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Rezumat
De la mijlocul anilor 1950, elevilor li s-a cerut să facă teme. Studierea literaturii de
specialitate arată importanța temelor pentru profesori, părinți și elevi, pe de o parte, iar
pe de altă parte, expune problemele emoționale, sociale și familiale cauzate de volumul
mare, neplanificat de teme pentru acasă, sarcini dificile, o lipsă de explicații din partea
profesorului și tipul de implicare a părinților (Coutts, 2004). Unul dintre obiectivele
principale ale sistemelor de învățământ din țările membre OCDE este dezvoltarea
studenților independenți, capabili să se organizeze singuri. Această problemă a fost
exprimată în principal în legătură cu pregătirea temelor. A face temele în mod
independent este o abilitate cerută elevului pe parcursul anilor de studiu (Hong,
Milgram și Rowell, 2015). Acest studiu își propune să expună și să examineze
atitudinile elevilor arabi din școala gimnazială din Israel față de utilizarea temelor
asociate cu matematica și efectul utilizării exercițiilor pentru acasă pentru a crește
nivelul educațional la matematică în școlile arabe din nordul Israelului.
Cercetătorul și-a bazat studiul pe modelul „metodei mixte”, aplicând designul paralel
convergent, în care metodologiile cantitative și experimentale sunt prioritizate în egală
măsură.
Studiul actual a inclus două eșantioane care au luat parte la această cercetare: (a) 500
de elevi au fost un eșantion reprezentativ bazat pe un eșantion selectat proporțional și
aleatoriu, pentru a examina atitudinile elevilor arabi de gimnaziu din Israel față de
utilizarea temelor asociate cu matematica; acești elevi au fost aleși din liceele din nordul
Israelului. Și (b) 180 de elevi au format un eșantion reprezentativ bazat pe un eșantion
selectat proporțional și aleatoriu; jumătate dintre ei este un grup experimental, iar
cealaltă jumătate este un grup de control pentru a examina efectul utilizării temelor
pentru creșterea nivelului educațional.
Rezultatele studiului arată că majoritatea părinților și elevilor identifică obiectivele și
importanța temelor pentru acasă. Cu toate acestea, printre obstacolele care limitează
părinții și elevii în a face temele este lungimea și volumul temelor. Temele influențează
interacțiunea relațiilor din triunghiul părinte-elev-profesor. Cercetarea sugerează
soluțiile părinților și elevilor pentru a promova elevii în trei niveluri: educațional,
interpersonal, social și sferele educaționale și modelul de învățare al elevilor. Acest
studiu ridică mai multe dileme între cele existente și cele dorite în funcție de opiniile
elevilor și ale părinților.

Cuvinte cheie: temă, matematică, atitudine, performanţă şcolară.
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I.

Introducere
Temele sunt o modalitate de a aplica materialul predat la curs și de a revizui

informațiile dobândite la școală. Temele pentru acasă sunt o problemă foarte importantă
în educație, care ține cercetătorii ocupați de mult timp, în special în ceea ce privește
cantitatea, calitatea și nivelul de dificultate. Indiferent de nivelul de abilități cognitive
(cunoștințe, înțelegere, aplicare etc.) pe care se bazează temele, acestea din urmă se pot
transforma într-o povară pentru procesul de învățare al elevilor. Cu excepția cazului în
care profesorii iau în considerare abilitățile, capacitățile și etapele de dezvoltare ale
elevilor, nivelul temelor poate influența negativ interacțiunea elevului cu acestea, în
special la matematică.
Heyd-Metzuyanim (2015; 2016) a vorbit despre impactul negativ al temelor de acasă
asupra elevilor și dimensiunile sale, și despre motivele fricii de matematică a elevilor.
Ea a abordat, de asemenea, impactul temelor asupra modelului de studiu, învățării
procedurale sau învățării conceptuale, precum și ceea ce afectează elevul și tendința
acestuia de a învăța matematică. Filosofia educațională modernă este axată pe elev ca
axă a procesului educațional, iar predarea practică trebuie să țină seama de beneficiul
general pentru elevi și să ia în considerare personalitățile și diferențele individuale
(Hong, Mason, Peng, & Lee, 2015).

În urma celor de mai sus, cercetătorul consideră că este necesar să studieze
impactul temelor asupra programei şcolare de matematică pentru elevii din gimnaziu
datorită importanței lor în performanţa şcolară. Semnificația acestei cercetări asupra
celui mai important subiect care afectează învățarea și predarea matematicii este că
profesorii care își ajută elevii să își dezvolte intelectul trebuie să ia în considerare
orientarea și dorințele lor și să cunoască impactul temelor pentru acasă asupra elevilor.
Ei trebuie să facă din predare un proces caracterizat prin entuziasm și participare și
cooperare între ei și elevii lor.

