sunt puși în 

fața unei probleme nestandarde sau chiar în cazul unei formulări modificate a condițiilor problemei, 

elevii întâmpină dificultăți în găsirea răspunsului. 

Din anul 2000, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD - Organization for 

Economic Cooperation and Development) organizează periodic evaluări internaționale PISA 

(Programme for International Student Assessment / Programul pentru evaluarea internațională a 

elevilor). Eșantioane de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani care au absolvit un anumit ciclu școlar 

din diferite țări ale lumii participă la această testare, ce-și propune să stabilească, pe o scară de 

evaluare cotată cu 1000 de puncte, nivelul de alfabetizare (eng. Literacy: „abilitatea de a citi și de a 

scrie; competențe sau cunoștințe într-un anumit domeniu“) în trei arii fundamentale:  

 citire (sau înțelegerea textului); 

 matematică; 

 științe (în acest compartiment sunt incluse disciplinele fizica, chimia, biologia și geografia). 

Cu cât scorul obținut de elevii testați este mai mare, cu atât este considerat că nivelul de alfabetizare 

este mai ridicat, iar sistemul de învățământ respectiv este mai eficient din acest punct de vedere. După 

cum se specifică în documentele OECD referitoare la PISA, în domeniul citirii testele nu urmăresc să 

stabilească fluența lecturii sau corectitudinea pronunțării, ci felul în care elevii sunt capabili să 

înțeleagă și să reflecteze asupra semnificației unor texte uzuale, folosindu-se de cunoștințele pe care 

le au. La matematică și științe accentul nu cade pe dificultatea teoretică a problemelor, elevilor li se 

cere să-și aplice cunoștințele în situații practice, de zi cu zi, dobândite pe parcursul ciclului școlar. Acest 

fapt înseamnă să utilizeze diferite formule de calcul, să stabilească o serie de corelații între cifre, 

mărimi sau valori etc. La rezolvarea problemelor de matematică, propuse în cadrul cercetării PISA, 

elevii trebuie să aplice cunoștințe din diferite teme nu numai din cursul școlar de matematică, dar și 

din alte domenii: fizica, chimia, biologia etc. Integrarea eficientă a unei persoane în societatea de astăzi 

și capacitatea sa de a învăța pe tot parcursul vieții depind de nivelul de alfabetizare al acesteia, adică 

de felul în care înțelege și prelucrează corect informațiile recepționate din diferite surse de informare. 

Testările în cadrul cercetării internaționale PISA sunt organizate o dată la trei ani. La cercetarea PISA 

2015 au participat peste 500 000 de elevi din 74 de țări.  

În cazul testelor PISA, relevantă este evoluția sau involuția scorului obținut la diversele sesiuni de 

evaluare. Dacă se înregistrează o creștere a scorului obținut la fiecare dintre domeniile testate în 

parte, atunci se consideră că sistemul de învățământ vizat face progrese. Dacă scorul este în regres, 

atunci, evident, sistemul de învățământ în cauză este în declin și trebuie căutate soluții de ameliorare 
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[1]. Republica Moldova a aderat la cercetarea PISA în 2009. Rezultatele elevilor din Republica Moldova 

nu au fost incluse în raportul OECD PISA 2009, dar au fost publicate în raportul OECD PISA 2009+, unde 

au fost incluse rezultatele a 10 țări ce au participat suplimentar la testarea PISA organizată în 2009. 

Primele rezultate publicate în raportul internațional, publicat de OCDE în baza testărilor PISA se referă 

la testarea din 2015. Deoarece în perioada 2009-2015 în Republica Moldova a fost modificat 

curriculumul la matematică (2010) și au fost editate noi manuale de matematică (2010, 2013), la 

moment rezultatele Republicii Moldova la cercetarea PISA 2015 pot fi analizate numai prin prisma 

comparării cu rezultatele elevilor din alte țări participante. 

În Volumul I al Raportului privind rezultatele obținute în cadrul testării PISA 2015, Angel Gurría, 

Secretar General al OCDE, a menționat următoarele: „PISA este nu doar un indicator precis al 

capacității elevilor de a participa pe deplin în viața societății după învățământul obligatoriu, ci și un 

instrument eficient pe care țările îl pot utiliza pentru a rafina politicile lor educaționale. Nicio 

combinație de politici și practici nu este eficientă oriunde, în orice moment. Toate țările pot îmbunătăți 

performanțele lor. Acesta este tocmai motivul pentru care OCDE publică la fiecare trei ani un raport 

privind starea învățământului în lume: pentru a face cunoscute cele mai eficiente politici și practici, 

pentru a oferi sprijin specific și în timp util țărilor, în obținerea unei educații performante pentru toți 

elevii. OCDE este acolo pentru a ajuta factorii de decizie politică să facă față acestei provocări delicate 

și cruciale”. 

„PISA este precum o radiografie cu raze X pentru sistemul de învățământ școlar. Ea nu dezvăluie 

imaginea completă, dar relevă unde sunt entorse și fracturi”, a declarat fostul Ministru al Educației din 

Argentina, Esteban Bullrih [2]. 

Rezultatele elevilor la orice evaluare, inclusiv ale evaluărilor din cadrul cercetărilor internaționale, sunt 

influențate de o gamă largă de factori. După aria de influență factorii pot fi grupați pe mai multe nivele: 

 nivel național (care influențează asupra tuturor elevilor din țară); 

 nivel regional (care influențează asupra elevilor dintr-o regiune a țării sau o comunitate din 

țară); 

 nivel de școală (care influențează asupra elevilor dintr-o școală); 

 nivel de clasă (care influențează asupra elevilor dintr-o clasă); 

 nivel individual (factorii specifici fiecărui elev aparte). 

Un interes deosebit îl reprezintă factorii de nivel național, deoarece ei afectează rezultatele tuturor 

elevilor din țară. Unul din acești factori este manualul școlar, instrumentul de bază utilizat de profesorii 

de matematică în cadrul orelor din școală. 

Elevii de azi, deși sunt influențați de Internet și TV [3], obțin cunoștințele, preponderent, din cărți și 

manuale în cadrul școlii. Operele clasice, pe care elevii trebuie să le citească în conformitate cu 

cerințele școlare, nu se modifică și sunt testate de generații. O atenție deosebită trebuie atrasă asupra 

manualelor școlare care au fost scrise cu puțin timp în urmă. Aceasta este o dovadă a faptului că 

manualele conțin materiale educaționale mai adaptate la generația actuală și la nevoile 

contemporane.  
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Manualul este unul din factorii ce influențează randamentul elevilor la diverse discipline, inclusiv la 

matematică. Influența manualului școlar asupra rezultatelor elevilor a fost scopul cercetărilor 

efectuate de Lianghuo Fan (Centrul Național de Educație din Singapore), Gurchan S. Kaeley (Institutul 

de Arte din Illinois), O.V. Zameatina (Institutul pentru Educație Deschisă din Moscova) [4]. În cadrul 

cercetărilor menționate au fost comparate rezultatele obținute de elevii care studiază disciplinele, 

inclusiv matematica, după diferite manuale. Rezultatele obținute au demonstrat că există o diferență 

la elevii ce utilizează manuale diverse. Asemenea cercetări permit determinarea celui mai eficient 

manual comparativ cu alte manuale.  

