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ACTIVITĂŢII EXTRACURRICULARE LA MATEMATICĂ 
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În articol este examinată abordarea psihodidactică în teoria şi practica educaţională. În acest context sunt analizate 
unele modele „de îmbogăţire” a curriculum-ului şi a conţinuturilor la disciplinele şcolare. În particular, prin prisma 
abordării psihodidactice sunt elucidate aspecte ale formării iniţiale a cadrelor didactice referitoare la pregătirea lor către 
activitatea extracurriculară la matematică. 
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PSYCHO-DIDACTICAL APPROACH AND METHODOLOGY FOR THE ORGANIZATION OF 
MATHEMATICAL EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
In this article, the psycho-didactic approach in the educational theory and practice is examined. In this context, some 

curriculum and content “enrichment” models of school disciplines are analyzed. In particular, aspects of the initial 
formation of teachers regarding their preparation for extracurricular activities in mathematics are elucidated through the 
use of the psycho-didactic approach. 

Keywords: extracurricular activity, didactics, psycho-didactic approach, gifted children. 
 
 
Diversitatea analitică a fenomenului de pregătire a unui profesor la disciplină susţine interpretarea de tip 

didactic a realităţii procesului de învăţământ. Din punct de vedere teoretic, este unanim recunoscut faptul  
că didacticile prezintă atât aspectul normativ, cât şi aspectul descriptiv ale procesului de predare-învăţare. 
Perspectiva normativă are în vizor principiile şi procedurile de stabilire a scopurilor şi metodelor de predare-
învăţare, identifică problemele subiectului. Sarcina principală din punct de vedere normativ este realizarea 
planificării procesului educaţional; aspectul normativ începe cu „ar trebui”. Aspectul descriptiv include ana-
liza procesului real de predare-învăţare, a contextelor în care se realizează acesta, a experienţelor de învăţare 
ale studenţilor şi se bazează pe constatări, pe depistarea a ceea ce „este” [1]. Didactica promovează modali-
tăţi de gândire, care evidenţiază întrebări universale foarte importante ale procesului educaţional.  

Abordarea psihodidactică se concentrează pe elaborarea fundamentelor psihologice şi didactice ale tehno-
logiilor educaţionale, ale mediilor şi sistemelor de învăţământ. Ea se constituie într-o direcţie nouă a didac-
ticii moderne, în care metodele şi conţinuturile de predare sunt stabilite în funcţie de prioritatea obiectivelor 
şi a problemelor psihologice, care trebuie să asigure natura formativă şi anticipativă a procesului de instruire. 
Având în vedere că psihodidactica se află la intersecţia dintre psihologie, didactică şi practica instituţiilor de 
învăţământ de diferite tipuri, din punct de vedere praxiologic ea are scopul să pună în aplicare dezvoltarea 
unui nou model de cercetare fundamentală, dar cu orientare experienţială. Acest model pune în practică inte-
grarea cercetării academice şi universitare, precum şi testarea rezultatelor acestora în activitatea practică a 
instituţiilor care activează în sistemele de învăţământ general, superior, extracurricular, informal. Unul dintre 
obiectivele abordării este elaborarea aspectelor metodologice, teoretice, experimentale şi metodice ale psiho-
didacticii care oferă transformarea conţinutului şi a metodelor din obiective sistemice ţintă în mijloace şi 
instrumente psihologice şi pedagogice pentru dezvoltarea cognitivă, fizică, socială (personală), spirituală şi 
morală a elevilor şi a cadrelor didactice. Algoritmul psihodidactic de proiectare şi expertiză a sistemelor edu-
caţionale formative presupune obţinerea răspunsului la întrebările: unde se face instruirea? (tipul instituţiei), 
pe cine instruim şi educăm? (particularităţile contingentului), ce? (disciplinele, conţinuturile), cum? (formele, 
metodele etc.), pentru ce? (obiectivele), cine? (calităţile profesionale şi personale ale cadrelor didactice). 
După primirea răspunsurilor la întrebările din acest algoritm, putem da un răspuns la întrebarea care este 
acum la modă: în ce paradigmă este construit sistemul educaţional? [2]. 

În domeniul educaţiei matematice sunt cunoscute investigaţiile efectuate de E.Ghelfman în colaborare cu 
M.Holodnaia, care au adoptat o abordare psihodidactică axată pe dezvoltarea intelectuală a elevilor în elabo-
rarea manualelor de matematică. Proiectul „Matematică. Psihologie. Intelect” este parte componentă a unui 
model „de îmbogăţire” a predării-învăţării matematicii în învăţământul preuniversitar [3]. Acest model a fost 
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elaborat în baza analizei câtorva modele cunoscute prin orientarea lor psihologică: Modelul liber, Modelul 
axat pe dialog, Modelul axat pe personalitate, Modelul dezvoltativ, Modelul structurat, Modelul axat pe acti-
vism, Modelul formativ. 