II.1. Formularea problemei de cercetare
Nivelul scăzut al elevilor la matematică este o problemă reală atât pentru elevi,
cât și pentru profesori și afectează, de asemenea, familia și societatea. Este o problemă
veche care persistă de ani de zile, în ciuda eforturilor furnizorilor de educație și a
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soluțiilor acestora, care încearcă să minimizeze impactul acestei probleme, care se
manifestă la examenele finale ale elevilor. Cercetătorul a observat că există o problemă
clară în educația elevilor la matematică, iar observațiile sale s-au bazat pe urmărirea
problemelor care împiedică procesul educațional la elevi în gimnaziu, probleme care
obstrucționează cursul procesului de predare a matematicii. Cel mai bun mod pentru
elev de a înțelege subiectul matematicii în general este să efectueze o mulțime de
exerciții matematice în mod repetat și să rezolve întrebările și exemplele legate de acest
subiect. Cercetătorul a observat, de asemenea, că majoritatea elevilor au neglijat și nu
au efectuat exercițiile de acasă care le-au fost date de profesor la finalul fiecărei lecții,
ceea ce îi privează de o experiență importantă în familiarizarea cu și rezolvarea
exercițiilor și efectuarea sarcinilor asociate matematicii. Prin urmare, cercetătorul a
considerat că este necesar să se analizeze problema în ceea ce privește cauzele și
consecințele sale pentru subiectul matematicii în rândul elevilor de gimnaziu.

II.2. Obiectivele și semnificația cercetării
Scopul acestui studiu este de a identifica impactul utilizării temelor pentru acasă,
evaluate conform Taxonomiei lui Bloom, asupra elevilor din gimnaziile arabe din
nordul Israelului și atitudinea lor față de matematică, și de a examina la ce niveluri de
gândire (conform taxonomiei Bloom) vor fi eficiente și dacă îmbunătățește
performanţele la matematică.
Importanța studiului provine din importanța temelor pentru acasă în procesul
educațional și î n a ajuta elevii să efectueze aceste exerciții în următoarele moduri:
1. Pentru a accentua abilitățile de auto-învățare ale elevilor. Profesorul nu poate finaliza
cursul de studiu prin lecțiile date, dar prin creșterea capacității de auto-învățare, le poate
oferi elevilor o oportunitate mai mare de a aprofunda înțelegerea materialului, ceea ce
le va crește încrederea în sine și în abilitățile lor.
2. Pentru îmbunătățirea nivelului de performanță și creșterea acestuia, prin completarea
și ilustrarea celor prezentate în clasă și prin îmbunătățirea și modernizarea abilităților
elevilor, oferindu-le sarcini care le vor ridica nivelul de gândire și înțelegere.
3. Pentru a îndeplini obiectivele lecțiilor de matematică și pentru a atribui mai multe
exerciții pentru materialele educaționale și înțelegerea subiectului, deoarece programa
de matematică este mare și extinsă și trebuie completată prin studiu suplimentar.
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4. Pentru a evidenția diferențele individuale dintre elevi în ceea ce privește punctele
slabe în efectuarea temelor și descoperirea dificultăților educaționale și a greșelilor
comune pe care le au.
5. Pentru a identifica motivele pentru care elevii neglijează temele la matematică și
pentru a afla despre impactul acestei neglijențe asupra grupului de elevi.

II.