În Republica Moldova, în majoritatea școlilor, elevii și profesorii folosesc același manual. Chestionarele 

elevului și ale profesorului din cadrul cercetării PISA nu ne oferă informații asupra diferențelor de 

manuale la elevii participanți la testarea din cadrul cercetării PISA 2015. Astfel, compararea 

manualului de matematică în întregime nu ne oferă un răspuns referitor la eficacitatea lui în pregătirea 

elevilor. Pentru a determina cât de eficient este manualul de matematică, vom analiza modul de 

formulare a problemelor propuse pentru rezolvare din manualele de matematică din diferite țări. 

Scopul și metodologia cercetării. Manualul școlar de matematică din Republica Moldova prezintă o 

viziune a autorilor, neverificată în mod practic și fără a fi comparată cu manualele precedente sau 

manualele din alte țări. 

Scopul cercetării. analiza manualelor de matematică și determinarea influenței metodei de 

prezentare a problemelor asupra randamentului elevilor la evaluările internaționale. 

Prin problemă în matematică este desemnată o situație, a cărei soluționare se poate obține prin 

procese de gândire și/sau prin calcul. Problema de matematică reprezintă transpunerea unei situații 

practice sau a unui complex de situații practice în relații cantitative în care, în baza valorilor numerice 

date și aflate într-o anumită dependență unele față de altele și față de una sau mai multe valori 

numerice necunoscute, se cere determinarea acestor valori necunoscute. 

Programa școlară la matematică presupune exersarea aplicării modelelor matematice în soluționarea 

unor situații cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice.  

Rolul problemelor în procesul de predare a matematicii este decisiv. Analiza planurilor pentru lecțiile 

de matematică din ciclul preuniversitar relevă că mai mult de jumătate din timpul de formare la 

această disciplină este alocat soluționării problemelor. Aproape la fiecare etapă a lecției elevii rezolvă 

o varietate de probleme. În ciclul primar și gimnazial chiar și explicația teoriei se face în principal prin 

intermediul problemelor.  

Specificul cercetării PISA constă în faptul că itemii propuși la domeniul matematică sunt prezentați în 

formă de situație practică, iar elevii trebuie să aplice procedeul de transpunere a situației prezentate 

în model matematic și să-l rezolve aplicând diverse formule. În cazul manualului de matematică de 

clasa a VIII-a, aprobat de Ministerul Educației din Moldova, majoritatea problemelor propuse elevilor 

pentru rezolvare sunt prezentate cu modelul matematic elaborat și elevul trebuie doar să aplice 

formulele și să efectueze calculele pentru obținerea rezultatului. 
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Ipoteza cercetării. Dacă va fi mărită ponderea problemelor formulate sub forma unor situații practice, 

atunci: 

 se va îmbunătăți rezultatul elevilor la matematică, stipulat  în cercetările internaționale; 

 va spori interesul elevilor față de studierea matematicii; 

 va crește randamentul elevilor la matematică. 

Obiectivele cercetării: 

 determinarea corelării dintre ponderea problemelor formulate sub formă de situații practice 

din manualele de matematică ale țărilor participante la cercetarea PISA 2015 și rezultatul 

obținut la evaluarea respectivă; 

 analiza comparativă a manualului de matematică din Republica Moldova și a manualelor din 

alte țări participante la evaluare în cadrul cercetării PISA, care au obținut un rezultat mai bun 

comparativ cu Republica Moldova. 

Metodologia cercetării științifice. La realizarea prezentei cercetări au fost utilizate: a) metode 

teoretice: documentarea științifică (analiza literaturii din domeniu), analiza, generalizarea și 

sistematizarea rezultatelor obținute din analiza manualelor școlare de matematică și chestionarea 

unui eșantion restrâns de elevi și profesori; b) metode praxiologice: observația, chestionarul.  

Vom diferenția două moduri de formulare a problemelor de matematică, propuse pentru rezolvare 

elevilor (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Modurile de prezentare a problemelor de matematică 

Modul 1 Modul 2 

Situație practică Model matematic 

Ionel a procurat 5 caiete. El a plătit cu o 
bancnotă de 100 de lei și a primit rest 20 de lei. 
Care este prețul unui caiet? 

Rezolvați ecuația 5x+20=100 

 

Pentru rezolvarea exemplului prezentat în cazul Modului 1 este necesar a transpune situația practică 

descrisă în modelul matematic, pe când în exemplul prezentat în Modul 2 modelul matematic este 

deja elaborat și elevul purcede la aplicarea formulelor și calculul nemijlocit. Astfel, în cazul 

problemelor formulate sub formă de situații practice elevul exersează procedeul de transpunere a 

situației practice în model matematic, ceea ce-i permite să stabilească o legătură mai strânsă între 

cunoștințele matematice și viața reală.  

Rezolvarea problemelor-situații practice presupune efectuarea următorilor pași: 

 Formalizarea (transpunerea textului problemei în modelul matematic); 

 Efectuarea calculelor; 
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 Verificarea rezultatului. 

În cadrul cursului școlar de matematică o atenție majoră este acordată pasului al doilea. În cadrul 

lecțiilor și la efectuarea temelor pentru acasă, majoritatea timpului este destinat efectuării calculelor. 

Remarcăm faptul că în literatura de specialitate nu există o definiție clară, unică a „problemei 

formulate sub formă de situație practică” sau a „problemei aplicative”. Vom considera drept probleme 

formulate sub formă de situație practică acele probleme care sunt formulate fără descrierea modelului 

matematic, dar care sunt rezolvate prin aplicarea matematicii. 

2. Rezultatele cercetării comparative a unor manuale 
școlare de matematică 

În 2012, cercetătorii Ayhan Kursat Erbas de la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, Cengiz 

Alacaci de la Universitatea Medeniyet din Istanbul și Mehmet Bulut de la Universitatea Gazi au 

efectuat o cercetare comparativă a manualelor de matematică din Turcia, Singapore și SUA [5]. Scopul 

cercetării era următorul: analiza modului de prezentare și a structurii manualelor de matematică din 

aceste țări. Drept rezultat, dânșii au remarcat că manualul de matematică din Singapore conține mai 

multe elemente grafice amplasate pe o pagină comparativ cu celelalte manuale și oferă exerciții de 

învățare în baza exemplelor practice din viață. Manualul de matematică din SUA prezenta, în opinia 

cercetătorilor, mai degrabă o carte de referință decât un manual ce poate fi aplicat direct în 

predare/învățare. Totodată, rezultatele obținute în cadrul cercetării menționate au evidențiat că 

manualul de matematică din SUA conține un volum mare de texte, comparativ cu manualul de 

matematică din Singapore, fiind însoțit și de un volum mare de informație „neinstructivă”. O 

caracteristică specifică manualului de matematică din Singapore, remarcată de autorii cercetării, este 

includerea unui set de însărcinări propuse elevilor la finele fiecărei teme studiate, care conține 

însărcinări legate de toate temele studiate anterior.  

