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RANDAMENTUL ELEVILOR LA MATEMATICĂ 
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The article touches upon the problem of synthesizing information referring to the factors of learning. The notions of 

‘explanation’ and ‘causal explanation’ are analyzed. The author suggests a model of classification of factors which influence 
learning.   

 
 
Introducere 
Randamentul elevului la o anumită disciplină şcolară depinde de un şir de cauze. Numărul şi varietatea 

acestor cauze este foarte mare şi nu toate dintre ele sunt cunoscute. În literatura de specialitate, cauzele care 
influenţează randamentul elevului la o disciplină sunt denumite factori. Termenul factor (din lat. factor – 
producător, făcător) este utilizat ca alternativă, cu încărcătură de înţeles proprie, la denumirea de variabilă 
independentă într-un experiment pedagogic. Realizarea unui experiment presupune alegerea unei probleme de 
studiu şi elaborarea unor ipoteze al căror adevăr sau falsitate vor fi confirmate sau infirmate în cursul 
cercetării. Cel mai frecvent se pune problema de a determina legăturile ce unesc două variabile: variabila 
independentă (cauza) şi variabila dependentă (efectul).  

În cadrul cercetărilor internaţionale TIMSS concepute şi organizate de IEA (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement – Asociaţia Internaţională de evaluare a randamentului şcolar) 
sunt studiate două aspecte ale calităţii învăţământului matematic: 

a) elucidarea tendinţelor de dezvoltare a învăţământului matematic în diferite ţări în baza analizei situ-
aţiei în fiecare ţară participantă, analizei programei (curriculumului şi manualelor de matematică, a literaturii 
metodico-ştiinţifice); 

b) aprecierea comparativă a nivelului de cunoştinţe a elevilor la matematică în ţările participante şi 
evidenţierea randamentului elevilor la matematică. 

Cel de-al doilea aspect presupune elucidarea factorilor care influenţează randamentul elevilor la mate-
matică. În acest articol vom studia posibilităţile de construire a unui model al factorilor care influenţează 
învăţarea elevilor, în general, şi învăţarea matematicii, în particular. 

Importanţa cunoaşterii factorilor este determinată de faptul că informaţia respectivă ar permite luarea unor 
decizii clare în politica şi practica învăţământului. 

 
Tipurile de explicaţie în ştiinţele educaţiei 
Teoria pedagogică, ca şi orice altă teorie ştiinţifică, îndeplineşte un şir de funcţii. Cea mai veche funcţie a 

teoriei este de a descrie şi a explica. Orientarea pragmatică a teoriilor ştiinţifice la începutul sec.XX a 
adăugat un şir de alte funcţii: a comunica (în interiorul comunităţii ştiinţifice), a rezolva probleme, a critica (alte 
teorii ştiinţifice), a înţelege. Pentru necesităţile cercetării noastre o să ne limităm la funcţia de explicare. A 
explica înseamnă a cunoaşte cauzele, a stabili conexiuni între date particulare şi legi generale. 

Cezar Bârzea [1] identifică cinci tipuri de explicaţie în ştiinţele educaţiei: 
– explicaţia genetică; 
– explicaţia cauzală; 
– explicaţia teleologică; 
– explicaţia prognostică; 
– explicaţia statistică. 
Explicaţia genetică interpretează un fenomen ca fiind rezultatul unui proces de dezvoltare şi, în conse-

cinţă, îl explică prin analiza etapelor de evoluţie care au precedat acest fenomen. 
În explicaţia cauzală se pleacă de la faptele de explicat cărora li se caută cele mai plauzibile premise: legi, 

ipoteze, condiţii antecedente. 
Explicaţia teleologică se referă la raporturile scop–mijloace sau rol–funcţii. Majoritatea teoriilor peda-

gogice sunt explicaţii teleologice pentru că ele deduc mijloacele cele mai adecvate unor scopuri. 
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Explicaţia prognostică este o explicaţie antefactum, fiind simetrică explicaţiei cauzale: teoriile ne comunică 
anumite scenarii sau ipoteze, urmând ca faptele ulterioare să le confirme. 

Explicaţia statistică foloseşte ca premise legi statistice, adică generalizări extrase din eşantioane aleatoare 
şi restrânse la un număr limitat de variabile. Ea foloseşte ca argumente frecvenţa, proporţia, repetabilitatea 
sau constanţa relativă a faptelor, exprimate prin enunţuri statistice. 