Analiza literaturii de specialitate

Temele pentru acasă pot fi considerate ca un mijloc de consolidare a educației și
măsurării resurselor educaționale bazate pe evaluare. Progresul elevului și creșterea
nivelului său de educație depind de varietatea temelor pe care profesorul le dă elevilor
pentru a fi efectuate în afara clasei (Cooper și colab., 2006) Temele sunt definite ca
sarcini atribuite de profesori elevilor lor pentru a fi finalizate după orele de școală.
De zeci de ani, profesorii au descoperit că este imposibil să se predea tuturor elementele
de bază dintr-o anumită zonă a cunoașterii în timpul anilor de educație formală. Apoi
s-au concentrat pe acțiunea de a învăța elevii să se învețe singuri și să dezvolte o metodă
de rezolvare a problemelor și de gândire creativă(Walk & Lassak, 2017).
Aceste evoluții s-au reflectat asupra programelorșcolare și a predării matematicii.
Recent, a existat un interes special în învățarea matematicii și predarea acesteia pentru
a-i face pe elevi să conștientizeze procesul. S-a observat că prin schimbarea metodei de
predare a materialului oferind exclusiv informații și împărtășind abilități matematice
elevilor, atenția profesorilor se concentrează acum pe dezvoltarea abilităților elevilor
de a rezolva problemele și pe crearea de situații care promovează gândirea și amintirea
experiențele din trecut iar acestea se reflectă în a face temele (Núñez, et al., 2015).
Conform celor afirmate de Trauwein și Koller, (2003), temele pentru acasă leagă mai
multe părți active împreună, părinții, elevii și profesorii. Acestea servesc diferite
obiective, precum îmbunătățirea performanței elevilor, dezvoltarea gândirii, precum și
rezolvarea problemelor, care afectează cu siguranță cursul lecției în ceea ce privește
discutarea temelor, rezolvarea lor și verificarea înțelegerii materialului de către elev.
Temele includ diferite niveluri de provocare și diferite tipuri de întrebări, pornind de la
sarcini simple la cele mai complexe; în consecință, aceasta arată importanța cercetării
temelor.
Cercetătorii clasifică temele ca fiind o problemă interesantă datorită implicațiilor și
influenței lor asupra relației elevului cu subiectul, în ceea ce privește tipurile sale,
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modalitățile de prezentare pentru elevi și cât de des ar trebui să li se dea teme elevilor
săptămânal. Cercetătorul a subliniat că temele pentru acasă se bazează pe trei axe
principale: profesor, student și mediul de învățare. Temele trebuie să conțină obiective
clare și semnificative, care să urmărească promovarea unei mai bune înțelegeri a
materialului și creșterea motivației elevului de a înțelege mai bine subiectul. (Catherine
M. Scott și Nelda Glaze, 2017).
Temele reprezintă unul dintre principiile predării. Este considerat ca un proces de
evaluare a obiectivelor lecției și a realizării acestora. Temele îl ajută pe profesor să
identifice punctele slabe ale elevilor și, astfel, abordează aceste puncte slabe sau
întăresc punctele forte ale elevilor. În ciuda importanței temelor pentru îmbunătățirea
și îmbogățirea procesului educațional, elevii nu le acordă întotdeauna suficientă atenție
și consideră că sunt inutile. Drept urmare, temele își pierd rolul important pentru care
sunt date de profesor, determinând elevii să-și dezvolte obiceiuri nedorite, cum ar fi să
trișeze sau să se bazeze pe alții, prin copierea temelor de la colegii lor de clasă sau
abandonarea lecțiilor și dezvoltarea a tot felul de comportamente greșite pentru a
împiedica procesul de predare-învățare în clasă.
Importanța temelor pentru a-i ajuta pe elevi să își îmbunătățească cunoștințele de
matematică, deoarece este atât o continuare, cât și o revizuire a instrucțiunilor care se
dau în clasă. Factorii de decizie din ministerul educației din Israel se concentrează, de
asemenea, pe rolul părinților în a-și ajuta și motiva copiii pentru a-și face temele. Prin
urmare, pentru o mai bună înțelegere a conceptului de temepentru acasă, ar fi benefic
să îl definim și să clarificăm anumite aspecte asupra avantajelor oferite de temele pentru
acasă.
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II.1. Calitatea temei de acasă
Astleitner H. (2007) a observat că tema este un set de sarcini care sprijină
studiul. Amintește elevilor despre cunoștințele anterioare despre materia de studiat și
amplifică înțelegerea materialului. Prin urmare, la selectarea și proiectarea temei este
necesară precizia (Astleitner, 2007).
Kunter & Baumert (2006a) au adăugat că sarcinile temei care necesită niveluri scăzute
de gândire au ca scop să-i reamintească elevului materialul studiat, pe când cele
complexe au ca scop aprofundarea nivelurilor de gândire ale elevului. Principala
problemă este că cercetarea se focalizează pe cantitatea temei, nu pe calitatea sa, în
ciuda importanței ajustării temei la nivelurile de gândire ale elevilor (Kunter &
Baumert, 2006a).
Trautwein, & Lüdtke (2007; 2009) au descoperit o legătură pozitivă între nivelul temei,
pregătirea temei de către profesor înainte de a fi dată elevilor, pregătirea nivelului
întrebărilor, calitatea întrebărilor, conformitatea dintre nivelul întrebărilor și nivelurile
studenților și întărirea status-ului temei pentru studenți și efortul necesar pentru a fi
făcut. Ar trebui menționat că există un stimulent negativ pentru efectuarea neghidată a
temei, care nu era potrivită nivelului de gândire al elevului. Problema ajustării sarcinilor
temei pentru acasă la nivelul de gândire al elevilor este foarte semnificativă pentru
consolidarea relației elevilor cu tema și materialul de predat (Trautwein & Ludtke,
2007; 2009).
Pentru ca o temă să fie calitativă, elevii trebuie să ia în considerare nivelul temei ca
opus nivelului de gândire al cursanților. Ajustarea temei la nivelul cursanților și luând
în considerare calitatea conținutului temei și nu a cantității exercițiilor, ar putea motiva
cursanții să o rezolve și să atingă scopul profesorilor din darea temei. Pe lângă aspectul
calității, mai există și standardele educaționale pe care profesorul ar trebui să le ia în
considerare înainte de a da tema.

II.2. Probleme legate de temă

Unii elevi se implică în tot felul de obiceiuri proaste care îi împiedică să-și facă temele,
cum ar fi privitul la televizor sau jocurile video sau jocurile pe telefon. Unii elevi, în
special cei de nivel primar, muncesc mult ca să-și facă temele, în timp ce alții sar peste
acest lucru, pentru a face sport sau a se juca. Mai mult, există elevi care pur și simplu
8

