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Matematica este o ştiinţa fundamentală cu ajutorul căreia putem să luăm decizii în aproape
toate domeniile. Predarea şi învăţarea matematicii se află în centrul sistemului de educaţie
românesc. Învăţarea matematicii vizează conectarea şcolii la realităţile vieţii de zi cu zi,
furnizând abilităţi, promovarea gândirii logice şi pregătirea elevilor într-o meserie.
Matematica implică rezolvarea problemelor, cercetare, reprezentare şi comunicarea
conceptelor şi ideilor, realizarea de conexiuni. Cu toate acestea, există îngrijorări că cunoştinţele
în domeniul matematicii ale elevilor sunt într-un declin continuu. Competenţele matematice şi
încrederea sunt esenţiale pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă matematica într-un mod conştient,
într-o atmosferă sigură şi pozitivă.
Sala de clasă trebuie să devină un loc de cercetare prin susţinerea ideilor şi răspunsurilor
neobişnuite date de elevi (Feldhusen şi Treffinger, 1985). Dezbaterile la ora de matematică sunt
forte importante (Bruce, 2007). Ora de matematică ar trebui să fie ca un seminar în care ideile
pot fi discutate, dezvoltate, dezbătute şi înţelese. Elevii ar trebui să simtă că toate ideile sunt
binevenite, chir şi cele neconvenţionale.
Din ce în ce mai multe voci susţin că elevii ar trebui să aibă noţiuni fundamentale de
matematică încă din primii ani de şcoală. Însuşirea noţiunilor fundamentale de matematică de la
o vârstă fragedă joacă un rol important în viitoarele realizări ale elevilor. Cercetătorii au
descoperit că abilităţile matematice timpurii pot avea o influenţa semnificativă asupra traseului
educaţional al elevului (Duncan şi colab., 2007). Majoritatea diferenţelor în cunoştinţe la
matematică ale elevilor este legată de mediul educativ pe care elevul îl are acasă şi în educaţia
preşcolară, de aceea grădiniţa ar trebui să devină obligatorie pentru toţi elevii.
Copii încă de mici ar trebui stimulaţi cu tot felul de jocuri. Copii trebuie stimulaţi acasă
sau la grădiniţă cu jocuri cu numere, cu jocuri de asemănare sau diferenţiere a obiectelor, etc.
(Berger, 2008). Nu există nici o vârstă prea mică pentru a învăţa matematica. S-a demonstrat că
copii pot vedea diferenţe între cantităţi (volum) chiar înainte de grădiniţă, copii sunt capabili să
caute tipare şi să discute asemănării şi diferenţe între cantităţi.
Cercetarea sprijină crearea standardelor bazate pe educaţia matematică timpurie a copiilor,
de aceea copii de mici ar trebui să experimenteze cu noţiunile matematice încă din grădiniţă.
Educaţia matematică timpurie ar trebui să se concentreze pe patru idei importante: (1)
numere şi operaţii; (2) geometrie; (3) raţionamentul logic şi (4) măsurare. Scopul principal al
educaţiei timpuri este acela de a ne asigura că elevii vor avea un mediu de învăţare stimulativ.
Elevii sunt curioşi şi jucăuşi când vine vorba de matematică şi învaţă prin aplicaţii
practice, ei nu memorează matematica. Educaţia timpurie a copilului ar trebui să se concentreze
asupra valorificării acestui comportament prin încurajarea curiozităţii şi cercetării. Jocul liber ar
trebui încurajat în educaţia matematică timpurie, punându-le elevilor întrebări care să stimuleze
gândirea.
Se recomandă că profesorii să-i înveţe pe elevi într-o manieră interdisciplinară, făcând
conexiuni cu alte discipline. Matematica este deseori predată ca o disciplină izolată da alte
domenii, ceea ce creează o lipsă de motivaţie a elevilor, de aceea se recomandă predarea
matematicii interdisciplinar prin crearea unor conexiuni cu viaţa reală (Nikitina şi Mansilla,
2003).
O altă componentă importantă a instruirii matematice de calitate în primii este aceea de a
încuraja elevii să aibă o atitudine pozitivă faţă de matematică. Ca profesori trebuie să putem
explica ce facem şi de ce face în matematică. Profesorii trebuie să cunoască conţinuturile
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matematicii, motivele care stau la baza învăţării matematicii şi competenţele formulate în
curriculum.
Educaţia timpurie ne trasează parcursul educaţional viitor, de aceea ar trebui create
strategii şi programe de intervenţie pentru a îmbunătăţii abilităţile matematice ale elevilor.
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