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Cerinţele didactice necesare în obţinerea succesului şcolar acceptă performanţele şcolare ca exprimare a produsului 

obţinut pe baza unui comportament aşteptat. Performanţa şcolară la şcolarii mici reprezintă un anume conţinut memorat, 
înţeles, aplicat, analizat, sintetizat sau evaluat. Relaţia dintre aptitudini şi capacităţi constituie o problemă fundamentală 
în definirea aptitudinilor. Aptitudinea matematică este un bun valoros pe piaţa internaţională. Ea trebuie depistată, stimu-
lată şi promovată.  
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PSYCHOPEDAGOGICAL PREMISES IN VALUING THE MATHEMATICAL APPROACH  

TO OBTAINING SCHOOL PERFORMANCE 
The didactic requirements necessary for achieving school success accept school performance as an expression of the 

product obtained on the basis of expected behaviour. School performance in young pupils is a content that is memorized, 
understood, applied, analysed, synthesised or evaluated. The relationship between skills and abilities is a fundamental 
problem in the definition of skills. Mathematical aptitude is a valuable asset on the international market. It must be detected, 
stimulated and promoted. 
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Introducere 
Psihologia contemporană acordă o atenţie din ce în ce mai mare cercetării aptitudinilor generale şi speciale 

ale omului. Calităţile care fac o persoană aptă pentru realizarea cu succes a unui anumit tip de activitate nu 
pot fi considerate doar produse exclusive ale eredităţii, dar nici doar proiecţii singulare în conştiintă ale lucrurilor 
şi modelelor externe. Calitaţile şi performanţele apar ca rezultate ale dezvoltării, ale interacţiunii dintre individ 
şi condiţiile de mediu socioeconomic, ştiinţific, tehnic şi cultural în care s-a format. Caracterul lor, mai mult 
sau mai puţin creativ, depinde de modul în care se reliefează construirea potenţialităţilor ereditare de către 
factorii ambientali, de conţinutul, tipologia şi caracteristicile activităţii de învăţare, în primul rând.  

„Inteligenţa este capacitatea unui individ de a găsi soluţii noi la situaţii problematice.” Astfel, inteligenţa 
este concretizată ca un set de aptitudini şi abilităţi psihice între care, prin influenţa fericită a mediului, se sta-
bilesc ierarhii structurale [1, p.68].  

Performanţa şcolară şi aptitudinea  
Înţelegem prin performanţă utilizarea mintală sau practic-aplicativă a unui anumit conţinut prin intermediul 

unor capacităţi de operare. Comportamentul în funcţie de conţinuturile învăţării definește performanţa şcolară a 
şcolarului mic.  

Capacitatea psihică exprimă posibilitatea individului de a efectua cu succes o anumită activitate. Ea se leagă 
întotdeauna de momentul prezent şi este profund influenţată de experienţa în domeniul respectiv [2, p.70-71]. 

Spre deosebire de capacitate, aptitudinea se leagă, în esenţă, de potenţialitate, de posibilitatea ca, în condiţiile 
în care ar avea asigurate condiţii optime, un anumit individ să ajungă la dobândirea unei capacităţi ridicate 
într-un domeniu. 

Acest lucru are o deosebită importanţă pentru cadrul didactic dacă ne gândim că, în cele mai multe cazuri, 
elevii sunt evaluaţi după capacităţile lor, şi nu după aptitudini, situaţie întâlnită şi în unele teste. Nu există vreo 
posibilitate de a evalua direct aptitudinile altfel decât prin evaluarea performanţelor la anumite probe, deci a 
capacităţilor. Ceea ce relevă mai bine nivelul de dezvoltare a aptitudinilor ar putea fi: uşurinţa învăţării, dacă 
elevul respectiv reţine aspecte absolut noi, relativ rapid şi fără efort vizibil; uşurinţa şi calitatea execuţiei sarcinii 
[2, p.70-71]. 