În concluzie cercetătorii din Turcia au remarcat că manualul de matematică din Singapore dezvoltă un 

set mai larg de competențe la elevi, care pot fi formulate astfel: „Să înțeleagă, să împărtășească, să 

practice, să rezolve probleme, să reflecteze asupra rezultatelor, să facă un bilanț al rezultatelor și să 

rezolve probleme mai dificile”. 

Anna Brandstorm de la Universitatea Tehnologică din Lulea, Suedia, a cercetat influența nivelului de 

complexitate al manualelor de matematică asupra rezultatelor obținute de elevi [6]. Studiul efectuat 

a arătat că diferențierea sarcinilor din manualul de matematică afectează rezultatul elevilor, oferind 

sarcini cu un nivel scăzut de dificultate tuturor elevilor, indiferent de abilitățile lor matematice. Un alt 

rezultat al acestui studiu constă în faptul că utilizarea imaginilor nu joacă un rol deosebit în sarcinile 

analizate. 
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3. Analiza manualelor școlare din țările participante la 
evaluarea PISA 2015 

Pentru determinarea influenței ponderii problemelor formulate ca situații practice în manualele de 

matematică asupra rezultatului elevilor la compartimentul matematică obținute la testarea PISA 2015 

vom analiza manualele de matematică utilizate în câteva dintre țările participante la evaluarea PISA 

2015. Putem remarca faptul că în unele țări care au participat la evaluarea PISA 2015 nu este aplicat 

în mod centralizat același manual de matematică în toate școlile. Astfel, de exemplu, în SUA și Marea 

Britanie fiecare școală alege în mod individual manualul aplicat în procesul de studiu. Astfel, în SUA 

există școli care utilizează manualul de matematică din Singapore, iar în Italia există școli care aplică 

manualul de matematică din Finlanda. În același timp, în unele țări în care se practică aplicarea 

centralizată a aceluiași manual pot fi utilizate în unele școli, din motive economice, mai multe manuale 

în paralel. De asemenea, în unele țări, din cauza aceleiași situații economice dificile, sunt utilizate în 

școli acele manuale la care elevii au acces (de exemplu, în Liban în școli pot fi întâlnite manuale din 

anii ′80 ai secolului trecut), ceea ce, la fel, împiedică selectarea și analiza manualului de bază. Deoarece 

nu este posibil a diferenția explicit elevii după manualul utilizat, vom cerceta doar țările în care 

majoritatea elevilor și profesorilor de matematică utilizează același manual de matematică.  

În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele analizei manualelor de matematică din unele țări participante 

la cercetarea PISA 2015, care aplică centralizat același manual de matematică în școli [7-23].  

Tabelul 2. Ponderea problemelor formulate sub formă de situații practice în 
manualele de matematică 

Țara participantă 
Ponderea problemelor formulate 

sub formă de situații practice 

Canada (Quebec) 24,1% 

Singapore 22,3% 

Estonia 17,7% 

Finlanda 17,2% 

Suedia 16,7% 

Polonia 11,7% 

Portugalia 8,7% 

Letonia 4,3% 

Grecia 3,8% 

Lituania 3,6% 

Turcia 3,4% 

Israel 3,4% 

Moldova 2,4% 

Georgia 2,3% 

Rusia 2,2% 

 

Pentru Canada a fost selectat pentru analizare manualul din Provincia Quebec, unde se vorbește 

franceza și este utilizat un manual unic, pe când în celelalte provincii din Canada fiecare instituție de 

învățământ alege individual manualele aplicate în procesul de instruire. În toate celelalte țări, la care 
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a fost analizat manualul de matematică pentru elevii cu vârsta de 15-16 ani, selectarea manualului se 

decide în mod centralizat. 

4. Corelarea rezultatelor analizei manualelor școlare cu 
rezultatele elevilor la evaluarea PISA 2015 

Rezultatele obținute de țările pentru care au fost analizate manualele de matematică pentru clasele a 

VIII-a sunt prezentate în Tabelul 3 [24]. Astfel, în cadrul  evaluării PISA 2015, Canada a obținut un scor 

de 516 puncte la compartimentul matematică. Deoarece a fost analizat manualul utilizat în 

majoritatea școlilor din Provincia Quebec, pentru determinarea coeficientului de corelare dintre 

rezultatul elevilor la matematică din cadrul evaluării PISA 2015 și ponderea problemelor formulate 

sub formă de situații practice din manualele de matematică, vom lua anume rezultatul elevilor din 

Quebec – 544 de puncte [25]. 

Tabelul 3. Rezultatul la compartimentul matematică la evaluarea PISA 2015 

Țara participantă Punctaj 

Canada (Quebec) 544 

Singapore 564 

Estonia 520 

Finlanda 511 

Suedia 494 

Polonia 504 

Portugalia 492 

Letonia 482 

Grecia 454 

Lituania 478 

Turcia 420 

Israel 470 

Moldova 420 

Georgia 404 

Rusia 494 

 

Calculăm coeficientul de corelație dintre ponderea problemelor formulate sub formă de situații 

practice și rezultatul obținut de elevi la compartimentul matematică la evaluarea PISA 2015. Notăm 

ponderea problemelor-situații practice prin X, iar rezultatul obținut la compartimentul matematică la 

evaluarea internațională PISA 2015 cu Y. Media rezultatelor va fi următoarea: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖
15
𝑖=1

15
≈ 9,587 

�̅� =
∑ 𝑌𝑖
15
𝑖=1

15
≈ 483,4 
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𝑟 =
∑ ((𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�))15
𝑖=1

√∑ (𝑋 − �̅�)215
𝑖=1 ∑ (𝑌 − �̅�)215

𝑖=1

≈
4163,48

√885,037 ∗ 28411,6
≈

4163,48

5014,512
≈ 0,83 

Reprezentarea grafică a datelor este redată în figura de mai jos. 

Figura 1. Corelația dintre ponderea problemelor formulate ca situații practice și 
rezultatul elevilor la testarea PISA 2015 

 

 

Rezultatul obținut relevă prezența legăturii dintre ponderea problemelor cu situații practice din 

manualul de matematică și rezultatul elevilor la compartimentul matematică din cercetarea PISA 

2015.  