 
Explicaţia cauzală 
Cauzalitatea ca atare nu poate fi observată empiric. Ea reprezintă ceva indus de către cercetător, o inter-

pretare. În pedagogie nu se poate dovedi că un fenomen cauzează un alt fenomen. Datele empirice pot doar 
contrazice existenţa unei presupuse relaţii cauzale între două variabile.  

Pentru a fi o relaţie de tip cauzal, relaţia dintre două variabile X şi Y trebuie să satisfacă următoarele 
criterii: 

1. Asocierea sau corelaţia. Dacă X este cauza lui Y, atunci valorile lui Y trebuie să se modifice cores-
punzător modificării valorilor lui X. Altfel-spus, X şi Y trebuie să co-varieze. 

2. Ordinea temporală. Cauza trebuie să fie anterioară efectului. 
3. Eliminarea unor explicaţii alternative. Chiar dacă ordinea temporală este respectată, asocierea 

observată între X şi Y ar putea să fie rezultatul unui alt fenomen, al unei a treia variabile Z. 
4. Existenţa unei interpretări plauzibile în termeni de mecanism cauzal între fenomenele studiate, 

informaţia despre interpretare conţinându-se în variabile. 
Dacă cel puţin unul dintre criteriile enumerate nu este satisfăcut, atunci ipoteză că X este cauza lui Y trebuie 

respinsă. 
 
Lumea ca laborator educaţional 
Identificarea factorilor sau a combinaţiior de factori care pot influenţa învăţarea şcolară nu este un exerciţiu 

simplu datorită complexităţii procesului de învăţare. Însă nu numai complexitatea procesului face dificilă 
evidenţierea factorilor. Să presupunem că o variabilă/factor oarecare X influenţează randamentul şcolar 
(factorul Y). În acest caz, conform primului criteriu al relaţiei de tip cauzal, modificarea valorilor lui X 
trebuie să conducă la modificarea valorilor lui Y. Dacă ne mărginim cu sistemul educaţional dintr-o singură 
ţară, de exemplu Republica Moldova, atunci numărul de factor, care pot fi studiaţi, cât şi variabilitatea 
fiecărui factor este mic. Un studiu comparativ al sistemelor educaţionale din mai multe ţări, de genul TIMSS, 
ne oferă posibilitatea a majora numărul de factori studiaţi şi a urmări în ce măsură variaţia factorului X (de 
exemplu, numărul mediu de elevi în clasă care în diferite ţări este diferit) influenţează randamentul şcolar. 
Concomitent, conform criteriului trei al relaţiei de tip cauzal, trebuie eliminate explicaţiile alternative 
(asocierea observată între factorul X şi randamentul şcolar poate fi explicată prin existenţa unei a treia variabile 
Z). În consecinţă, lumea poate fi privită drept un uriaş laborator educaţional. Ideea respectivă a fost lansată de 
către A.Tiana, preşedintele IEA.  

 
Sinteza  Babanschi–Podlasâi 
Analiza literaturii pedagogice demonstrează că majoritatea autorilor nu cercetează în mod special cauzele 

reuşitei elevilor la o anumită disciplină. Există un şir de lucrări în care sunt analizate cauzele reuşitei generale 
a elevilor. De exemplu, Iu.Babanschi [2] a evidenţiat aşa-numitele „posibilităţi reale de învăţare” ale elevilor. 
Printre aceste posibilităţi sunt numite: (a) gradul de dezvoltare a proceselor psihice şi de gândire; (b) prezenţa 
capacităţii de învăţare; (c) atitudinea faţă de învăţare; (d) influenţa familiei ş.a. 

O analiză complexă a cauzelor care influenţează procesul şi rezultatele învăţării a fost realizată de către 
I.Podlasâi [3]. Cercetătorul rus a evidenţiat patru factori generali care influenţează învăţarea la orice disciplină 
şcolară: conţinuturile, interacţiunea profesor–elev, nivelul de instruiblitate al elevului (capacitatea elevului de 
a învăţa şi posibilitatea de a atinge obiectivele preconizate în termenul stabilit) şi timpul. Ambii cercetători 
menţionaţi indică un factor ce ţine de caracteristica elevului. În plus, I.Podlasâi a reliefat doi factori importanţi: 
conţinuturile şi interacţiunea profesor–elev.   