Dotaţia se defineşte ca un ansamblu de însuşiri funcţionale ereditare şi înnăscute care, în urma dezvoltării 

şi a educaţiei, condiţionează performanţe înalte în activităţi de diverse tipuri [3, p.213]. 
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Supradotarea e legată de natura sistemului nervos central superior şi de capacitatea lui de a elabora conexiuni 

de înalt nivel [4]. 

Realizările precoce se pun pe seama unei înalte dotaţii naturale. După IQ, sunt socotiţi supradotaţi acei copii 

care la bateriile de teste de inteligenţă depăşesc punctajul de 120, deci se situează în jurul valorii IQ-ului de 120. 

Dotaţia are o mai mare importanţă pentru reuşita în activităţile artistice şi sportive, în rest putându-se obţine, 

pe baza exerciţiului şi educaţiei, performanţe dintre cele mai înalte, în condiţiile unei dotaţii de nivel normal 

[5, p.213]. 

La baza înţelegerii procesului de formare şi dezvoltare a aptitudinilor, în general, a celor matematice, în parti-

cular, există ideea că între conţinutul învăţării şi capacităţile intelectuale şi acţionale ale copilului sunt strânse 

relaţii de determinare, de condiţionare reciprocă. Dobândirea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi conduce 

la dezvoltarea şi transformarea calitativă a schemelor cognitive şi acţionale, iar acestea, la rândul lor, condi-

ţionează cantitatea şi calitatea achiziţiilor şcolare. Succesul în învăţarea matematicii, pentru performanţă, 

depinde de stilul de conjugare şi armonizare a calităţilor şi proceselor cognitive cu cele afective şi motiva-

ţionale. O importanţă deosebită trebuie acordată momentului iniţial în care copilul ia contact cu matematica, 

în clasa pregătitoare şi în clasa I, grija pentru cultivarea gustului matematic, pentru problematic, în general. 

Psihologi şi pedagogi din lumea întreagă demonstrează existenţa unor largi zone ale înţelegerii copilului, 

care deocamdată nu sunt suficient de bine cunoscute, deci nici stimulate şi valorificate în procesul învăţării. 

Aptitudinea matematică constituie o problemă (empirică) începând din antichitate, Evul mediu, până în 

capitalism, când goana după supraprofit a făcut ca principiul „omul potrivit la locul potrivit” să devină din ce 

în ce mai presant.  

Problema capacităţilor mintale ale omului în general, ale omului capabil de performanţe (incluzând şi apti-

tudinile matematice), deşi veche de peste un veac, profilată încă din 1869 de F.Galton, în lucrarea Hereditary 

Genius [5, p.16], continuă să se afle permanent în atenţia specialiştilor, ea fiind, indiferent de cercetările şi 

rezultatele înregistrate, un motiv de a pune întrebări şi mai puţin de a oferi soluţii convenabile.  

Aptitudinea matematică a devenit obiect al investigaţiei psihologice abia la începutul secolului al XX-lea, 

ceea ce explică, într-o anumită măsură, rezultatele relativ moderate înregistrate până acum, despre cunoaşterea 

şi valorificarea ei practică.  

Studiind pluridimensionalitatea personalităţii umane, în cadrul căreia inteligenţa generală, aptitudinile 

speciale şi creativitatea sunt reprezentative pentru performanţă, s-a constatat că există blocaje în depistarea, 

cultivarea şi valorificarea copiilor supradotaţi (real). Tiberiu Bogdan şi Iulian Nica estimează că „circa 5% 

din populaţia şcolară o reprezintă copiii supradotaţi, care nu sunt satisfăcuţi de solicitările şcolarităţii. Şcoala 

este eminamente făcută pentru copiii obişnuiţi”. Carl Sagan întreabă: „Câţi Einsteini potenţiali au fost poate 

totdeauna descurajaţi de examenele prin concurs şi de îndoparea cursurilor?” [6, p.53]. 

 Există contradicţii şi probleme pe care copiii supradotaţi le ridică părinţilor şi educatorilor neavizaţi.  

