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STRATEGII PENTRU REALIZAREA TRANSFERULUI 

Maria-Cristina TRUŢĂ 

 
Abilitatea de transfer presupune aplicarea cunoştințelor şi strategiilor în rezolvarea unei 

probleme noi. Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare a matematicii, transferul cunoştințelor 

de la familiar la o situaţie nouă este dificil de realizat. Dezvoltarea abilităţii de transfer se 

poate realiza printr-o instruire explicită a modului în care se face conexiunea între 

problemele noi şi probleme familiare. Obiectivele acestei instruiri constau în: însuşirea 

regulilor pentru soluţionarea problemelor, învăţarea unor scheme generale de rezolvare 

pentru problemele care necesită soluţii similare, a problemelor tip şi conştientizarea elevilor 

că noile probleme pot fi relaţionate cu probleme familiare rezolvate anterior. 

 
abilitatea de transfer, strategii, dificultăţi de învăţare a matematicii. 

 

The transfer ability implies application of knowledge and strategies in solving a new 

problem. For students with learning disabilities in Mathematics, the knowledge transfer 

from familiar to new situations is difficult to accomplish. The development of transfer 

ability can be performed through an explicit training on the way new problems may be 

related to familiar ones. The objectives of this training are: i) to acquire the rules for solving 

problems, ii) to learn some general schemes for problems that require similar solutions, for 

pattern problems and iii) to make students understand that new problems can be related to 

familiar problems previously solved.  

 
transfer abiliy, strategies, learning disabilities in Mathematics. 

 

Introducere 

 

Lumea modernă oferă o multitudine de 

informaţii noi, imposibil de acumulat în totalitate 

în şcoală.  

Profesorii nu pot învăţa elevii tot ceea ce ar 

trebui să ştie, de aceea elevii trebuie să fie 

capabili să transfere cunoştinţele însuşite anterior 

pentru a rezolva probleme noi şi pentru a înţelege 

mai repede noile informaţii (Bagby, 2002). 

 

Abilitatea de transfer 

 

Cercetătorii contemporani au preferat să se 

concentreze mai puţin pe studierea abilităţilor 

elevilor de a rezolva probleme noi şi mai mult pe 

studierea abilităţilor acestora de a învăţa cum să 

rezolve probleme într-un domeniu nou (Bransford 

şi Schwartz, 1999). 

Domeniile sau sarcinile în contextul cărora 

care s-a examinat transferul la copii au inclus în 

special strategii de memorare, raţionament 

matematic, estimare a numărului, conservare, 

înţelegere simbolică  (Chen şi Klahr, 2008). 

Rezolvarea de probleme implică transferul în 

mai multe moduri. Rebello şi colaboratorii (2007) 

susţin că transferul se poate realiza pe orizontală 

sau pe verticală. Transferul pe orizontală se 

realizează când elevul citeşte explicit, cu voce 

tare, datele problemei şi se activează o structură  

a cunoştinţelor anterioare care se potriveşte cu 

informaţiile din noua problemă şi ajută la 

rezolvarea acesteia. Acest tip de transfer este 

utilizat în special în rezolvarea problemelor de la 

sfârşit de capitol la matematică. În cazul celui de 

al doilea tip de transfer, transferul pe verticală, 

elevul recunoaşte caracteristicile unei situaţii care 

activează intuitiv elemente din cunoştinţele 

anterioare ale acestuia. În cazul acestui tip de 

transfer elevul nu are însuşită o schemă anterioară 

de rezolvare care se potriveşte cu noile date din 

problemă, dar construieşte un model mental prin 

asocieri succesive între elementele din 

cunoştinţele anterioare. Neavând o schemă de 

rezolvare învăţată pe care să o poată utiliza în 

noul context, pentru rezolvarea problemei noi, 

elevul trebuie să aleagă între mai multe 

reprezentări interne competitive sau să 

contruiască o reprezentare nouă pentru această 

situaţie. Alegerea celei mai eficiente reprezentări 

interne care ajută la rezolvarea noii situaţii este 

trăsătura cheie a transferului pe verticală. 

Transferul pe verticală este solicitat pentru 
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soluţionarea situaţiilor din viaţa de zi cu zi 

(Rebello şi colab., 2007). 

Abilitatea de transfer a cunoştinţelor de la 

familiar la o situaţie nouă este dificil de realizat 

pentru unii elevi. Pentru a-i învăţa această 

competenţă este nevoie de o instruire explicită a 

modului în care se face legătura (conexiunea), pe 

baza problemelor tip (Fuchs şi colab., 2003).    