5. Influența aplicării problemelor-situații la lecțiile de 
matematică 

Dacă analizăm manualul de matematică de clasa a VIII-a (ediția 2013) din Republica Moldova, 

observăm că fiecare temă nouă este introdusă printr-o problemă, pentru rezolvarea căreia  elevii 

trebuie să construiască modelul matematic (este prezentată o situație practică când elevul poate 

aplica cunoștințele pe care le va obține la studierea temei respective), însă 98% din restul exercițiilor 

propuse (la majoritatea temelor - 100%) sunt cu modelul matematic deja construit. Excepție este 

capitolul „Elemente de teoria probabilității și statistică matematică”, în care majoritatea problemelor 

propuse pentru rezolvare sunt formulate sub formă de situații practice. Astfel, putem concluziona că 

elevii din Republica Moldova nu au o practică suficientă în rezolvarea problemelor cu situații practice. 

În acest context, matematicianul George Polya, autor al mai multor cărți de popularizare a 

Canada (Quebec)

Singapore

Estonia

Finlanda

Suedia

PoloniaPortugalia

Latvia

Grecia

Lithuania

Turcia

Israel

Moldova

Georgia

Russia

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30

Sc
o

ru
l l

a 
te

st
ar

ea
 P

IS
A

 2
0

1
5

Ponderea problemelor în manuale de matematică



13 

matematicii, a menționat următoarele: „Rezolvarea problemelor este o artă practică, cum ar fi să înoți, 

să schiezi sau să cânți la pian. D-voastră puteți învăța să rezolvați probleme numai prin practică. Dacă 

vreți să știți a înota, atunci va fi necesar să intrați în apă, dar dacă vreți să deveniți o persoană care 

poate bine rezolva probleme, atunci trebuie să le rezolvați” [26]. Pentru a obține rezultate mai bune 

la cercetările PISA este necesar de a practica mai des rezolvarea problemelor cu situații practice. 

Este cunoscut faptul că un copil rezolvă cu entuziasm o problemă atunci când ea este interesantă 

pentru el, când are o importanță personală pentru el (cu excepția obținerii doar a unei note la 

matematică), când problema trezește emoții. Orice situație practică descrisă în condițiile problemei 

găsește un ecou în sufletul copilului, dacă el devine un participant al situației date. Aceasta depinde 

de măiestria profesorului și de manualul (sau culegerea de probleme) utilizat. Există o diferență foarte 

mare între ciclul primar și cel gimnazial la matematică, fapt care se confirmă și printr-o scădere a 

mediei elevilor la matematică. Profesorii din clasele primare mai des operează cu probleme ce includ 

situații practice în comparație cu profesorii de matematică de la ciclul gimnazial. Acest fapt este 

confirmat și de analiza manualelor de matematică din clasele primare și gimnaziale. Ponderea 

problemelor formulate sub formă de situații practice scade brusc odată cu trecerea elevilor din ciclul 

primar la cel gimnazial [27]. 

Admitem că este dificil de a alcătui situații practice diferite pentru toate temele din manualul de 

matematică, însă includerea mai multor probleme cu situații practice le va permite elevilor să 

stabilească mai ușor legătura dintre materia studiată și viața reală. Să luăm drept exemplu următoarea 

problemă: 

În vârful a doi piloni cu înălțimea a și b, ce se află la o distanță m unul de altul, 
se află câte o cioară. Pe pământ între piloni s-a pus o bucățică de cașcaval. 
La ce distanță de la piloni trebuie pus cașcavalul, ca ciorile să ajungă 
concomitent la el, dacă se presupune că viteza lor de zbor este aceeași. 

Interpretarea grafică a acestei probleme (vezi figura de mai jos) le prezintă elevilor un exemplu de 

aplicare a cunoștințelor de geometrie, în special de la tema „triunghiuri”. 

Figura 2. Interpretarea geometrică a problemei 
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Profesorii, la rândul lor, pot reformula problemele din manual, transformându-le în situații practice. 

De exemplu, avem următoarea problema: 

Sunt date două puncte A și B situate de aceeași parte a dreptei m. 

Determinați poziția punctului C, astfel încât suma segmentelor AB și 

BC să fie minimală. 

Problema respectivă poate fi reformulată astfel: 

Pe drumul m (îl considerăm drept) trebuie construit un depozit C, de 

unde mărfurile vor fi transportate la centrul comercial B. În punctul A 

se află stația de autocamioane. Determinați poziția optimă a 

depozitului pentru a scurta drumul parcurs de autocamioane. 

Problemele formulate sub formă de situații practice pot conține atât situații simple (tipice), cât și 

situații complicate, la rezolvarea cărora elevii vor depune un efort mult mai mare, aplicând cunoștințe 

din diverse arii curriculare. Practicând rezolvarea doar a problemelor standard, formulate tipic, care 

au doar o singură metodă de rezolvare, profesorul asigură dezvoltarea unor competențe de bază [28]. 

Însă aceasta nu-i va permite elevului să-și dezvolte abilitatea de a acționa de sine stătător, să-și 

dezvolte potențialul intelectual. Practicarea doar a unor probleme tipice nu contribuie la îmbogățirea 

și dezvoltarea personalității elevului, deoarece autoaprecierea și nota acordată de profesor depind în 

mare măsură de efortul depus. Dezvoltarea unor calități individuale, cum ar fi ingeniozitatea, 

creativitatea, capacitatea de a analiza ș.a. se poate realiza în mare măsură prin rezolvarea anume a 

unor probleme atipice. 

În sprijinul acestei idei aducem drept exemplu o problemă din manualul de matematică din Singapore, 

care a fost analizată în cadrul unui talk-show la un canal de televiziune din SUA, după apariția versiunii 

engleze a manualului de matematică din Singapore, și care a devenit farte cunoscută datorită publicării 

acesteia în Internet: 

Albert și Bernard au dorit să afle când este ziua de naștere a lui Cheryl. 

Cheryl le-a numit 10 posibile date de naștere: 

15 mai 16 mai 19 mai 17 iunie 18 iunie. 

14 iulie 16 iulie 14 august 15 august 17 august. 

Cheryl le-a spus aparte lui Albert luna, iar lui Bernard - ziua în care 

ea s-a născut. 

Albert: Eu nu știu când s-a născut Cheryl, dar nici Bernard nu știe. 

Bernard: La început eu tot n-am știut, dar acum știu când s-a născut 

Cheryl. 

Albert: Atunci și eu deja știu când e ziua de naștere a lui Cheryl. 

În ce zi s-a născut Cheryl? 

Nu există o metodă universală de rezolvare a problemelor nestandard, deoarece fiecare dintre aceste 

probleme este unică. Pentru rezolvarea problemelor cu situații practice elevii sunt nevoiți să citească 

de mai multe ori textul problemei, să analizeze textul citit, să determine esența textului. Toate aceste 

competențe se includ în curriculumul de limbă și literatură, dar ele pot fi dezvoltate și în cadrul orelor 
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de matematică. În acest sens George Polya, profesor la Universitatea Stanford din SUA, în cartea sa 

„Cum putem rezolva probleme”, a făcut o astfel de remarcă: „Ce înseamnă să posezi matematica? 

