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Există dovezi că elevii dezvoltă abilităţi în aplicarea algoritmilor la rezolvarea
problemelor, dar au probleme în a înţelege conceptele cu care operează matematica. Algoritmii
presupun aplicarea unor paşi sau strategii pentru anumite probleme, în timp ce conceptele
presupun înţelegerea unor idei abstracte. Cercetătorii subliniază importanţa înţelegerii
conceptelor (Lawson, 2007; Protheroe, 2007), cu toate acestea matematica se concentrează pe
exerciţii şi algoritmi de rezolvare, chiar dacă curriculum-ul este conceput pentru a-i ajuta pe elevi
să înţeleagă conceptele şi care să le permită să-şi aplice cunoştinţele şi să-şi continue studiile cu
succes. Memorarea matematicii nu este suficientă pentru dezvoltarea înţelegerii, elevii trebuie să
fie învăţaţi să înţeleagă conceptele din spatele algoritmilor. Elevii odată ce învaţă algoritmii de
rezolvare, nu mai au nici o motivaţie să înveţe conceptele care stau la baza algoritmilor.
Cercetările sugerează că îmbunătăţirea raţionamentului elevilor poate să îmbunătăţească
abilităţile matematice (Rittle-Johnson şi Jordan, 2016). Abilităţile matematice presupun operaţii
precum identificarea asemănărilor şi deosebirilor.
Rezolvarea problemelor reprezintă un element fundamental în învăţarea matematicii.
Învăţând să rezolve probleme şi învăţând prin rezolvarea problemelor, elevii au diverse
oportunităţi să facă conexiuni între ideile matematicii şi să dezvolte înţelegerea conceptelor.
Când se foloseşte termenul de situaţie problemă, înseamnă că elevul nu ştie ce algoritm să aplice
pentru a rezolva problema. Situaţiile problemă vizează gândirea originală şi nu aplicarea unor
algoritmi. (Polya, 1945). O problemă matematică poate fi complexă, dar nu este o situaţi
problemă decât dacă elevul vine cu propriile idei pentru a o rezolva (Beigie, 2008). Ca atare,
există o situaţie problemă atunci când metoda de rezolvare este necunoscută şi este necesară o
soluţie. (Dossey, McCrone şi O’Sullivan, 2006).
Elevii au nevoie să lucreze în mod continuu la probleme interesante şi stimulative. Mulţi
elevi susţin că problemele de la matematică nu ţin seama de realitate, sunt rigide şi se
concentrează prea mult pe algoritmi de rezolvare. Un studiu internaţional privind rezolvarea
problemelor a constatat că elevii ignoră realitatea atunci când rezolvă problemele deoarece este
doar o modalitate de a-şi exersa algoritmii (Greer, 1997). Este important ca elevilor să le fie
prezentate probleme complexe, care să le permită mai multe metode de rezolvare şi care să nu
presupună urmarea unor paşi dintr-un algoritm.
Gândirea creativă se află în centrul matematicii, cu toate acestea elevii au puţine ocazii de
a experimenta creativitatea la matematică (Guilford, 1959 şi Solver, 1997). Gândirea creativă
poate fi dezvoltată făcând sala de clasă să fie un loc de cercetare, însă de cele mai multe ori
matematica se rezumă la exerciţii şi algoritmi. Elevii cred adesea că matematica este o ştiinţă cu
răspunsuri doar de corect şi greşit şi că problemele pot fi rezolvate urmând 1-2 paşi. Învăţarea
matematicii ar trebui să se concentreze pe gândirea logică şi creativitate. Creativitatea necesită
timp şi experienţă pentru a se dezvolta (Pehkonen, 1997). Matematica nu este ceea ce se vede în
manuale, elevii ar trebui să aibă timp şi oportunităţi multiple de a rezolva probleme în mod
creativ. Mulţi profesori susţin că clasa ar trebui să fie un mediu în care învăţarea se face pe baza
cercetării. Un mediu bazat pe cercetare apare atunci când elevii au un rol activ în învăţare, iar
rolul profesorului este acela de moderator al învăţării. Cercetarea este o modalitate prin care
elevii pot descoperi matematica, astfel matematica va fi mult mai decât abilităţi şi algoritmi
(Suurtamm şi colab., 2015). Cu alte cuvinte, învăţarea bazată pe cercetare, este o modalitate de
predare şi învăţare a matematicii şi ştiinţelor în care elevii sunt invitaţi să lucreze în modul în
care lucrează matematicienii şi oamenii de ştiinţă.
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Predarea şi învăţarea asistată de noilor tehnologii reprezintă o parte importantă a
matematicii. Este important ca elevii şi profesorii să aibă acces regulat la tehnologii care să
sprijine învăţarea. Tehnologia folosită la orele de matematică include: instrumente de evaluare
online, aplicaţii informatice şi table interactive.
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