Fuchs şi colaboratorii (2003) au propus un 

program de instruire de 16 săptămâni în care 

elevii să fie instruiţi să realizeze acest transfer. 

Această interveţie a avut ca obiectiv creşterea 

gradului de conştientizare a conexiunilor între 

noile probleme şi problemele familiare prin: 

a) Lărgirea categoriilor în care elevii 

grupează problemele care necesită aceleaşi 

metode de soluţionare (promovând deci un 

nivel mai înalt de abstractizare), 

b) Determinarea elevilor să caute probleme 

noi pentru aceste categorii lărgite (prin 

dezvoltarea metacogniţiei). 

Programul de instruire  pentru dezvoltarea 

abilităţii de transfer cuprinde şi o instruire privind 

metodele de rezolvare pentru diferitele tipuri de 

probleme.  

Cooper şi Sweller (1987) afirmă că sunt trei 

variabile care contribuie la transferul în 

rezolvarea de probleme: elevii trebuie a) să îşi 

însuşească regulile pentru soluţionarea 

problemelor, b) să dezvolte categorii pentru 

problemele sortate care necesită soluţii similare şi 

c) să fie conştienţi că noile probleme pot fi 

relaţionate cu probleme familiare rezolvate 

anterior.  

Autorii susţin importanţa primei variabile, 

elevii trebuie să înveţe regulile de rezolvare a 

problemelor deoarece, în acest caz, memoria de 

lucru este utilizată mai puţin pentru detaliile 

soluţiei şi copiii folosesc atunci resursele 

cognitive pentru identificarea legăturilor dintre 

problemele noi şi cele familiare şi pentru 

planificarea activităţii (Cooper şi Sweller, 1987; 

Fuchs şi colab., 2003). 

   În ceea ce priveşte a doua variabilă, 

cercetătorii Cooper şi Sweller (1987) sugerează 

că schemele (planurile de rezolvare) au un rol 

esenţial în transfer deoarece copiii pot grupa 

problemele care necesită aceleaşi soluţii în 

categorii pe baza acestei descrieri generalizate 

(adică a schemei sau planului de rezolvare a 

problemei). 

A treia variabilă implicată în procesul de 

transfer, aceea de a face pe elevi conştienţi de 

conexiunile dintre problemele rezolvate anterior, 

familiare şi cele noi, nu a fost clarificată de 

Cooper şi Sweller (1987), susţin Fuchs şi 

colaboratorii (2003). Elevii care au fost încurajaţi 

să caute posibilele conexiuni între problemele noi 

şi cele familiare au obţinut performanţe mai bune 

dar, precizează Fuchs şi colaboratorii (2003), ei 

trebuie încurajaţi să găsească independent aceste 

conexiuni, nu să fie direcţionaţi de un factor 

extern.  

Fuchs şi colaboratorii (2003) descriu trei paşi 

în realizarea transferului. 

 

Pasul 1 (low level transfer sau transferul 

imediat) constă în: 

- Învăţarea soluţionării celor patru tipuri de 

probleme, 

- Se afişează problemele rezolvate, cu 

cuvinte, imagini şi planul (schema) de 

rezolvare, 

- Noutatea problemei este dată doar de 

schimbarea contextului sau a cantităţilor 

(Fuchs şi colab., 2003). 

 

Pasul 2  (near transfer sau transferul 

apropiat) constă în: 

- Generarea împreună cu elevii a unei 

scheme generale de rezolvare, abstractă, 

pentru fiecare tip de problemă, care se va 

afişa alături de exemplele rezolvate, 

- Explicarea modului în care caracteristicile 

superficiale, de detaliu, schimbă o 

problemă tip, dar nu afectează structura 

problemei sau soluţia necesară, 

- Exersarea de către elevi în sortarea de 

probleme noi care au aceeaşi 

caracteristică superficială (de detaliu) 

schimbată (faţă de problema dată 

exemplu) şi rezolvarea acestora; se 

urmăreşte astfel dezvoltarea unor scheme 

mai largi care permit elevilor să 

recunoască faptul că o gamă mai largă de 

probleme aparţin unei structuri 

unificatoare şi, prin urmare, soluţia este 

cunoscută, 
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- Noutatea problemei este dată nu doar de 

schimbarea contextului sau a cantităţilor, 

ci şi de schimbarea unei caracteristici 

superficiale (Fuchs şi colab., 2003). 