Este abilitatea de a rezolva probleme, și nu numai standard, dar și acelea care necesită bun-simț, 

originalitate, inventivitate” [29]. 

Ivan Arjanțev, profesor la Școala Superioară de Economie din Rusia, a remarcat că copiilor, în general, 

nu le place să calculeze, dar dânșii cu mare entuziasm rezolvă „problemele calitative” [30]. El consideră 

că „problemele calitative”, care țin nu numai de aritmetică, analiză sau geometrie, dar în special de 

aspectul logic, ajută copiii să stabilească relațiile de cauzalitate, sporesc interesul copiilor pentru 

rezolvarea problemelor. Ivan Arjanțev consideră că acest aspect este mai important decât calculele 

nemijlocite și le va fi de folos elevilor pe parcursul vieții. 

Majorarea ponderii problemelor cu situații practice nu trebuie ridicată la 100%. Profesorii școlari cu 

experiență bogată de lucru împărtășesc următoarea idee: ca elevul să poată alcătui modelul 

matematic este necesar în primul rând de a-l învăța să rezolve modelele matematice. Astfel, elevul, la 

alcătuirea modelului matematic, va recurge la un model pe care îl cunoaște și știe cum poate fi 

rezolvat. Acest lucru este confirmat și prin analiza manualelor din alte țări, în care ponderea 

problemelor-situații practice nu depășește 25%. 

În societatea noastră este răspândită părerea conform căreia cursul școlar de matematică în clasele 

superioare este foarte complicat. Însă majoritatea părinților nu consideră că în loc de studierea 

matematicii „pure” cu o mulțime de formule ar fi mai potrivit de a include mai multe probleme din 

viața reală, situații practice care să fie analizate și rezolvate. 

Cercetarea efectuată de o echipă mixtă de cercetători din Rusia (Școala Superioară de Economie) și 

din SUA (Universitatea Stanford și Universitatea din Michigan) a demonstrat că accentul pe rezolvarea 

problemelor de matematică „formale” (adică cu modelul matematic elaborat) este o soluție 

rezonabilă. Elevii din clasele a VIII-a – a IX-a care au practicat rezolvarea mai multor probleme de 

algebră și geometrie s-au descurcat foarte bine și la alte probleme din domeniul științelor reale. 

Totodată, s-a demonstrat că elevii care au rezolvat mai multe probleme de algebră și geometrie au 

obținut un rezultat mai bun și la testarea PISA [31].  

Pentru exemplificare să examinăm câteva pagini din manualul din Singapore editat în SUA în limba 

engleză (Anexa 1). Din exemplele aduse, pe lângă prezența pe fiecare pagină a problemelor cu situații 

practice, remarcăm și prezența frecventă a imaginilor din viața reală (fapt menționat și în studiul 

efectuat de cercetătorii din Turcia). Aceste imagini servesc drept suport suplimentar pentru stabilirea 

legăturii dintre materia studiată și viața înconjurătoare. 

Astfel, e binevenit de a le propune profesorilor de matematică un astfel de manual (sau o culegere de 

probleme) care va conține mai multe probleme de aplicare a cunoștințelor matematice în viața 

practică, ceea ce va permite atingerea mai multor obiective ale învățării, precum: 

 Sporirea motivației elevilor; 

 Stabilirea unei legături mai strânse între disciplina școlară matematica și viața reală; 

 Sporirea performanței elevilor la matematică. 
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6. Analiza rezultatelor obținute prin chestionarea elevilor 
și a profesorilor de matematică 

Pentru determinarea cauzelor neutilizării pe larg de către profesorii din Republica Moldova a  

problemelor de matematică, la rezolvarea cărora elevii să elaboreze modelul matematic, a fost supus 

chestionării un grup de profesori și elevi din mun. Bălți (Anexa 2 și Anexa 3). La acest sondaj au 

participat elevii din clasele a VI-a – a IX-a (în total 204 elevi) și 16 profesori de matematică. 

Chestionarea a fost realizată în perioada 15 aprilie – 15 mai 2017. 

Majoritatea profesorilor intervieivați (87,5%) au remarcat că cea mai mare atenție este acordată 

pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor de promovare (fig. 3).   

Analiza itemilor din testele de exersare la matematică publicate de Agenția de Asigurare a Calității din 

cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova ne demonstrează că accentul este pus pe itemi cu 

modele matematice deja elaborate (vezi tabelul 4) [32-37]. 

Astfel, în medie, la fiecare variantă de test oferită pentru exersare elevilor la examenul de matematică 

la finele cursului gimnazial, numai o problemă din șase este formulată cu situații practice. Baremul de 

notare la testele respective arată că punctajul acordat elevilor pentru alcătuirea modelului matematic 

reprezintă aproximativ 50% din punctajul total al itemului. 

Figura 3. Rezultatele răspunsurilor profesorilor de matematică la întrebarea 
„Cărui aspect acordați o atenție deosebită în pregătirea elevilor pentru ...?” 
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Tabelul 4. Modul de formulare a itemilor la testele de exersare pentru examenul 
de promovare la ciclul gimnazial din Republica Moldova 

Anul 
Itemi formulați cu modelul 

matematic 
Itemi formulați cu situații 

practice 

2017 20 4 

2016 20 4 

2015 20 4 

 

Analiza variantelor de teste și lucrări de control propuse elevilor în cadrul evaluărilor școlare denotă, 

de asemenea, o pondere mare de probleme formulate cu model matematic elaborat. În medie, 

ponderea problemelor cu situații practice la evaluările școlare și lucrările de control propuse de 

profesori nu depășește 10%. 

Matematica a apărut și s-a dezvoltat ca o știință aplicativă. Problemele practice, apărute pe parcursul 

istoriei, au dus la dezvoltarea științei matematice. Actualmente, problemele noi în domeniul 

matematicii sunt de proveniență teoretică. Aceeași cale o parcurg elevii în școală – începând studiul 

matematicii ca o disciplină aplicativă în clasele primare, ei ajung în clasele absolvente la studierea 

matematicii ca o disciplină teoretică. Aceasta reduce interesul elevilor față de studierea matematicii. 

Sunt foarte puțini copii care pot vedea frumusețea și ingeniozitatea în metoda de rezolvare a unei 

probleme matematice.  