În SUA este cunoscut Programul SEM (The Schoolwide Enrichment Model – Modelul de Îmbogăţire 
Şcolară), fundamentat teoretic de J.Renzulli în 1977, de amplificare sau îmbogăţire şcolară, care a început  
să fie implementat în 1978 şi se bucură de mare succes. Sensul iniţial al conceptului de amplificare sau îm-
bogăţire şcolară era de a selecta şi organiza exigenţele de învăţare corespunzător personalităţii individuale.  
În unele surse termenul desemnează activităţile extraşcolare în general. În Modelul triadic de îmbogăţire 
elaborat de Joseph Renzulli trei tipuri de îmbogăţire se aplică unitar, în continuitate progresivă. Tipul I se 
referă la activităţi exploratorii generale, prin care elevilor li se oferă şansa de a-şi identifica cât mai clar aria 
de interese. Tipul II se referă la activităţi de antrenament în grup, care includ formarea deprinderilor de gân-
dire critică şi creativă, metacogniţie, dezvoltarea afectivă, exersarea unor tehnici de comunicare orală, scrisă 
şi vizuală. Tipul III include investigaţii individuale sau pe grupuri mici şi prevede realizarea sau crearea unor 
produse ştiinţifice, artistice etc. Tipul III este cel mai avansat şi se adresează numai elevilor care pe parcursul 
activităţilor anterioare au obţinut scoruri, rezultate şi calificative superioare.  

Rezultatele implementării programului SEM au fost sintetizate într-o lucrare comună elaborată de J.Renzulli 
şi S.Reis în anul 1994. Acest studiu descrie elementele de originalitate ale programului: integrarea sa în pro-
gramul şcolii obişnuite prin „compactizarea curriculumului”; combinarea modelului teoretic iniţial cu o stra-
tegie flexibilă de identificare a predispoziţiilor aptitudinale.  

Pe parcursul ultimilor 35 de ani Universitatea din Connecticut (SUA) organizează ateliere de formare a 
cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii dotaţi în „Institutele de vară CONFRATUTE”. Aceste ateliere sunt 
orientate spre furnizarea de strategii bazate pe cercetare şi pe activitatea practică a educatorilor care şi-au 
asumat angajamentul de a îmbogăţi activităţile de învăţare ale tuturor elevilor, precum şi spre satisfacerea 
nevoilor elevilor supradotaţi şi talentaţi, utilizând metoda compactării curriculumului. Autorii Programului 
„Renzulli Learning” destinat copiilor dotaţi, dar şi profesorilor care lucrează cu ei, sunt mereu preocupaţi de 
modernizarea Modelului SEM (The Schoolwide Enrichment Model). Varianta perfecţionată implementată 
actualmente include şi resursele destinate educatorilor. Aceasta este reprezentată în figura de mai jos [4]. 

 
Modelul SEM (The Schoolwide Enrichment Model, J. Renzulli, S.Reis). 

    Tehnici de modificare a curriculumului 
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Carmen Creţu susţine necesitatea unei viziuni globale asupra programului de asistenţă educaţională a 
copiilor cu aptitudini înalte şi consideră că formării formatorilor trebuie să i se confere un rol de componentă 
integrantă. „Promovarea talentelor pe continuumul identificare-cultivare-afirmare se realizează în rezonanţă 
nu doar cu o concepţie generală asupra genezei şi evoluţiei aptitudinilor înalte, ci şi cu promovarea compe-
tenţelor promovatorilor, pe un continuum similar în structură: identificarea resurselor umane pentru aplicarea 
unui program educaţional specific dotaţilor, a capitalului de aptitudini, creativitate şi motivaţie al educatorilor, 
cultivarea acestui capital şi afirmarea lui atât prin recunoaştere profesională, cât şi prin multiplicare, prin 
generare la alţii” [5]. Strategia de formare a formatorilor trebuie efectuată prin patru niveluri intercorelate de 
programe, cu obiective, tipuri de activităţi, metodologii, calendare şi costuri financiare diferite: formarea 
coordonatorilor de proiecte curriculare pentru dotaţi; formarea educatorilor practicieni; conştientizarea şi 
pregătirea părinţilor, a familiei în general, cu privire la caracteristicile psihocomportamentale ale copiilor cu 
aptitudini înalte şi a modalităţilor de promovare a aptitudinilor acestora în contextul familial; sensibilizarea 
comunităţii la toate nivelurile. Cadrele referenţiale ale formării iniţiale şi continue a formatorilor accentuate 
de C.Creţu se referă la filosofia schimbării de rol-set profesional al cadrului didactic, la tipurile de activităţi 
de formare şi la principiile aplicării programelor de formare a profesorilor. 