preferă să se joace decât să-și facă tema, atunci când își dau seama că tema pe care ei
ar trebui să o facă reprezintă o provocare. Prin urmare, dacă părinții organizează timpul
activităților preferate de copiii lor, și îl ajută pe profesor să mărească eforturile copiilor
la efectuarea temei, vor îmbunătăți remarcabil nivelul educațional al copiilor lor. Mulți
elevi muncesc mult ca să obțină note mai mari pentru a-și satisface profesorul sau
părinții, pentru a fi admirați de colegi, în timp ce puțini se străduie de dragul viitorului
profesional, pentru a acumula cunoștințe sau merge la colegiu, prin urmare se
învinovățesc pe sine dacă nu-ți ating scopurile lor. Prin urmare, părinții ar trebui să fie
conștienți de aceste comportamente și să facă tot ce pot pentru a îmbunătăți
performanțele copiilor lor. Totuși, părinții ar trebui să fie mai moderați cu cererile lor
deoarece copiii văr presiunile părinților lor ca amenințări pentru independența lor; cu
cât părintele folosește o mai mare presiune, cu atât copilul se va împotrivi mai mult.
Notele mici la școală reprezintă cel mai bun mod al copilului de a-și arăta independența
lor de părinți, astfel părinții ar trebui să fie atenți cu insistența lor. Asistența continuă a
părinților la tema copiilor lor, mult timp după ce copiii au crescut,cauzează rezultate
scăzute la școală (Xu, Fan, & Du, 2017).
Cercetarea pe care Burriss Kathleenși Donald Snead (2017) au efectuat-o are ca scop
înțelegerea punctului de vedere al elevilor asupra temei, și rolul temei în procesul de
predare. Studiul a constat din 506 de elevi de gimnaziu care și-au împărtășit percepțiile
și ideile lor cu privire la eficiența temei.
Elevii au identificat un număr de motive educaționale și non-educaționale pentru a-și
face temele lor, presiunea părintelui și a profesorului incluzând memorizarea și
înțelegerea materialului și promovarea materialului educațional, recompensă și
pedeapsă și lipsa motivației interioare.
Cercetarea s-a adresat și problemelor legate de îndeplinirea sarcinilor temei din punctul
de vedere al elevului. Elevii au discutat despre sentimentele lor negative față de temă
și că aveau doar o motivație exterioară; au abordat motivele profesorului și exploatarea
lui la sfârșitul zilei de școală care crește presiunea lor. S-au mai plâns și despre temele
neclare care nu sunt verificate de profesor și că nu predau eficient (Kathleen & Snead,
2017).
Unul din motivele de a nu face tema este că elevii se joacă. Unii elevi aleg joaca
deoarece solicitantă decât tema iar unii aleg joaca pentru că tema le pare dificilă. Aici
apare rolul părinților care sunt responsabili cu programarea activităților zilnice ale
copiilor și cel mai important, înțelegerea motivului pentru care copiii lor resping tema
9

și oferirea de asistență pentru a preveni mai multe scuze din partea copiilor lor. A-i face
pe copii să-și facă tema nu înseamnă că ei o vor face corect. Partea următoare prezintă
un număr de comportamente care indică eșecul elevilor la facerea temelor în mod
corect.
Obiectivul acestui studiu este importanța temei la matematică și rezultatele elevilor în
acest domeniu. Unul din țelurile principale ale sistemelor de educație din țările OECD
este dezvoltarea cursanților independenți care sunt capabili să se orienteze singuri.
Această problemă a fost exprimată în principal la pregătirea pentru efectuarea temei.
Efectuarea temei în mod independent este o abilitate necesară a elevului de-a lungul
anilor săi de studiu (Hong, Mason, Peng & Lee, 2015).
Tema pentru acasă face legătura între diferite părți active, părinți, elevi și profesori.
Servește scopuri diferite, cum ar fi consolidarea performanțelor școlare, dezvoltarea
gândirii, precum și rezolvarea problemelor, care, în mod clar, afectează cursul lecției
cu privire la discutarea temei, rezolvarea ei și verificarea înțelegerii materialului din
partea studenților. Tema include diferite nivele de provocare și diferite tipuri de
întrebări, de la sarcini ușoare la cele mai complexe; prin urmare, acest lucru arată
importanța cercetării temei (Trautwein & Lüdtke, 2009).
Acest studiu urmărește prezentarea și analizarea percepțiilor elevilor despre matematică
referitoare la tema din școlile gimnaziale (clasele 7-9) la populația arabă din nordului
Israelului, și impactul lor asupra creșterii rezultatelor elevilor la matematică.

II.3. Întrebările studiului
Pentru a răspunde la problema temei de acasă în studiul despre matematică, formulăm
două întrebări principale:
1. Care sunt atitudinile elevilor arabi de gimnaziu în Israel față de utilizarea temei
asociate cu matematica?
2. Care este efectul utilizării exercițiilor suplimentare pentru acasă în creșterea
rezultatului educațional la matematică la școlile arabe din Israelul de nord?
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III.

Metodă

Cercetătorul și-a bazat studiul pe modelul 'metodă mixtă, aplicând modelul paralel
convergent (Creswell, 2007), unde metodologiile cantitative și experimentale sunt au
prioritate în mod egal. În acest model, datele cantitative și experimentale sunt colectate
concomitent în timpul studiului, sunt analizate separat, și rezultatele sunt fuzionate în
timpul interpretării. În această 'Metodă mixtă':
(1) Cercetătorula folosit abordarea cantitativă care are ca scop analizarea
atitudinilor elevilor de școală gimnazială arabă în Israel față de utilizarea temei
asociate cu matematică.
(2) Și cercetătorul a folosit abordarea experimentală cu ambele modele pre- și postsemi-experimentale pentru două grupuri experimentale (GrupulExperimental
șiGrupul deControl), (Campbell & Stanley, 1972), care are ca scop analizarea
efectului utilizării atribuiri gradate bazate pe cognitiv asupra performanței la
matematică a elevilor de școală gimnazială arabă din nordul Israelului.