Distanțarea matematicii școlare de viața reală este o problemă și în alte țări. Profesorul Mircea Miclea, 

fostul Ministru al Educației și Cercetării din România, într-un interviu din anul 2003 a remarcat: „Cred 

că dificultatea principală nu e nivelul, ci conținutul mult prea formal și non-aplicativ al modului în care 

este predată matematica. Adică se predau în continuare formule, teoreme, lucruri care se 

demonstrează fără să se vadă legătura cu aplicația practică. Adesea nu se vede nici măcar aplicația de 

la fizică la matematică, adică la ce îți folosesc derivatele ca să rezolvi o problemă de fizică. Prin urmare, 

nu cred că nivelul de dificultate este ridicat, cred că lipsește componenta aplicativă și legarea 

matematicii cu viața. Aici cred că apare dificultatea, nu nivelul de predare” [38]. 

Încă o problemă pentru Republica Moldova o constituie numărul insuficient de profesori de 

matematică în școli. Conform datelor Ministerului Educației, la începutul anului de studii 2016-2017 

în școlile din Republica Moldova erau vacante locuri de muncă pentru un număr de peste 150 de 

profesori de matematică. Evident că în această situație matematica este predată de persoane fără 

pregătire specială în domeniu (de exemplu, profesorul de altă disciplină), iar manualul devine un 

îndrumar principal pentru elevi și profesor. După cum s-a menționat, manualul de matematică din 

Republica Moldova nu le propune elevilor multe probleme la care este necesară formularea modelului 

matematic. Profesorul fără pregătire specială în domeniu nu le poate oferi elevilor informații 

suplimentare, în special, ce țin de modul de aplicare a cunostințelor matematice în viața reală, cu 

excepția cazului aplicării matematicii în domeniul său. 

Un rezultat obținut încă din primele evaluări PISA relevă că cele mai bune sisteme de învățământ 

angajează și susțin profesorii mai buni. Calitatea învățământului în țară nu poate fi mai mare decât 
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calitatea profesorilor – este o concluzie obținută nu doar de PISA, ci și de alte cercetări ale politicilor 

educaționale din diferite țări. 

Progresul învățământului preuniversitar din Finlanda este asociat în primul rând cu sporirea cerințelor 

și autonomiei în lucrul profesorului școlar. Concursul la admitere la specialitățile pedagogice în 

universitățile din Finlanda este unul din cele mai înalte (la Universitatea din Helsinki concursul 

depășește 10 persoane pe un loc). Pentru a trece concursul la specialitățile pedagogice, elevul din 

Finlanda trebuie să aibă un rezultat mediu la absolvirea școlii care l-ar plasa în prima treime de 

absolvenți ordonați după rezultatele obținute la absolvirea școlii. În Republica Moldova, în ultimii ani, 

locurile la specialitățile pedagogice în universități se completează după principiul rezidual, deși 

Ministerul Educației întreprinde unele măsuri pentru atragerea tinerilor la specialitățile pedagogice, 

însă admiterea din ultimii ani denotă că acești pași sunt insuficienți. 

Pe lângă sporirea cerințelor la admitere la specialitățile pedagogice, este importantă organizarea 

permanentă a cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice. În Republica Moldova profesorii școlari 

sunt obligați să urmeze cursurile de perfecționare cu o periodicitate de cel  puțin de 5 ani. Din păcate, 

majoritatea profesorilor școlari participă la cursurile de perfecționare numai pentru obținerea 

certificatului respectiv.  

Elevilor intervievați în cadrul cercetării li s-a propus să compare două teste de evaluare, unul din ele 

fiind compus doar din probleme cu modele matematice elaborate, celălalt având o pondere egală 

dintre cele două moduri de formulare a problemelor. Majoritatea elevilor au menționat că problemele 

în care este descrisă o situație practică sunt mai interesante (Fig. 4). Anchetarea elevilor a evidențiat 

prezența unei bariere psihologice în fața problemelor cu aspect practic propuse pentru rezolvare (fără 

prezența modelului matematic).  

Figura 4. Rezultatele răspunsurilor date de elevi la întrebarea „Care variantă de 
test, după părerea d-voastră, este mai interesantă?” 

 

 

În cadrul anchetării elevii au remarcat că astfel de probleme nu sunt obișnuite, ci sunt probleme de 

concursuri, „olimpice” și sunt destinate numai pentru cei care cunosc foarte bine matematica. Din 

totalul celor anchetați, 89% au remarcat că lasă la sfârșit astfel de probleme întâlnite în cadrul testelor 
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mai mare (uneori dublă) comparativ cu problemele propuse elevilor cu modelul matematic elaborat. 

Aceasta influențează elevii care, la rândul lor, stabilesc legătura dintre punctajul problemei propuse și 

dificultatea de rezolvare a ei. Deși în testele propuse elevilor pentru comparare nu era specificat 

punctajul acordat pentru fiecare problemă, la întrebarea care din problemele propuse în ambele teste 

este cea mai dificilă, 96% dintre elevii  anchetați au selectat una din cele trei probleme cu situație 

practică.  

Elevii din clasele a VI-a – a VII-a sunt mult mai cointeresați de rezolvarea problemelor practice, aceasta 

oferindu-le posibilitatea de a stabili legătura dintre disciplina școlară și viața reală. 97% dintre elevii 

claselor a VI-a – a VII-a preferă să aplice cunoștințele de matematică la rezolvarea problemelor din 

viața reală, însă în clasele a VIII – a IX-a această pondere scade până la 58%. Astfel, în această perioadă 

în școală are loc o reorientare a elevilor de la aplicarea cunoștințelor în practică spre un studiu teoretic 

al matematicii. 

Dacă analizăm manualele de matematică din clasele primare din Republica Moldova, vedem o situație 

diametral opusă manualelor din clasele superioare. Majoritatea însărcinărilor din manualele de 

matematică sunt formulate sub aspect practic. Astfel, copiii din clasele primare învață matematica 

pentru a o aplica în viață, iar în clasele absolvente ajung la învățarea matematicii pentru a susține 

bacalaureatul. Pentru a reda studierii matematicii aspectul aplicativ este necesar de a include în 

examenul de bacalaureat mai multe probleme, a căror rezolvare necesită alcătuirea modelului 

matematic. Aceasta va impune atât profesorii, cât și elevii să rezolve mai multe probleme de acest 

gen, fapt care va avea efect pozitiv atât asupra studierii matematicii în general, cât și asupra evaluărilor 

internaționale. 