O dilemă considerabilă este şi cea privitoare la blocajele creativităţii şi procedeele de deblocare, precum şi la 

mijloacele de cultivare a capacităţilor individuale şi colective. Printre obstacolele ce blochează creativitatea 

se numără: autoritatea modelelor, şabloanelor; rezistenţa socială; tradiţia, obişnuinţele culturale; autoritatea 

titanilor în umbra cărora nu se poate înfiripa nici cea mai mică idee (legat de noutatea ei); autoritatea literei 

tipărite, oficializate etc. 

Conştient de aceste pericole, Einstein opina contra educaţiei rigide şi remarca cu regret: „Ca să mă pedepsească 

pentru dispreţul meu faţă de autorităţi, soarta a făcut din mine o autoritate” [6, p.53]. 

Elevii capabili de performanţe superioare trebuie să beneficieze de un tratament pedagogic diferenţiat. Capa-

citatea de creaţie se impune ca o trăsătură importantă asupra dotaţilor. La nivelul ei cel mai înalt creativitatea 

este o calitate umană foarte importantă şi trebuie cultivată.  

Ioan Jinga şi Ion Negreţ susţin că „o clasă ideală este o absurditate în sine, opusă uneia dintre trăsăturile 

fundamentale ale speciei Homo: infinita variabilitate intraspecifică. Tratamentul pedagogic diferenţiat al ele-

vilor supradotaţi este o necesitate, dar clasa ideală este o himeră” [7, p.41-50]. 

Se pot constitui „clase speciale”, „de excelenţă”, pentru unii elevi capabili de performanţe superioare.    

Premise psihopedagogice în valorificarea aptitudinilor matematice 

Aptitudinea este un subsistem sau un sistem operaţional superior dezvoltat, care mijloceşte performanţe 

supramedii în activitate. Aptitudinea arată ce poate individul, nu ce ştie el [1, p.21-24]. 
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În opinia lui Ioan Berar, aptitudinea matematică reprezintă o componentă specifică a personalităţii, o sub-
structură a acesteia, relativ independentă, formată din componente cognitive, afectiv-motivaţionale şi voliti-

ve, elaborată în ontogeneză prin adaptări succesive ale copilului la modele matematice externe [5, p.23]. 

Aptitudinea matematică este o structură relativ unitară distinctă şi specifică, formată din mai multe compo-
nente [5, p.106-141]: capacitatea de orientare în sarcină sau intuirea esenţialului pe baza informării primare 

asupra problemei; capacitatea de analiză şi sinteză a datelor (capacitatea de a selecta informaţia primită, de a 
sesiza datele necesare, precum şi cele superflue şi, eventual, lacunare, de a stabili relaţiile necesare, logice 

între datele problemei etc.); simţul sau rigurozitatea logică a judecăţii (măsura în care sunt acceptate, respinse 
sau reţinute ca probabile diferitele soluţii obţinute); capacitatea de semnificare (de simbolizare sau de înţe-

legere a semnificaţiei limbajului matematic); capacitatea de reprezentare şi imaginare spaţială; operativitatea 
gândirii (rapiditatea şi corectitudinea generalizării, abstractizării, reversibilităţii şi contragerii sau prescurtării 

raţionamentelor matematice); memorarea de numere, figuri, relaţii şi scheme de rezolvare; capacitatea de con-
centrare a atenţiei; atracţia pentru problematic (aspectul motivaţional). 

Cunoaşterea, dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor generale şi speciale ale omului au fost şi continuă 
să rămână subiecte de o deosebită actualitate pentru teoria şi practica instructiv-educativă. 

Experiment pedagogic  
Pentru depistarea elevilor cu aptitudini matematice am pornit de la ideea că metoda de investigare este, în 

acelaşi timp, premisă şi produs, instrument şi rezultat al unei cercetări. În elaborarea şi experimentarea siste-
mului metodic propriu şi pe cel al lui Ioan Berar, am respectat anumite cerinţe de ordin teoretic şi practic, care 

să confere grade convenabile de fidelitate şi validitate: recurgerea la metode relativ obiective de cercetare 
(observabile, măsurabile ale reacţiilor elevilor la acţiunea directă sau indirectă a diferiţilor stimuli externi); 

posibilitatea înregistrării datelor; cunoaşterea elevilor pe baza influenţării active a procesului sau fenomenu-

lui investigat (recurgerea la probe formative); folosirea unor teste psihologice şi pedagogice, aplicate indivi-
dual / colectiv; folosirea unor probe formative, aplicate individual. 