III.2. Mostra de studiu
Populați studiată constă în elevi arabi de gimnaziu (clasele 7, 8, 9) din nordul Israelului,
cu un număr total de 26,643 elevi, și aproximativ 8,800 elevi în fiecare clasă (20192020).
La acest studiu participă două grupuri:
(a) 500 elevi au alcătuit un grup reprezentativ bazat pe elevi selectați proporțional
și la întâmplare pentru a analiza atitudinile elevilor din școlile generale arabe în
Israel, față de utilizarea temei asociate cu matematică; au fost aleși din școlile
gimnaziale din nordul Israelului. Ar trebui subliniat că nici unul din profesorii
de matematică din grupul de control nu au participat la programul de formare
PISGA1, aplicând capacitățile cognitive clasificate ale lui Bloom în predarea și
selectarea temelor la matematică.

Professional Development Centers (PISGA) – Centre Dezvoltare Profesională pentru
formarea elevilor în Israel.
1

11

(b) 180 elevi au alcătuit un grup reprezentativ bazat pe elevi selectați proporțional
și la întâmplare; jumătate din ei reprezintă un grup experimental și cealaltă
jumătate este un grup de control pentru analizarea efectului de folosire a temei
pentru creșterea rezultatelor didactice în primele trei nivele cognitive clasificate
ale Taxonomiei lui Bloom: cunoașterea, înțelegerea și aplicarea în matematică
în școlile arabe din nordul Israelului. Grupul experimental folosește teme
clasificate bazate pe cunoaștere ce reflectă taxonomia lui Bloom la fiecare
lecție, adresate și administrate de profesorii de matematică cu formare specială
PISGA.
Tabelul de mai jos (2) însumează cele două întrebări ale studiului, mostra, instrumentele
de cercetare folosite și analiza datelor.

III.3. Instrumente studiu
III.3.1. Prima întrebare a cercetării
Pentru a obține primul obiectiv al cercetării, stabilirea atitudinilor elevilor arabi de
gimnaziu din nordul Israelului față de utilizarea temei asociate cu matematică,
cercetătorul va administra un chestionar (vezi Anexa A).

Chestionar
După studierea cererilor acestei lucrări și a celorlalte studii anterioare legate de
subiectul studiului, cercetătorul a creat un chestionar de înmânat elevilor de gimnaziu
(Chestionarul este disponibil online în timp util).
Elementele Chestionarului închis despre atitudine reflectă trei categorii: - Motivațional,
Comportamental și Caracteristici cognitive, constă în 49 de declarații care au fost
compuse de cercetător pentru a analiza atitudinile elevilor arabi de gimnaziu din Israel
față de folosirea temei pentru acasă cu matematică.
Se folosește scara disponibilă cu cinci puncte Likert a răspunsurilor pentru clasificarea
elementelor din chestionar ex. Întotdeauna (5), Deseori (4), Destul de des (3), Rareori
(2) și Niciodată (1), unde ‘5’ este scorul cel mai înalt (Întotdeauna) și ‘1’ este cel mai
mic scor (niciodată).
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III.3.2. A doua întrebare a cercetării
Pentru a evalua efectul formării PISGA a profesorilor de matematică la gândirea
cognitivă clasificată a lui Bloom și la selectarea temelor pentru acasă și tehnicile de
feed-back performative, o examinare oficial standardizată va fi administrată până în
anul școlar - 2020, online.
Cercetarea a trecut de un control Pre-Test pentru a verifica că grupul de control și cel
experimental sunt egale în privința realizării.
Și un Post-Test pentru a analiza efectul experimentului și a doua întrebare a cercetării
este creată pentru a consolida presupunerea că grupul experimental va efectua mult mai
bine examenele de stat standardizate - RAMA și ale Inspectoratul de matematică al
Ministerului Educației, față de celălalt grup.

PRE-TEST
După alegerea participanților la experiență, cu ajutorul profesorilor, participanții au fost
evaluați cu un examen (aceleași teste standardizate statale ale RAMA ți Inspectoratul
de matematică (Ha'MAFMAR)), care include 9 întrebări conform următoarei diviziuni
(3 întrebări bazate pe cunoștințe, 3 întrebări bazate pe înțelegere și 3 întrebări bazate pe
aplicare) și va avea durata de 60 de minute, care conțin materiale pe care studenții leau învățat în anul anterior.
Rezultatele testelor au arătat că ambele grupe: cel experimental și cel de control au
același nivel de gândire conform Bloom. Cercetătorul a desfășurat examenul (pre-test)
pentru ambele grupuri înainte de începerea experimentului. După ce au fost prelucrate
de SPSS, nu s-au observat diferențe semnificative între mediile ambelor grupuri cu
privire la nivelurile lor de gândire înainte de efectuarea experimentului (Tabelul 8).
Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1 de mai jos:
Tabel1: Rezultatele pre-testului în general.

Grup de Control

Grup de studiu

N=90

N=90

Mijloc

74.33

74.38

Deviație elev

6.53

5.98
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t(179)

-0.06

Rezultatele prelucrării statistice indică faptul că nu este nici o diferență semnificativă
între grupul de control și ce de studiu (𝑡(179) = −0.06, 𝑝 > 0.05).