7. Metodologia formulării problemelor de matematică în 
cadrul evaluării PISA și manualelor de matematică din 

Republica Moldova 

Conceptul fundamental care stă la baza cercetărilor internaționale PISA în domeniul matematică este 

„alfabetizarea matematică”, definită „ca abilitatea unei persoane de a identifica, de a înțelege și de a 

aplica matematica în lumea în care trăiește, care include raționamentul matematic și utilizarea 

conceptelor, procedeelor, faptelor și instrumentelor matematice pentru a descrie, explica și a 

prevedea fenomenele. Aceasta le ajută pe persoane să recunoască rolul pe care îl joacă matematica 

în lume, să facă judecăți și să ia decizii bine întemeiate necesare cetățenilor constructivi, angajați și 

reflexivi” [39]. Prin alfabetizare matematică în cadrul cercetării PISA se înțeleg următoarele abilități 

ale elevului: 

 identificarea problemelor din viața reală, care pot fi soluționate cu ajutorul aparatului 

matematic; 

 transpunerea problemelor identificate în limbaj matematic; 

 rezolvarea problemelor aplicând aparatul matematic; 

 analiza metodelor de rezolvare aplicate; 

 interpretarea rezultatelor obținute conform cerințelor problemei; 
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 formularea și înscrierea rezultatelor. 

În cadrul cercetării PISA problemele matematice sunt prezentate sub formă de texte matematice. 

Conform metodologiei descrise (fig. 5), orice problemă matematică este prezentată în context cu alte 

însărcinări și presupune modelarea matematică a problemei prezentate [39]. 

Figura 5. Ciclul de modelare matematică în conceptul PISA 

 

 

Ciclul de modelare reprezintă un aspect central al conceptul PISA pentru implicarea elevilor ca 

rezolvatori activi de probleme. Evaluarea PISA presupune că elevul poate fi implicat nu la toate etapele 

de modelare. De exemplu, în unele cazuri, sunt date reprezentări matematice, cum ar fi grafice sau 

ecuații, care pot fi manipulate direct pentru a răspunde la o anumită întrebare. Din acest motiv, multe 

probleme incluse în evaluarea PISA implică numai părți ale ciclului de modelare. În realitate, rezolvarea 

problemelor poate, uneori, oscila între procese, revenind la revizuirile deciziilor și ipotezelor 

anterioare. Fiecare dintre procese poate prezenta provocări considerabile și pot fi necesare mai multe 

literații în jurul întregului ciclu. 

În modelul propus de PISA accentul este pus pe situații practice. Elevilor li se propune să efectueze 

patru pași importanți în rezolvarea situațiilor practice: 

 Formulare – transpunerea problemei în limbajul matematic; 

 Aplicare – rezolvarea modelului matematic elaborat; 

 Interpretare – analiza rezultatelor obținute în contextul situației practice formulate; 

 Evaluare – verificarea rezultatelor. 

Problema în 
context

Problema 
matematică

Rezultatul 
matematic

Interpretarea 
rezultatului

Formulare 

Aplicare Interpretare 

Evaluare 
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Conform modelului PISA, este diferențiat „Rezultatul matematic” și „Interpretarea rezultatului”. 

Această diferențiere le permite elevilor să efectueze o „trecere inversă”, de la transpunerea problemei 

în limbaj matematic la interpretarea rezultatului matematic obținut. Interpretarea rezultatului 

permite analiza modelului matematic elaborat, pentru a determina dacă în el au fost incluse toate 

condițiile situației practice propuse. De exemplu, la transpunerea unei situații practice, care prevede 

determinarea prețului unei mărfi, într-o ecuație de gradul doi foarte frecvent nu se introduce condiția 

rezultatului (prețul trebuie să fie o valoare pozitivă). Eliminarea valorilor obținute care nu satisfac 

situația practică propusă se efectuează în acest caz la interpretarea rezultatelor.      

Manualul de matematică pentru clasa a VIII-a este elaborat în baza curriculumului pentru 

învățământul gimnazial (clasele a V-a – a IX-a) [40]. În lista activităților de învățare și evaluare 

recomandate în curriculum se regăsesc următoarele propuneri: 

 rezolvare de probleme și situații-problemă (la compartimentul I. Recapitulare și completări. 

Puteri și radicali); 

 transpunere a unei probleme, situații-problemă în limbajul ecuațiilor, inecuațiilor și/sau al 

sistemelor, rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului (la compartimentul IV. 

Ecuații, inecuații, sisteme); 

 transpunere a unei probleme, situații-problemă în limbajul ecuațiilor de gradul II cu o 

necunoscută sau reductibile la acestea, rezolvarea problemei obținute și interpretarea 

rezultatului (la compartimentul V. Ecuații de gradul II); 

 selectare din mulțimea datelor culese a informațiilor relevante pentru rezolvarea problemei 

în situații reale și/sau modelate (la compartimentul VI. Elemente de teoria probabilităților și 

statistică matematică); 

 rezolvare a unor probleme practice ce țin de aplicarea patrulaterelor și proprietăților acestora 

(la compartimentul X. Patrulatere); 

 aplicare a vectorilor și a proprietăților lor în diverse domenii, inclusiv în rezolvări de probleme 

practice (la compartimentul XI. Vectori în plan). 

Din cele peste 70 de recomandări de activități de învățare și evaluare propuse în curriculum doar 6 

(ceea ce reprezintă doar 8% din numărul total de recomandări) se referă la stabilirea legăturii dintre 

materia studiată și viața reală.  

Recomandările menționate mai sus se regăsesc câte una la șase compartimente din cele 11 studiate 

în clasa a VIII-a; curriculumul la matematică recomandă aplicarea cunoștințelor obținute de elevi la 

rezolvarea „problemelor practice”. În circa o jumătate din compartimentele studiate în clasa a VIII-a 

la matematică, conform curriculumului, elevilor nu li se recomandă nicio activitate de învățare și 

evaluare pentru stabilirea legăturii dintre viața reală și materialul studiat.   

Transpunerea problemei în limbajul matematic (crearea modelului matematic) se regăsește doar la 

compartimentele IV. Ecuații, inecuații, sisteme și V. Ecuații de gradul II. Elaborarea modelului 

matematic este primul pas în cercetarea unei probleme din viața reală.  
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Autorii curriculumului recomandă selectarea datelor necesare din multitudinea de informații pentru 

rezolvarea problemei doar la compartimentul VI. Elemente de teoria probabilităților și statistică 

matematică.  

Analiza curriculumului la matematică ne arată că în niciun compartiment din cele studiate în clasa a 

VIII-a nu sunt propuse toate acțiunile de învățare care ar fi identice cu cele prevăzute în noțiunea de 

„alfabetizare matematică” formulată în cercetările internaționale, inclusiv PISA. „Rezolvarea 

problemelor aplicând aparatul matematic” din cadrul noțiunii de „alfabetizare matematică” este 

singura care se regăsește în curriculumul la matematică din Republica Moldova pentru clasa a VIII-a la 

toate compartimentele. Astfel, elevii din Republica Moldova sunt învățați să rezolve probleme deja 

formulate în modelul matematic, dar nu sunt pregătiți pentru etapa de creare a modelului matematic 

și de interpretare a rezultatelor obținute. 