Pasul 3  (far transfer sau transferul 

îndepărtat) constă în: 

- Instruirea explicită a elevilor 

(metacognitivă) în ceea ce priveşte 

conceptul de transfer, fiind încurajaţi ca 

atunci când trebuie să rezolve probleme 

noi să găsească conexiuni cu structurile 

problemelor familiare şi cu caracteristicile 

superficiale ale problemei despre care au 

învăţat că o pot schimba fără să-i altereze 

soluţia de rezolvare necesară, 

- Rezolvarea celor patru tipuri de probleme 

în forme noi de către elevi, mai multe 

caracteristici fiind schimbate, fără însă ca 

structura problemei sau schema (planul) de 

rezolvare să fie afectate (Fuchs şi colab., 

2003). 

În literatura de specialitate tipurile de transfer 

sunt denumite diferit, de exemplu Salomon şi 

Perkins (Salomon şi Perkins, 1989) folosesc 

termenii „low road transfer” şi „high road 

transfer”. Rebello şi colaboratorii (2007) susţin că 

„low road transfer” (Salomon şi Perkins, 1989) 

este denumirea pentru „near transfer” sau transfer 

apropiat (Fuchs şi colab., 2003) şi „high road 

transfer” (Salomon şi Perkins, 1989) se referă la 

„far transfer” sau transferul îndepărtat (Fuchs şi 

colab., 2003), adică la transferul pe orizontală şi 

transferul pe verticală. 

Paşii procesului de transfer în procesul 

rezolvării de probleme, conform lui Fuchs şi 

colaboratorii (2003): 

- Pentru fiecare structură a problemelor sau 

tip de problemă elevii sunt învăţaţi o 

metodă de rezolvare. 

- Un poster cu paşii metodei de rezolvare 

este afişat în clasă. 

- Se prezintă o problemă rezolvată, aşa cum 

este pe poster, explicându-se cum fiecare 

pas a metodei de rezolvare a fost aplicat în 

exemplul rezolvat. 

- După explicarea mai multor exemple 

rezolvate, se prezintă probleme cu aceeaşi 

structură parţial rezolvate iar elevii 

continuă rezolvarea (pe baza modelelor cu 

paşii de rezolvare) în perechi. Un elev care 

cunoaşte mai bine strategia lucrează 

împreună cu un elev care are mai multă 

nevoie de ajutor. Copiii pot verifica cu 

ajutorul fişelor de răspuns dacă au obţinut 

rezultatul corect la problemele rezolvate.  

- Se discută paşii de rezolvare şi cum au fost 

aplicaţi în rezolvarea problemelor de către 

elevi, pe baza schemei (planului) de 

rezolvare afişat. 

- Elevii rezolvă singuri probleme respectând 

etapele de rezolvare aşa cum sunt 

prezentate pe poster. 

Potrivit lui Fuchs şi colaboratorii (2003), 

instruirea transferului are trei 

componente: 

1. Profesorul explică conceptul de transfer (a 

transfera înseamnă a muta), iar copiii dau 

şi ei exemple („Folosim cunoştinţele 

noastre de citit-scris şi la matematică, nu 

doar la limba şi literatura română.”). 

2.   Profesorul învaţă elevii cele patru tipuri de 

probleme, caracteristicile acestora, astfel 

încât dacă întâlnesc probleme noi, care au 

cuvinte nefamiliare şi cantităţi diferite, ei să 

fie capabili să recunoască o structură 

generală a problemelor familiare pe care le-

au învăţat, deoarece această structură 

rămâne nealterată, ca şi modul de rezolvare. 

Elevii clasifică diferite probleme în funcţie 

de tipul lor, apoi exersează în perechi 

rezolvarea acestor tipuri de probleme şi 

explică modul în care acestea se pot 

modifica obţinându-se probleme noi, fără 

ca structura sau planul de rezolvare să se 

schimbe.  

3. Profesorul subliniază faptul că noile 

probleme au suferit unele modificări faţă de 

problemele tip, totuşi structura şi modul de 

rezolvare se pot regăsi în aceste probleme 

familiare. 

Transferul realizat ajută elevii să anticipeze un 

plan de rezolvare pe baza identificării schemei 

generale pe care o regăsesc în problemele noi, pe 

baza problemelor tip, familiare. 

 

 

 

 



Strategii pentru realizarea transferului Maria Cristina TRUȚĂ 

 

4 

Concluzii 

 

Unul dintre obiectivele importante ale 

educaţiei este să dezvolte elevilor abilitatea de a 

reacţiona competent într-o lume atât de variată şi 

în continuă schimbare. Pentru a atinge acest 

obiectiv elevii trebuie să fie capabili să transfere 

cunoştinţele necesare dintr-un domeniu în altul, 

dintr-o situaţie în alta  (Bagby, 2002). 
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