Program Experimental

Cercetătorul oferă curs complementar profesorilor în dezvoltare profesională în
matematică la Centru de dezvoltare profesională a profesorilor (PISGA). 31 de
profesori de matematică au participat la acest curs. Acei profesori predau la 8 școli
gimnaziale arabe din nordul Israelului. Toți profesorii au un certificat de predare a
matematicii pentru a preda în școli gimnaziale. Toți au o experiență profesională între
patru și douăzeci de ani. Vechimea medie în muncă a tuturor profesorilor care participă
la curs este de 9 ani. Numărul mediu de ore de matematică pe care profesorii îl predau
săptămânal este de cinci ore pe clasă. Cursul complementar este de 30 de ore, împărțit
în 10 sesiuni, fiecare de 3 ore.
Sakhnin PISGA răspunde pentru activarea cursului complementar, care a avut loc în
școala generală din Elbatof în orașul arab din nordul Israelului.
Folosirea temelor clasificate bazate pe cognitiv reprezintă o parte esențială a programei
cursului.
Conținut Program
Cercetătorul va folosi unitatea dreptunghiulară pentru clasa a șaptea, unitatea cu
similaritatea triunghiurilor pentru clasa a opta și unitatea dreptunghiurilor pentru clasa
a noua din programa oficială la matematică. Acestea reprezintă programul aprobat al
Ministerului Educației din Israel ce va fi folosit în acest studiu.
Lecțiile se vor ține pe parcursul a 12 săptămâni, cu o lecție de 45 de minute în fiecare
săptămână.

POST- TEST
Temele comparative la atematică reflectă programa la geometrie oficială de stat pentru
clasele 7, 8 și 9. O echipă specială de experți în matematică și testare au selectat
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întrebările relevante ale examenului pentru ca acestea să îndeplinească atribuirile
cognitive clasificate și să garanteze validitatea lor logică.
Ar trebui subliniat că nici unul dintre profesorii de matematică din grupul de control nu
a participat la programul de formare PISGA.
Cercetătorul a clasificat întrebările testelor care reflectă taxonomia lui Bloom, predate
în 12 lecții împărțite în subiecte diferite, care includ 9 întrebări conform următoarei
diviziuni (3 întrebări bazate pe cunoștințe, 3 întrebări bazate pe înțelegere și 3
întrebări bazate pe aplicare) și a avut durata de 60 de minute, conținând materiale pe
care studenții le-au învățat în program

Tabel2: însumeazăceledouăîntrebări ale studiului, mostra, instrumentele de cercetarefolositeșianalizadatelor

Întrebări cercetare

mostră

Instrumente

Metode analiză

cercetare

date

Care sunt atitudinile elevilor

Școli generale din

Chestionarul de la 1

Metode cantitative:

arabi de gimnaziu față de

nordul Israelului.

la 5 pe scara Likert.

Mijloc și deviație

folosirea temei asociate cu

N=498,

standard.
Tabele frecvență.

matematica?
Care este efectul utilizării

Școli generale din

Examene

T- testul diferențelor

exercițiilor care însoțesc tema la

nordul Israelului.

comparative oficiale

dintre grupul

creșterea nivelului de instruire la

N=180

create de Stat.

experimental și cel

matematică în școlile arabe din

N=90, Grup

nordul Israelului?

experimental, și

de control.

N=90, grup de
control.
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IV.

CONSTATĂRI

Constatările cercetării:
Constatările primei întrebări a cercetării:
-

Pregătirea temei la copii de gimnaziu este influențată de factorii motivaționali
interni și de factorii motivaționali externi ai părinților și profesorilor. În același
timp, motivația intrinsecă este mai semnificativă decât motivația externă din
partea profesorilor sau părinților.

Factorii motivaționali interni față
de factorii motivaționali externi

external motivational

internal motivational

Figură1: Factorii motivaționali interni VS Factorii motivaționali externi

-

Există schimbări în forța factorilor motivaționali interni și externi pe măsură ce
copiii cresc, și mai există și diferențe de gen. Totuși, aceste diferențe nu sunt
coerente și pot fi considerate mai mult drept caracteristici ale rezultatului, mai
tipi pentru elevii la un nivel superior și mai puțin tipic la tinerii din societatea
arabă în general, printre care există o diminuare semnificativă pe măsură ce
cresc referitor la percepția rezultatului și importanța studierii.
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Rezultat și importanța studiului pe
vârste

9th

8th

7th

Figură2: Rezultatul și importanța studiului pe vârste.

-

Dimensiunea cea mai influentă asupra pregătirii temei este sârguința în
consecvență. Acest model este cel mai înalt printre elevii tineri (școala 7) și se
diminuează o dată cu vârsta. Există o legătură pozitivă între această
caracteristică și factorii motivaționali interni și externi, care exprimă o mai mare
disponibilitate în pregătirea temei și în a petrece ore la pregătirea temei.

Coerență la pregătirea temei pe
vârste

9th

8th

7th

Figură3: Coerență la pregătireatemeipevârste.

-

O altă dimensiune proeminentă la pregătirea temei este răspunderea personală,
și s-a descoperit că este mai mare la fete. De asemenea, se schimbă cu vârsta, și
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este legată de motivația internă, dar nu cu motivații externe pentru pregătirea
temei.

Răspundere personală la
pregătirea temei la ambele sexe

Girls

Boys

Figură4: răspundereapersonală la pregătireatemei la ambelesexe.

-

Recunoașterea faptului că pregătirea temei contribuie la dezvoltarea ordinii și
organizării este mai caracteristică la fee decât la băieți, și scade cu vârsta. Acest
tipar mai este legat în principal și de motivația externă a părinților la pregătirea
temei.

Recunoașterea faptului că
pregătirea temei contribuie la
dezvoltarea cunoașterii pentru
ambele sexe

Girls

Boys

Figură5: recunoașterea faptului că pregătirea contribuie la dezvoltarea cunoașterii în funcție de sex.