În Republica Moldova nu există o metodologie de utilizare a situațiilor în elaborarea, formularea sau 

selectarea problemelor pentru evaluările naționale la matematică. Nicoleta Bleandură în articolul 

„Situația – punct de pornire în formarea competențelor” propune o metodologie de aplicare a 

situațiilor didactice la dezvoltarea competențelor la studenți [41]. Deși autorul descrie metodologia 

propusă pentru disciplina „Informatica”, ea poate fi aplicată și în cadrul altor discipline școlare.  

8. Concluzii 

În baza analizei curriculumului la matematică, a manualelor școlare de matematică din Republica 

Moldova și anchetării elevilor se propun următorii pași în vederea sporirii randamentului elevilor din 

Republica Moldova la evaluările internaționale: 

 includerea noțiunii de „alfabetizare matematică” sau a unei noțiuni similare în curriculumul 

de matematică; 

 includerea activităților de „identificare a problemelor”, „transpunere a problemelor 

identificate în limbaj matematic”, „analiza metodelor de rezolvare” și „interpretarea 

rezultatelor” în lista acțiunilor de învățare și evaluare recomandate în curriculumul de 

matematică la toate compartimentele studiate; 

 majorarea numărului de însărcinări cu aspect aplicativ, la rezolvarea cărora elevii vor trebui 

să elaboreze modelul matematic, în testele de evaluare la nivel național/regional/școlar, 

inclusiv la bacalaureat; 

 elaborarea unei metodologii de alcătuire a probelor de evaluare de diferite nivele; 

 elaborarea de noi manuale (sau culegeri de probleme) pentru clasele gimnaziale cu o pondere 

de cel puțin de 20% de probleme cu situații practice; 

 dezvoltarea competențelor interdisciplinare prin includerea problemelor practice din alte 

discipline școlare și invers în procesul de studiere a matematicii, utilizarea conceptelor 

matematice în cadrul studierii altor discipline; 

 includerea textelor matematice (și din alte discipline) în cursul de limba și literatura română, 

pentru sporirea capacității elevilor de a citi și a înțelege textele specializate. 
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În Finlanda modificările din procesul de studiu au fost implementate conform principiului: „Ne 

pregătim copiii pentru viață, nu pentru examene”. Conform cercetării PISA 2015, Finlanda ocupă locul 

3 la citire, locul 5 la științe și locul 12 la matematică. Estonia, care, ca și Republica Moldova, a fost una 

dintre republicile sovietice, a efectuat reforme în învățământ valorificând experiența Finlandei. 

Rezultatele cercetării PISA 2015 au demonstrat că Estonia a implementat cu succes practicile din 

Finlanda, plasându-se pe locul 5 la citire, locul 3 la științe și locul 9 la matematică.  

La orele de matematică din școală elevii rezolvă un număr mare de probleme. Pare să fie clar că acest 

lucru se face nu doar în scopul de a pregăti elevii pentru o activitate în domeniile științifice respective. 

De fapt, acest lucru este imposibil. Marea majoritate a problemelor școlare au puțin de a face cu 

problemele reale, care sunt abordate de către specialiștii din domeniile respective. Pregătirea 

specialiștilor este scopul școlilor profesionale și al universităților, iar scopul școlii constă în oferirea 

unei educații generale (universale), care ar fi de folos copiilor în viață. 

Sensul educației generale constă în pregătirea elevilor pentru a rezolva probleme în general, nu doar 

de un tip sau model anumit. În cursul școlar de matematică profesorul verifică rezultatul, fără a aprecia 

nivelul de înțelegere a condițiilor problemei, soluționarea problemei pe cale optimă etc. Ca urmare, 

elevul nu înțelege de ce învață. Răspunsul este unul singur – învățarea „pentru notă”. Iar acest fapt 

merită să fie schimbat. 
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Anexe 

Anexa 1. Pagini din manualul de matematică din Singapore editat în SUA 
în limba engleză. 
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Anexa 2. Chestionarul profesorului 

1. În timpul orelor de matematică la cursul gimnazial utilizați: 

 Manualul  

 Culegerea de probleme de matematică (dacă da, indicați autorul și denumirea acesteia 

    ) 

 Probleme alcătuite de d-voastră. 

2. Indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

 De acord Parțial 
Nu sunt 
de acord 

Problemele de matematică din manualul școlar au o aplicare 
practică. 

   

Copiilor le este mai interesant să rezolve probleme de 
matematică din viață 

   

Elevii trebuie antrenați la început să rezolve modele 
matematice, iar apoi să aplice cunoștințele obținute la 
probleme din viață 

   

La orice problemă din manual se poate alcătui o situație 
practică 

   

Problemele de la testele de evaluare (regionale și naționale) 
sunt similare cu problemele din manual 

   

Problemele de la concursurile de matematică și olimpiade sunt 
similare cu problemele din manual 

   

3. Este oare necesar să se rezolve la lecțiile de matematică mai multe situații practice întâlnite în 

viață? 

 Da 

 Nu 

4. Dacă la întrebarea precedentă ați răspuns Da, atunci care ar fi raportul dintre problemele cu 

modelul matematic elaborat și situațiile practice?    

5. O atenție deosebită o acordați pregătirii elevilor pentru: 

 examenele de promovare; 

 evaluările școlare, regionale și naționale; 

 concursurile și olimpiadele de matematică; 

 rezolvării situațiilor practice din viață; 

 cunoașterii metodelor de rezolvare.  
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Anexa 3. Chestionarul elevului 

1. Comparați următoarele variante de teste la matematică: 

Varianta 1 Varianta 2 

1. Rezolvați ecuația 𝑥 +
3

2
𝑥 + 50 = 200 

2. Aflați perimetrul unui dreptunghi cu laturile 
de 5 și 8 m. 

3. Determinați cel mai mic număr natural, care 
dă rest 1 la împărțirea la 2, 3, 4, și 5. 

1. Petru, având 200 de lei, a procurat o carte și 
3 caiete. Prețul unui caiet este de 2 ori mai 
mic decât prețul cărții. Cât costă cartea, dacă 
Petru a primit rest 50 de lei? 

2. Care este lungimea unui gard ce înconjoară 
un lot de pământ de formă dreptunghiulară 
cu laturile de 5 și 8 m.? 

3. Câte mere minim trebuie să avem pe masă, 
astfel încât, dacă vin 2, 3, 4 sau 5 copii și 
fiecare ia un număr egal de mere, pe masă 
să rămână încă un măr. 

 

2. Care variantă de test, după părerea d-voastră, este mai interesantă și de ce? 

            

            

3. Care variantă de test, după părerea d-voastră, este mai complicată? 

            

            

4. Ați dori la lecții să rezolvați mai multe probleme asemănătoare cu cele propuse în: 

 Varianta 1? 

 Varianta 2? 

5. La lecțiile de matematică studiați și vă pregătiți pentru: 

 A susține examenele de promovare? 

 A rezolva diverse situații practice din viață? 

 A participa la concursuri și olimpiade? 

 A continua studiile la liceu și facultate? 