Analizând situaţia actuală şi reieşind din scopurile activităţii extracurriculare la matematică, cadrul didactic 
trebuie: 

1) să cunoască la un nivel satisfăcător matematica şi bazele moderne ale matematicii şcolare;  
2) să fie capabil să efectueze cercetări în domeniul matematicii şi să coordoneze activitatea de cercetare a 

elevilor;  
3) să proiecteze şi să implementeze proiecte ale activităţilor extracurriculare; 
4) să selecteze şi să adapteze conţinuturi pentru activităţile extracurriculare; 
5) să formeze şi să dezvolte motivaţia, atitudini şi aptitudini pentru studierea matematicii în concordanţă 

cu ajunsurile ştiinţelor psihopedagogice moderne. 
În realizarea acestor scopuri pregătirea matematică a cadrului didactic va fi pusă în acţiune de necesitatea 

de a adapta (transpune didactic) subiecte de matematică fundamentală pentru cursul preuniversitar de mate-
matică. Transpunerea didactică a conţinuturilor matematice necesită o abordare psihodidactică. La transpune-
rea didactică şi la proiectarea activităţilor extracurriculare se va ţine cont de particularităţile de vârstă ale 
elevilor, dar şi de particularităţile psihologice de formare a noţiunilor matematice cu diferit grad de abstracti-
zare. Este evidentă în acest context necesitatea elucidării aplicabilităţii noilor cunoştinţe atât în matematică, 
cât şi în alte domenii. Astfel, apare necesitatea de a crea modele matematice ale realităţii descrise în probleme 
cu caracter practic sau teoretic din diverse arii curriculare, de a studia relaţii şi dependenţe dintre parametrii 
unor fenomene. Prin urmare, se cere efectuarea unor investigaţii, dar şi proiectarea unor scenarii de organizare 
a activităţii de cercetare efectuate de elevi. În acelaşi timp, noţiunile noi introduse vor fi descrise utilizând un 
context epistemologic şi istoric corespunzător. Pentru noţiunile şi teoriile noi introduse şi pentru cazurile de 
extindere sau aprofundare a cunoştinţelor curriculare se cere un context adecvat al situaţiilor de învăţare, 
reieşind din cerinţele pedagogice actuale.  

Dezvoltarea spiritului creativ este o componentă indispensabilă a procesului de studiere a matematicii, 
este un mijloc de asimilare şi dezvoltare a gândirii teoretice. Însă, dezvoltarea gândirii teoretice are la bază 
interacţiunea cu stadiile empiric şi pre-conceptual ale gândirii. Pregătirea cadrelor didactice pentru activitatea 
extracurriculară la matematică, ţinându-se cont de abordarea psihodidactică a procesului de predare-învăţare, 
va urmări elucidarea evoluţiei caracteristicilor psihocomportamentale ale elevului la trecerea prin toate eta-
pele de maturizare: jocul de rol, activitatea de învăţare, activitatea social-comunicativă, activitatea de autode-
terminare profesională. 

Analiza observărilor calitative ale activităţii extracurriculare la matematică desfăşurate de profesori cu 
experienţă în acest domeniu a permis să formulăm unele ipoteze cu privire la posibilităţile de îmbogăţire a 
cursurilor universitare pentru o pregătire specială a viitorilor profesori de matematică: 

1. În activitatea extracurriculară vor avea succese profesorii care sunt pasionaţi de matematică şi au 
cunoştinţe trainice în domeniu. 

2. Activitatea extracurriculară necesită cunoştinţe profunde în domeniul psihologiei şi abilităţi de comu-
nicare bine dezvoltate. 
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3. Majoritatea elevilor sunt atraşi de activităţile extracurriculare cu caracter recreaţional, dar pentru elevii 
dotaţi şi supradotaţi aceste activităţi nu sunt suficiente, ei preferă soluţionarea de probleme dificile, subiecte 
din diverse domenii, formularea întrebărilor provocatoare pentru profesor. 

4. Dacă profesorii au un compartiment preferat din matematică, în majoritatea cazurilor ei „molipsesc”  
şi elevii de aceste conţinuturi, prin dezvăluirea tuturor aspectelor temei, accesibile elevilor din categoria de 
vârstă respectivă. Astfel, elevii ajung mici „experţi” în problemele de acest tip. Este bine ca profesorii să-şi 
acumuleze un arsenal cât mai bogat de astfel de compartimente, dar aceasta se obţine dacă se purcede la 
studierea profundă cât mai timpurie a matematicii. 

5. Procesul de organizare şi desfăşurare a activităţii extracurriculare la matematică necesită activitate 
creativă atât în domeniul didacticii, cât şi în domeniul matematicii. Creativitatea în matematică începe odată 
cu studierea matematicii, dar se conştientizează în anii de studenţie. Pentru ghidarea eficientă a activităţii 
creative a elevilor la matematică este necesar ca profesorul să fi „simţit” personal acest proces.  