-

Alte tipare ale pregătirii temei sunt pregătirea temei cu prietenii sau în prezența
unei persoane autoritare. Aceste tipare sunt mai frecvente printre elevii tineri și
18

mai puțin pe măsură ce cresc. Rezultatele cercetării au indicat faptul că studierea
în prezența unui adult are un efect negativ asupra dezvoltării răspunderii
personale, în timp ce studiul în grup nu este legat de motivația personală pentru
pregătirea temei.

Pregătirea temei cu prietenii sau în
prezența unei persoane autoritare

9th

8th

7th

Figură6: pregătireatemei cu prietenisauînprezențauneipersoaneautoritare.

-

Fetele recunosc contribuția temei la progresul cunoașterii mai mult decât băieții,
și această recunoaștereeste legată într-o manieră pozitivă și similară cu toate
tiparele pregătirii temei și diferitele dimensiuni motivaționale.

Recunoașterea contribuției temei
la progresul cunoașterii

Boys

Girls

Figură7: Recunoașterea contribuției temei la progresul cunoașterii.
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Constatarea privind a doua întrebare a cercetării:

-

În plus, este clar prin aceasta, că un program de intervenție adecvat poate ajuta
la schimbarea acestei tendințe și îmbunătăți nivelul cunoașterii printre elevi,
nivelul înțelegerii și utilizările cunoștințelor la matematică studiate de elevi.

-

Figură8: Programul de intervenție poate ajuta la schimbarea acestei tendințe și
îmbunătățirea nivelului cunoștințelor.

Contribuția unui astfel de program pentru îmbunătățirea rezultatelor la școală și
expansiunea cunoștințelor la matematică este mai proeminentă la elevii la un
nivel superior al vârstei la care eroziunea la pregătirea temei este mai
semnificativă.

Figură9: Îmbunătățirearezultatelor la învățătură.
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V.

CONCLUZII

Un număr de concluzii aplicabile rezultă din rezultatele cercetării:
Pregătirea temei la elevii de gimnaziu este influențată atât de factorii motivaționali
interni cât și de factorii motivaționali externi ai părinților și profesorilor. În același timp,
motivația intrinsecă este mai importantă decât motivația externă din partea profesorilor
sau părinților, ar putea fi aflată din rezultate, și anume că factorul cel mai important la
pregătirea temei este elevul însuși. Așa cum pretinde Cosden et al. (2011) și SuárezÁlvarez et al. (2014), principala motivație derivă din raționalizarea elevului, la nivelul
gândirii sale, și modul în care el percepe tema ca o directă continuare a studiilor sale în
clasă (Goodwin, 2017).
Apar schimbări în forța factorilor motivaționali interni și externi pe măsură ce elevii
cresc, și mai există și diferențe legate de sex. Totuși, aceste diferențe nu sunt importante
și pot fi considerate mai mult caracteristic ale rezultatului, mai tipice la elevii cu un
nivel superior și mai puțin tipic la tinerii din societatea arabă în general, printre care
apare o diminuare semnificativă pe măsură ce ei cresc cu privire la percepția rezultatului
și importanța studierii, după cum s-a arătat în publicațiile Autorității Naționale pentru
Măsurare și Evaluare în Educație (RAMA, 2017). Ei atribuie performanțe și rezultate
mai bune fetelor decât băieților.
Cea mai influentă dimensiune la pregătirea temei este consecvența în sârguință. Acest
tipar este cel mai întâlnit printre elevi (clasa 7) și scade cu vârsta. Există o legătură
pozitivă între această caracteristică și factorii motivației interne și externe, care exprimă
o disponibilitate mai mare la pregătirea temei și la a petrece ore pentru pregătirea temei.
O altă dimensiune proeminentă la pregătirea temei este răspunderea personală, și -a
descoperit că este cea mai mare la fete. Se schimbă cu vârsta, și este legată de motivația
internă, dar nu cu motivații externe pentru pregătirea temei. Este important să se
sublinieze că intenția aici nu este că motivația externă a părinților este responsabilă de
cauzarea unui nivel scăzut al responsabilității la copil, după cum se deduce din
descoperire lui Goodwin (2017) sau Núñez et al. (2015), ci că motivația din partea
profesorilor sau părinților pentru efectuarea temei nici nu contribuie și nici nu face rău
la dezvoltarea răspunderii personale.
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Admiterea faptului că pregătirea temei contribuie la dezvoltarea ordinii și organizării
este mai caracteristică la fete decât la băieți, și declină cu vârsta. Acest tipar mai este
legat în principal și de motivația externă a părinților la pregătirea temei. Acest lucru
corespunde descoperirilor care au fost deja documentate de Gu et al. (2015) în legătură
cu profesorii, și de Pope (2015) în legătură cu părinții.
Alte tipare pentru pregătirea temei sunt pregătirea temei pentru acasă c prietenii sau în
prezența unei persoane autoritare. Aceste tipare sunt mai frecvente la elevii mai mici și
mai puțin frecvente pe măsură cei ei cresc. Concluziile studiului au indicat că studierea
în prezența unui adult are un efect negativ asupra dezvoltării răspunderii personale, în
timp ce studierea în grup nu este conectată cu motivația personală pentru pregătirea
temei. Acest lucru înseamnă că învățarea socială și 'supravegherea' unui adult pot
contribui la ordonarea mai bună la pregătirea temei (Goodwin, 2017), dar în același
timp, amână și chiar afectează dezvoltarea percepției răspunderii personale. Concluzii
similare au fost documentate și de Gecer Adam et al. (2012).
În plus, este clar prin acest studiu, că un program adecvat de intervenție poate ajuta la
schimbarea acestei tendințe și îmbunătățirea nivelului de cunoaștere printre elevi,
nivelul înțelegerii, și utilizările cunoștințelor matematice învățate de elevi.
Contribuția la un astfel de program pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și
expansiunea cunoștințelor despre matematică este mai vizibilă la elevii cu un nivel mai
mare al vârstei, la care eroziunea la pregătirea temei este mai semnificativă.
Cercetătorul atribuie aceste diferențe în favoarea grupului experimental eficienței
folosirii temei la matematică și impactul acestui lucru asupra creșterii rezultatelor la
învățătură la elevii de gimnaziu, fete și băieți, la nivelurile cunoașterii, înțelegerii și
aplicării conform taxonomiei lui Bloom. Cercetătorul mai explică faptul că tema a ajutat
conectarea studenților la materiile studiate prin reamintire, înțelegere și aplicarea a ceea
ce ei au învățat anterior în clasă, lucru care îi ajută să stabilizeze învățarea și să crească
rezultatele. Rezultatele acestui cercetător în acest studiu au fost în concordanță cu unele
rezultate ale altor studii, cum ar fi Glaze (2017)și Abu Awad (2008).
Cercetătorul a construit un model (Ciclu temă) despre impactul temei asupra
rezultatului la matematică astfel că elevii care obișnuiesc să-și facă tema din cauza
presiunilor externe (motivație extrinsecă –profesor sau părinte) tind să-și facă tema cu
prietenii lor, și totuși nu insistă să și-o facă bine, și fac acest lucru doar în prezența unui
22