În urma experimentului pedagogic realizat la nivelul unei clase din ciclul primar, am ajuns la concluzia că 
nu există certitudini psihice, intelectuale de realizare a unor capacităţi care să conducă la aptitudinea matema-

tică, ci numai premise, anumite performanţe, realizate prin combinarea mai multor factori, printre care şi mun-
ca, pasiunea profesorului în învăţământ primar pentru această disciplină, pregătirea profesională şi tactul pe-

dagogic, eficientizarea stilurilor didactice şi manageriale ale profesorilor.   
Am observat elevii în timpul activităţilor desfăşurate la orele de matematică şi nu numai, la orele suplimen-

tare de matematică, am analizat probele de evaluare, am purtat conversaţii cu elevii şi cu părinţii acestora, am 
efectuat sondaje privind preferinţele şi interesele elevilor, am făcut corelaţii între rezultatele obţinute la ma-

tematică şi rezultatele obţinute la celelalte discipline şcolare de-a lungul ciclului primar, am aplicat, analizat 
şi evaluat probe normative (de aptitudini şi cunoştinte), formative etc. 

Este datoria morală şi profesională a profesorului pentru învăţământ primar să investigheze capacităţile 
intelectuale şi premisele aptitudinilor matematice ale elevilor (mai târziu supradotaţi în acest domeniu), ca-

pacitatea copilului de a obţine performanţe şcolare, pentru dezvoltarea acestor premise în cadrul cursurilor 
şcolare, pregătirii suplimentare, muncii diferenţiate, cercurilor matematice, activităţilor integrate şi pentru 

orientarea elevilor către şcolile superioare cu profil matematic. 

De la începutul clasei pregătitoare am urmărit depistarea potenţialelor aptitudini matematice ale elevilor. De 
multe ori nu a ajuns timpul unei ore, dar dorinţa de a găsi soluţia, şi alteori mai multe soluţii, punând elevii la 

muncă intelectuală, la căutări, îndepărtându-i de gândirea rutinieră, au cerut suplimentarea timpului destinat 
acestui obiect după orele de curs, la cererea copiilor. Ei înşişi au găsit motivaţia pentru lucrul la matematică. 

Au simţit satisfacţia atingerii performanţei, a găsirii soluţiei şi, continuată adecvat, această satisfacţie a oferit 
şansele transformării în pasiune pentru matematică, pentru invenţie, pentru obţinerea a ceea ce alţii n-au reuşit 

să obţină, pentru obţinerea unor performanţe, punctaje mari sau a unor clasamente bune sau foarte bune la 
nivelul clasei sau la diverse concursuri cu nivel ridicat de dificultate.  

Pentru a investiga capacitatea elevilor de a înregistra performanţe şcolare şi premisele aptitudinilor mate-
matice ale elevilor unei clase pe parcursul ciclului primar, am concentrat atenţia asupra metodelor frecvent 

folosite de către profesorii pentru învăţământ primar: chestionare, teste psihologice, aplicate individual şi co-
lectiv, probe normative (de aptitudini şi cunoştinţe), probe formative, aplicate individual (probleme care nu 

depind direct de setul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, algoritmi stocaţi în memoria subiectului, ci şi de 
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experienţa pe care acesta o câştigă în şi prin procesul rezolvării ei). Acestea reliefează nu doar ce ştie şi poate 
elevul la un moment dat, ci mai ales capacitatea lui de a beneficia de experienţa dobândită pas cu pas şi recep-

tivitatea la ajutorul primit, capacitatea de a fi creativ în situaţii noi.  