Cercetările efectuate într-un şir de ţări (de altfel, puţine la număr) au evidenţiat un şir de alţi factori. 
V.Semireajco [4] enumeră următori factori care influenţează învăţarea: conţinutul disciplinei, dispoziţia de 
învăţare (factor de motivare), comunicarea profesor–elev, utilizarea tehnologiilor informaţionale. V.Chinapah [5] 
ajunge la concluzia că factorii determinanţi ai randamentului şcolar sunt: conţinutul învăţării/curriculumul, 
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mediul de învăţare (şcolar), mediul social. A.G.Tuleghenova [6] evidenţiază patru clase de factori ai învăţării: 
(1) cei determinaţi de calităţile personale ale elevilor; (2) cei determinaţi de calităţile personale ale profesorilor; 
(3) cei ce ţin de interacţiunile profesor–elev; (4) cei ce se referă la mediul în care are loc învăţarea. 

 
Modelul IPR 
Majoritatea modelelor factorilor ce influenţează învăţarea se sprijină pe un model de bază în care rezultatele 

(de exemplu, randamentul elevilor) sunt determinate de intrări (de exemplu, resursele şi infrastructura) şi de 
procese (activitatea profesorului şi a elevilor). În forma cea mai simplă, modelul IPR (Intrări, Procese, 
Rezultate) se prezintă în felul următor [7]: 

 
Din punct de vedere teoretic, modelul IPR este unidirecţional şi cauzal în sensul că intrările influenţează 

procesele care, la rândul lor, influenţează rezultatele. Modelul IPR poate fi privit ca un sistem dinamic şi 
interactiv: informaţia căpătată la ieşire poate fi utilizată pentru a modifica intrările şi procesele: 

 
 
   
 
 
Într-o variantă mai generalizată, modelul IPR poate fi considerat deschis în sensul că procesele şi rezultatele 

sunt influenţate de variabilele externe: 
 
 
    
 
 
. 

Principalul inconvenient al modelului IPR constă în faptul că el reprezintă un schelet care nu conţine nici 
un fel de indicaţii referitoare la relaţiile ce trebuie examinate sau la variabilele ce trebuie măsurate. Din 
această cauză, a apărut necesitatea de a elabora alte modele, mai utile decât modelul IPR. 

 
Primul model al IEA 
Prima cercetare internaţională, organizată de Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului 

şcolar (IEA) în anii 1959-1961, s-a sprijinit pe un model care concretiza modelul IPR. Experţii IEA au pornit 
de la ideea că elevii învaţă ceea ce este predat de profesor şi, prin urmare, cea mai mare influenţă asupra 
învăţării o au programele şcolare (curriculumul). În consecinţă, programele proiectate pot fi privite drept 
intrări, activităţile de predare conform programelor pot fi interpretate drept procese, iar programele realizate 
(ceea ce au însuşit real elevii) pot fi considerate drept rezultate: 

 
În cadrul cercetării amintite, informaţia despre programul proiectat era culeasă prin analiza documentelor 

reglatoare şi informaţionale: planul de învăţământ, manualele, literatura metodică. Informaţiile care confir-
mau predarea programului se refereau la notele puse de profesori, conţinutul lucrărilor de control şi a testelor 
utilizate. În sfârşit, rezultatele elevilor la testul propus de IEA constituiau informaţia despre programul realizat.  

De acum la etapa de analiză a rezultatelor primei cercetări au fost sesizate limitările modelului de mai sus: 
lipsa informaţiilor despre unitatea şcolară şi despre conducerea ei, lipsa informaţiilor despre profesori, lipsa 
informaţiilor despre elev. 

Sinteza Wang–Haertel–Walberg 
Pe parcursul anilor ’80 ai secolului trecut un grup de cercetători din SUA, condus de Margaret Wang, a 

întreprins o cercetare amplă pentru a sintetiza informaţiile referitoare la factorii care influenţează randa-
mentul elevilor. Au fost evidenţiate 228 de variabile care au efect asupra învăţării [8]. Aceste variabile au 

intrări procese rezultate 

intrări procese rezultate 
programul proiectat  programul predat programul realizat 

intrări procese rezultate 

feedback
feedback

intrări procese rezultate 

feedback
feedback

variabile externe
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fost împărţite în şase categorii mari, iar în interiorul fiecărei categorii variabilele au fost aranjate în ordinea 
descreşterii gradului de influenţă asupra învăţării. Cele şase categorii sunt enumerate mai jos, de asemenea, în 
ordinea descreşterii ponderii lor: 

