
многокультурном многообразии if многонациональном окружении, способствовала воспита
нию чувства гражданственности, эмпатии, без которых невозможно формирование межэтни
ческой толерантности.
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REFORMA CUR R 1C LL ARĂ ŞI PREDAREA MATEMATICII ÎN CICLUL PRIMAR

Liubov ZASTANCEANU, lector superior, doctor 
(Universitatea de Stat „A.Russo"din Bălţi)

Résumé

Ci-après on analyse la répercussion des compétences spécifiques de l ’études des mathématiques 
du cycle primaire par exemplification avec tâches des épreuves de l ’évaluation finale pour les mathéma
tiques dans la IV-e

Reforma curriculară în ciclul de instruire preuniversitar din anul de studii 2010-2011 a provocat apariţia 
unui număr impresionant dc neclarităţi în ccca ce priveşte următoarele chestiuni: ce este competenţă, care sunt 
metodele didactice dc formare a acestor competenţe în cadrul diferitor trepte dc instruire, cum sc reflectă 
axarea pe competenţe în proiectarea procesului didactic la diferite etape ale lui.

în curricula în vigoare la moment se menţionează, că procesul educaţional formează nu orice fel de 
competenţe, ci anume competenţa şcolară, care conform aceluiaşi document este definită astfel: „Competenţa 
şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dob indite de 
elev prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului 
cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa 
reală. ’’[!]

Pentru a simplifica înţelegerea sensului acestei definiţii şi, oarecum, a facilita proiectarea didactică la 
diferite discipline de studiu şi la diferite etape, pentru fiecare din disciplinele studiate în ciclul preuniversitar sc 
indică aşa -  numitele competenţe specifice ale disciplinei.

Vom analiza mai detaliat competenţele specifice formulate pentru disciplina „Matematica” la treapta dc 
instruire primară. Conform curriculei pentru ciclul primar, aceste competenţe sunt:

• Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
■ Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
■ Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice.
— Explorarea/investigarea unor situaţii-prohlemă reale sau modelate, integrând achiziţiile mate

matice şi cele din alte d menii. 0 ]
In formarea sa orice competenţă parcurge convenţional mai multe etape:
— Formarea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor necesare respectivei competenţe;
— Aplicarea acestor cunoştinţe, deprinderi şi atitudini în situaţii standard, caracteristice disciplinei de
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studiu respective, vârstei instruitului şi nivelului de pregătire al acestuia;
-  Mobilizarea respectivului ansamblu de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini în situaţii non-standard, situa

ţii de viaţă reală.
In pofida multor idei şi recomandări provenite din diferite instanţe dc profil: Ministerul Educaţiei, Institutul 

Ştiinţe ale Educaţiei, Pro Didactica, universităţile pedagogice privind metodele de formare ale competenţelor 
cei flec disciplinelor, proiectarea didactică de lungă durată, proiectarea pe unitate de învăţământ, proiectarea 
dor nemijlocită, la nivel de realizare a curriculci, în şcoli lucrurile au rămas în mare parte aşa cum au fost, în 
iră dc perfecţionarea documentelor, care sc prezintă pentru verificare.

Considerăm, că în cazul studierii matematicii în ciclul primar şi, posibil. în cazul studierii şi celorlalte 
cipline în acest ciclul acest tradiţionalism este absolut îndreptăţit. Putem invoca mai multe argumente:

-  Este foarte complicat de utilizat recomandările instituţiilor de profil privind proiectarea didactică, în 
special proiectarea pe unitate dc învăţământ, deoarece anumite tipuri de lecţii recomandate: lecţii de 
formare a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor; lecţii de sinteză integrată în unele clase (1,11) este 
aproape imposibil de planificat din cauza lipsei dc deprinderi de învăţare la elevi şi atenţiei stabile puţin 
dezvoltate;