Am urmărit şi: mediul în care au crescut elevii (urban, rural); sexul (19 băieţi şi 22 fete); pregătirea şcolară a 

părinţilor (31,71% din părinţi – pregătire superioară şi 65,85% din părinţi – pregătire medie, 2,44%  pregătire 

elementară). În urma aplicării probelor despre care am amintit mai sus, am ajuns, după numeroase etape (rezultate 

înregistrate, punctaje  de la 0 la 100 puncte, comparaţii etc.), la o „curbă a lui Gauss” a elevilor clasei, curbă 

care arată astfel:  

 

0

5
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15

0 2 4 6

Seri…

 
Fig.1. „Curba lui Gauss” la clasa experimentală. 

 

Tabel centralizator cu rezultate înregistrate 
 

5 puncte 5,33 pct. 5,67 pct. 6 pct. 6,33 pct. 6,67 pct. 7 pct. 7,33 pct. 7,67 pct. 8 pct. 8,33 pct. 8,67 pct. 9 pct. 9,33 pct. 9,67 pct. 10 pct. 

4,76% din 

elevii clasei 

 

28,57% din elevii clasei 

 

30,95% din elevii clasei 

 

28,58% din elevii clasei 

7,14% 

din elevii 

clasei 

 
5 puncte 5,33 - 6,67 pct. 7-8,67 pct. 9-9,67 pct. 10 pct. 

2 elevi 12 elevi 3 elevi 2 elevi 3 elevi 

 

Concluzii  

În clasa în care am efectuat experimentul pedagogic (clasă eterogenă  33 subiecţi), 28,58% au avut rezultate 
peste 90 de puncte, iar rezultate maxime 7,14%, acest procent depăşind procentul de 2% obişnuit, normal. 
Acest lucru este explicabil prin orele suplimentare de matematică desfăşurate cu clasa şi prin frecventarea de 
către 50% din elevi a cursurilor Şcolii de Excelenţă.  

Cezar Bârzea afirmă în lucrarea La pédagogie du succés (P.F.U., 1982) că a devenit o obişnuinţă a cadrelor 

didactice să clasifice elevii dintr-o clasă astfel: 2%  elevi foarte buni; 13%  elevi buni; 70%  elevi mijlocii; 

13%  elevi slabi; 2%  elevi foarte slabi. Totul pare firesc, dar lucrurile sunt pe departe de a sta astfel [7, p.36]. 
De fapt, rezultatele din catalog indică performanţele de care elevii sunt capabili în momentul notării sau 

pe o perioadă mai mare (dacă evaluarea s-a făcut ştiinţific, obiectiv) şi nu evidenţiază diferenţele valorice 
dintre obiectele de studiu (poziţia unui elev pe curba iniţială a lui Gauss e determinată de media performan-
ţelor sale la toate obiectele). Performanţele sunt produsele unor capacităţi psihice [7, p.36]. 

Pentru stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii claselor primare este nevoie, pe lângă 
caracterul înnăscut al acestora, de un efort suplimentar pe parcursul dezvoltării ontogenetice a copilului, cadrul 
didactic având rolul de a modela premisele ereditare în contactul lor cu diverşi factori: mediul familial, nivelul 
de pregătire, cultură şi ambient; contactul cu societatea, cultura, tehnica etc.; pregătirea constantă şi de nivel 
superior atât la clasă, cât şi în afara orelor de curs. 

A stabili ce pondere au în structura aptitudinilor matematice grupa factorilor ereditari şi grupa factorilor 
de mediu este imposibil, dar cunoaştem că numeroşi oameni de succes în diferite domenii consideră că per-
formanţele remarcabile obţinute în diferite activităţi sunt mai întâi rodul transpiraţiei, apoi al inspiraţiei, 
confirmând ceea ce spunea Thomas Edison, celebrul inventator american: „Geniul este 1% inspirație și 99% 
transpirație”. 

La întrebarea sacramentală, dacă matematician poţi deveni sau trebuie să te naşti, V.A. Kruteţki spune că 

s-ar putea răspunde ipotetic: „Matematician obişnuit poţi deveni; matematician remarcabil, talentat trebuie să 

te şi naşti” [5, p.31] 
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