adult. Aceste obiceiuri legate de studiu trag elevii într-un stil de învățare tip ritual, deși
ei sunt conștienți de importanța temei, din cauza presiunilor sociale (profesori sau
părinți) și acest lucru duce la dificultăți la matematică și frică de matematică, și mai
cauzează și rezultate mai puțin bune.

external
social
pressures

Low
achievements

Less Responsibility
and More work
with frinds

difficulties
in math

Ritual
Learning
Style
Figură10: Ciclul temei.

VI.

RECOMANDĂRI

Cu privire la rezultatele acestui studiu, au fost formulate următoarele recomandări:
-

Ar trebui acordată importanță utilizării temei la matematică pentru a crește
nivelul rezultatelor la elevi la această materie. Este necesar să se coopereze cu
durata de timp necesară la pregătirea temei facă față în concordanță cu frecvența
temei date.

-

Tema pentru acasă ar trebui echilibrată pentru a încuraja și îmbunătăți studiul și
a-l întări.

-

Scopurile temei ar trebui să se schimbe de la un nivel al vârstei la altul. La
nivelul clasei a 7-a, este necesară întărirea atitudinilor pozitive față de
matematică, dezvoltarea obiceiurilor legate de studiu, conform variabilelor
personale, cum ar fi răspunderea personală și predarea conceptuală.

-

Profesorii ar trebui să dezvolte capacități de estimare la identificarea
preferințelor personale la pregătirea temei, cu scopul de a coordona metodele
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de predare, nivelul materialului de studiu, și nivelul temei. Profesorii trebuie să
efectueze cercetări și planificare înaintea pregătirii materialului studiat în clasă
și să ajusteze cererile temei la nivelul materialului și nivelul elevului.
-

Profesorii și părinții trebuie să fie conștienți de diferențele personale dintre
elevi, să se asigure că mediile de studiere și învățare sunt adecvate lor, și că
tema se focalizează pe elevul individual și pe abilitățile sale cognitive.

-

AR trebui efectuată o cercetare ulterioară în acest domeniu (vezi partea de sus
pentru sugestii adiționale de cercetare).

VII.

Limitarea acestei cercetări

Rezultatele la prima întrebare a cercetării au identificat motivațiile principale la
pregătirea temei, tiparele pregătirii temei și contribuția percepută a temei printre elevi.
Aceste rezultate reflectă tendințele obișnuite în societatea arabă față de o diminuare a
percepției necesității și contribuției la tema la matematică pe măsură ce elevii cresc,
mai ales printre băieți. Rezultatele corespund tendințelor în nivelul de realizare printre
elevii din societatea arabă în acest domeniu. Totuși, problema realizărilor elevului în
această conexiune nu a fost inclusă în cadrul acestui studiu, și este nevoie ca să se
aprofundeze cunoștințele existente despre conexiunea dintre motivația pregătirii temei,
tiparele pregătirii temei și percepția realizării la matematică de către elevii înșiși.
În plus, un număr de limitări metodologice poate fi indicat în acest studiu. Acest studiu
se bazează pe sistemul cantitativ al cercetării care folosește chestionare datate și închise
din care este dificil să se afle despre procesul în sine și semnificațiile sale. Pentru a
obține o profunzime mai mare la cercetarea acestui subiect, se recomandă utilizarea
unei combinații de sisteme de cercetare cantitativă și calitativă, cum ar fi, de exemplu,
prin interviuri sau observații.
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