-  Metodologia studierii matematicii în ciclul primar întotdeauna a fost axată pe formarea aşa -  numitor 
competenţe în sensul contemporan, din simplul motiv, că elevii claselor primare vin la şcoală cu lipsa 
totală, în majoritatea cazurilor, a noţiunilor matematice, a limbajului, a deprinderilor, atitudinilor etc. De 
exemplu, analizând algoritmul general al studierii unui număr de o cifră (mai mare ca 1 şi mai mică ca 
10): actualizarea numărului şi cifrei studiate anterior; crearea situaţiei-problemă prin ataşarea la mul
ţimea, ce reprezintă numărul anterior, încă a unui element; numărarea elementelor acestei mulţimi, 
aducerea dc exemple dc mulţimi echipotcntc cu cea construită; introducerea simbolului(cifrci), cc 
prezintă acest număr; scrierea colectivă şi individuală a cifrei; introducerea numărului respectiv în şirul 
numerelor naturale, compararea şi descompunerea lui [generalizat după 2, 3. 4] observăm reflectarea 
formării tuturor competenţelor specifice indicate în curriculă cu utilizare de metode didactice axate 
anume pe formare de competenţe: discuţii euristice, situaţii problemă, metode practice etc.;

— Nivelul de pregătire anterior, profilul psihopedagogie al elevilor ciclului primar nu permite studierea 
noţiunilor matematice, noţiuni foarte abstracte, decât la nivel intuitiv, prin prezentarea de situaţii coti
diene, care ar necesita introducerea noţiuni respective cu abstractizare treptată. De exemplu, metodo
logia tradiţională de introducere a operaţiilor aritmetice în ciclul primar presupune parcurgerea obliga
torie a 3 faze Adaptat după 2,3.4] în cadrul acestui proces: faza concretă -  acţiune concretă cu obiec
tul cunoaşterii; faza scmi-abstractă -  a formării reprezentărilor imaginativ concrete; faza abstractă -  
operarea cu noţiunile abstracte caracteristice operaţiei studiate şi o încălcare a ordinii parcurgerii 
acestor faze provoacă imediat înţelegerea eronată a noţiunilor respective;

—  Scopul major aI educaţiei matematice la treapta primară de învăţământ vizează formarea com
petenţelor matematice specifice, necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului, 
... 1 ceea ce la nivel practic se înţelege ca formare de competenţe matematice în ce priveşte: noţiu
nea de număr natural şi operarea cu numere naturale, formarea noţiunii de problemă matematică şi 
rezolvarea problemelor dc diferite tipuri, formarea primară a conceptelor geometrice etc.

Verificarea formării competenţelor matematice şi anume a competenţelor a fost întotdeauna obiectivul 
jor de promovare a probelor de evaluare finală la finele treptei primare de învăţământ, imediat ce au apărut 
fel de probe. Să analizăm în acest sens culegerile de teste pentru evaluare finală a autorilor Tudoriţa Raischi 
, 2009 şi Valentina Cimpoieş 6 , 2010. în fiecare din aceste culegeri de teste putem identifica sarcini cc 
i fiică formarea competenţelor specifice ale matematicii în ciclul primar. Exemplele prezentate mai jos invocă 
zenţă tuturor competenţelor specifice matematicii ciclului primar, dar au fost ataşate la una din ele, care se 
nifestă preponderent în cadrul rezolvării sarcinii.

I) Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse. 
Exemple: 1)Ce unitate dc măsură vei utiliza pentru a măsura masa unui corp: kilometrul, kilogramul, 
litrul, metrul 5, testul 111 ; 2) Dacă în stânga numărului 537 se scrie 9 atunci numărul obţinut se 
citeşte: nouă mii cinci sute treizeci şi şapte. (încercuieşte litera A dacă enunţul este adevărat şi F, dacă 
este fals) 6, testul 9

II) Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în conteste variate.
Exemple: I) Ce semn de operaţie trebuie pus în , pentru ca rezultatul scris în dreapta exerciţiului să 
fie corect? 4 Q O  1=25 5. testul IV ; 3) Calculează, respectând ordinea operaţiilor: 48357-( 178П)- 
3983:7)= 6, testul 7
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III) Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice.
Exemple: I) Sandu a prins cu 18 peşti mai mult decât Cristi. Câţi peşti a prins fiecare, ştiind că 
împreună au prins 36 de peşti? [6, testul 2]; 2) Un cumpărător avea de plătit la casă 725 de lei. El a 
dat vânzătorului 800 de lei şi a primit restul numai în bancnote de 5 lei. Câte bancnote de 5 Ici a primit 
rest cumpărătorul? [5, testul IV]

IV) Explorarea/investigarea unor sitiiaţii-protlemă reale sau modelate, integrând achiziţiile mate
matice şi cele din alte domenii.
Exemple: 1) ,,La magazinul Electronica s-au vândut. în luna decembrie, 864 de televizoare, iar în 
luna ianuarie cu 549 televizoare mai puţin.” Scrie pe linie o întrebare astfel, încât problema obţinută 
să se rezolve prin două operaţii. Rezolvă problema şi scrie răspunsul pe reţeaua de pătrăţele. |5, testul 
IV]. 2) Mama Sorinei s-a dus la piaţă cu 3846 Ici şi i-a cumpărat fetiţei un costum de şcoală de
_____lei, o rochie d e ________ lei, o geantă d e _________ lei. Câţi lei i-au mai rămas mamei
după efectuarea cumpărăturilor? Completează enunţul cu preţurile potrivite şi rezolvă problema cu 
justificări. [6, testul 2].

Analizând testul la matematică pentru clasa a IV-a de finisare a anului de învăţământ 2010-2011 [7], 
putem menţiona, că în test sînt prezente aceleaşi tipuri de sarcini că şi în alţi ani de studii:

1 ) Numărul o mie şapte sute patru se scrie cu cifre astfel____________ (analogic sarcina 1, testul 1,
sarcina 1, testul 2. etc. 6]. sarcina 5, testul V. sarcina 1, testul X, etc. [5]); ,

2) Scrie şirul format din toate numerele naturale mai mari decât 520 şi mai mici decât 590, care au cifra
unităţilor 4: 524,___,____, (analogic sarcina 5. testul I, sarcina 4, testul 11 [5], sarcina 4, testul 1,
sarcina 3 testul 2, etc. (63)

De asemenea sînt prezente sarcini de rezolvare a exerciţi i lor cu mai multe operaţii, recunoaşterea figurilor 
geometrice, completarea enunţului problemei cu rezolvarea ulterioară, rezolvare a problemelor -  tip cu plan şi 
justificări. Unica sarcină, care aparent este prezentă în test ca clement de noutate este sarcina numărul 11:

„Citeşte cu atenţie textul şi examinează schema dată: Andrei, Ştefan şi Călin au împreună un anumit 
număr de cărţi. Numărul de cărţi pe care la are fiecare tăiat este reprezentat, cu ajutorul segmentelor 
egale, in schema de mai jos.... ” [7], după care urmează întrebări la schemă. Dar şi probleme cu texte asemă
nătoare au fost prezente în sursele [5] şi |6], de exemplu sarcina 11, testul 8 din 16].

Rezultatele evaluării internaţionale T1MSS din anul 2003 |8], demonstrează, că Republica Moldova s-a 
clasat în această perioadă foarte aproape de media internaţională, deşi la momentul respectiv procesul educaţi
onal în Republica Moldova era axat pe obiective.

în concluzie, menţionăm, că tradiţionalismul în predarea matematicii în ciclul primar este suficient de 
argumentat prin rezultatele stabile pe care le manifestă la testările naţionale şi internaţionale, prin competenţele, 
pe care intr-adevăr le demonstrează absolvenţii claselor primare.
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