1) concepţia programei; 
2) variabilele contextuale din afara şcolii (de exemplu, cadrul familial, utilizarea timpului liber); 
3) conţinuturile şi climatul în sala de clasă (de exemplu, gestiunea clasei); 
4) variabilele referitoare la elevi (de exemplu, motivaţia, atitudinea faţă de disciplina şcolară respectivă); 
5) variabilele referitoare la şcoală (de exemplu, politica de participare a părinţilor în gestiunea şcolii); 
6) variabilele referitoare la mediul în care se află şcoala (de exemplu, politica comunităţii locale vis-à-vis 

de educaţie). 
Cercetările ulterioare au permis a evidenţia factorii care au cel mai mare impact asupra învăţării: (a) ges-

tiunea clasei; (b)  procesele metacognitive; (c) procesele cognitive; (d) cadrul familiar şi sprijinul părinţilor;  
(e) interacţiunile sociale dintre elevi şi personalul didactic. 

Gestiunea clasei este una dintre competenţele profesorului; procesele cognitive şi metacognitive denotă 
anumite calităţi ale elevului; cadrul familiar şi sprijinul părinţilor se referă la mediul extraşcolar; ultimul 
factor se referă la interacţiunea profesor–elev.  

                             
Fig.1. Clasificarea factorilor care influenţează randamentul 

Clasificarea factorilor  
Se poate afirma cu certitudine că, la moment, nu există o teorie ştiinţifică coerentă care ar permite o analiză 

obiectivă a influenţei tuturor factorilor învăţării. Elaborarea unei asemenea teorii necesită crearea unei bănci 
de date (fapte) ştiinţifice, căpătate în urma evidenţierii şi studierii fiecărui factor care poate influenţa învăţarea. 

Factorii care influenţează randamentul elevilor 

Factori interni   Factori externi   

De ordin cognitiv: 
 inteligenţe multiple 
 nivelul dezvoltării   
cognitive 
 reprezentările iniţiale 
 atenţia 
 memoria 
 capacităţi   
metacognitive 

De ordin conativ: 
 motivare 
 stilul cognitiv 
 stilul de învăţare 
 imaginea de sine 

De ordin afectiv-social: 
 emoţiile 
 valorile personale şi   
sociale 

Contextul clasei: 
 relaţia profesor-elev 
 relaţia elev-elev 
 abordarea pedagogică 
 modelul de predare 

Caracteristicile 
profesorului: 

 cunoştinţele şi 
formarea 

 motivarea 
 valorile personale şi 
sociale 

 atitudinile 
 aşteptările 
 reprezentările 

Contextul familiar: 
 aspectul sociocultural 
şi afectiv 
 medierea asigurată de 
părinţi 

Contextul societal: 
 valorile sociale 
 cultura 
 normele 
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Următorul pas în elaborarea teoriei constă în clasificarea factorilor evidenţiaţi. Clasificarea poate fi realizată 
după mai multe criterii. Totodată, alegerea reuşită a criteriului clasificării ar permite evidenţierea unor factori 
noi, care nu au nimerit în vizorul cercetătorilor (să ne amintim clasificarea elementelor chimice propusă de 
D.Mendeleev).  

Un alt criteriu de clasificare a factorilor ţine de apartenenţa lor la un element al unui sistem pedagogic. 
D.Tolpa [9] propune o clasificare a factorilor în conformitate cu teoria sistemelor pedagogice elaborate de 
N.Kuzmina [10]. Conform acestei teorii, un sistem pedagogic conţine următoarele componente: scopurile, 
conţinuturile, mijloacele de comunicare pedagogică, elevii, profesorii, rezultatele (achiziţiile elevilor). Din 
această perspectivă, factorii care influenţează învăţarea pot fi clasificaţi în şase grupe: care se referă la scopuri, 
care se referă la conţinuturi etc. 

O variantă de clasificare constă în evidenţierea factorilor care reprezintă anumite calităţi ale elevului 
(factori interni) şi a factorilor care formează mediul (factori externi). Prin sintetizarea punctelor de vedere a 
mai multor specialişti, a fost căpătată clasificarea din figura 1. 
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