6. Este de dorit ca profesorul de matematică să cunoască şi alte domenii (sau să aibă un hobby) care să-l 
motiveze să realizeze obiective interdisciplinare, să cunoască aplicaţii practice ale matematicii. 

7. Profesorul trebuie să experimenteze diverse tehnici de facilitare a învăţării matematicii, inclusiv dez-
văluirea epistemologiei şi istoriei unor noţiuni şi teorii matematice în scopul cointeresării elevilor. 

8. Activitatea de pregătire a elevilor către concursurile şi olimpiadele de matematică are o multitudine de 
aspecte. Formele practicate de profesor în această activitate trebuie să fie diverse şi să aibă în vedere particu-
larităţile individuale ale fiecărui elev.  

9. Elevii dotaţi sunt preponderent tentaţi să facă cercetări, să exploreze diverse situaţii la limită, iar profe-
sorul trebuie să fie gata să-i provoace la investigaţii, dar şi să facă faţă provocărilor din partea elevilor.  

10. Elevii dotaţi la matematică sunt adesea sensibili şi ei necesită atenţie din partea maturilor până la 
concursuri, în timpul concursurilor şi după concursuri. 

La ora actuală, în procesul de formare iniţială pregătirea cadrelor didactice pentru activitatea extracurri-
culară se realizează preponderent în cadrul practicii pedagogice sau la elaborarea tezelor de licenţă cu 
această tematică. Abordarea tematicii cu privire la dimensiunea proceselor cognitive este un prilej ca stu-
denţii să-şi autoevalueze propriile aptitudini, calităţi psihice. Astfel, involuntar apare motivaţia pentru for-
mularea unor teme de investigaţie în zona de interferenţă a didacticii cu psihologia. Din temele propuse 
pentru lucrul individual la psihologie am selectat şi adaptat o listă de subiecte, care se referă atât la activi-
tăţile extracurriculare la matematică, cât şi la particularităţile de lucru cu copiii dotaţi şi cu cei capabili de 
performanţe înalte: 

1. Intelectul şi componentele lui structurale. Testele psihologice, posibilităţile şi valoarea lor. Teste de 
inteligenţă şi psihometrice. Identificarea copiilor dotaţi la matematică. 

2. Particularităţile aprecierii şi autoaprecierii la elevi. Autoaprecierea şi nivelul pretenţiilor personalităţii. 
Rolul autoevaluării în participarea la competiţiile matematice.  

3. Sistemul motivaţional uman, structura şi caracteristica lui. Problema motivării elevilor pentru studierea 
matematicii. 

4. Esenţa şi funcţiile atenţiei. Rolul jocurilor didactice în dezvoltarea atenţiei elevilor în cadrul lecţiilor 
de matematică. 

5. Sensibilitatea şi măsurarea ei, fenomenul adaptării. Managementul succesului. 
6. Complexitatea percepţiei. Reprezentările în activitatea de predare-învăţare a matematicii. 
7. Importanţa memoriei în studierea matematicii. Aplicarea tehnicilor de memorare în studierea matema-

ticii. Reguli mnemonice. Esenţa uitării, fenomenul reminiscenţei.  
8. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor. Dezvoltarea gândirii în procesul de studiere a matema-

ticii. Operaţiile gândirii şi formarea lor prin învăţământul matematic. Stiluri de învăţare. Creativitatea. 
9. Teoria inteligenţelor multiple. Aplicaţii în studierea matematicii. 
10. Stresul şi afectul ca stări psihice deosebite, cauzele apariţiei lor. Competiţiile matematice. Impactul 

competiţiilor matematice asupra stării psihice a elevilor participanţi. Rolul consilierii psihologice în atenua-
rea influenţei stresului şi a sentimentelor de euforie exagerată. 

11. Problema aptitudinilor. Aptitudinile matematice. Talentul. Copiii dotaţi şi supradotaţi. Societatea 
Mensa. 

12. Rolul familiei în menţinerea şi dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studierea matematicii.  
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Tematica expusă constituie un punct de plecare în formularea temelor de investigaţie la tezele de licenţă 
în domeniul didacticii matematicii. Alegerea temelor de cercetare pentru elaborarea tezelor de licenţă este la 
discreţia studenţilor, dar, în cazul optării pentru o temă legată de activitatea extracurriculară la matematică, 
am considerat important ca studentul(a) să-şi asume abordarea psihodidactică a procesului. Anume în cadrul 
pregătirii tezelor de licenţă a fost posibil să contribuim la formarea competenţelor specifice procesului de 
organizare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare la matematică.  
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