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Preocupările numeroase pentru studiul creativităţii, pentru găsirea şi utilizarea unor metode de 
antrenare şi dezvoltare a creaţiei, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de cerinţele sociale 
prezente şi de viitor. Epoca contemporană, frământată de adânci prefaceri rapide în direcţia unui 
progres iminent, aduce ceva nou: conştientizarea necesităţii dezvoltării creativităţii şi întreprinderea 
unor acţiuni concrete în acest sens. Înţelegând că viaţa nu este statică, ci un produs creativ continuu, 
individul reuşeşte să înţeleagă viaţa ca un tot unitar dinamic, la modelarea căruia putem contribui şi 
noi printr-o participare activă şi creativă. 

Avînd în vedere receptivitatea maximǎ a vârstei şcolare mici, care obligǎ la preocupări pentru 
un proces formativ timpuriu, cred că, în cadrul procesului educativ din şcoala primară, stimularea 
creativităţii ar trebui sǎ deţină un loc deosebit. Copilul de azi trebuie modelat pentru a deveni omul 
creator de mâine, pentru a participa creativ la modelarea acestui „tot  dinamic” care este viaţa. 
Totodată creativitatea îl ajută să se dezvolte, să se realizeze şi să transforme activ mediul 
înconjurător, determinând astfel schimbările viitoare. 

Gândirea logico-matematică este imperios necesară individului din societatea contemporană, 
acesta trebuie să fie capabil să combine şi recombine elementele cunoscute pentru a ajunge la 
produse noi, originale. Nu este uşor să te adaptezi într-o societate în care reconversia profesională 
este o realitate. Astfel avem nevoie de o gândire logică ageră, de motivaţie, creativitate, imaginaţie 
şi nu în ultimul rând - voinţă pentru a reuşi.  Cu ajutorul matematicii putem dezvolta la elevii noştri 
aceste procese psihice deoarece şi matematica presupune găsirea de soluţii noi de rezolvare a 
problemelor, la fel ca şi viaţa de zi cu zi. Modernizarea învăţământului matematic, înseamnă 
potenţarea acestor valenţe formative, studiul acestei discipline contribuind cu precădere la 
dezvoltarea gândirii creatoare. 

    Matematica este considerată de multe ori de către elevi o disciplină dificilă, rigidă, 
neplăcută. Acest lucru se datorează în mare măsură  strategiilor tradiţionale. De aceea, rolul nostru, 
al dascălilor este de a face din matematică un obiect plăcut, interesant şi atractiv.  

Creativitatea, fiind o dimensiune importantă a omului contemporan, trebuie să constituie o 
problemă centrală a şcolii. Ca formaţiune complexă de personalitate, ea mai poate fi privită atât în 
ipostaza de potenţial creativ ca substrat psihofiziologic, cât şi ca substrat psihic al creaţiei. Există în 
literatura de specialitate studii în ceea ce priveşte faptul că procesul creativ poate fi explicat printr-o 
listă a trasăturilor de personalitate care corelează mai frecvent şi mai bine cu creativitatea.  Pentru a 
dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor cadrele didactice trebuie să cunoască în primul rând  
trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: 

o o inteligenţă generală superioară; 
o gândirea divergentă; 
o capacitatea de a gândi abstract; 
o flexibilitatea gândirii; 
o curiozitatea; 
o încrederea în sine; 
o spirit de observaţie; 
o perseverenţă; 
o independenţă în gândire; 
o receptivitatea faţă de probleme; 
o spiritul de observare; 
o imaginaţia creatoare; 
o originalitatea; 
o capacitatea combinatorie; 
o perseverenţa, iniţiativa; 
o nonconformismul în idei etc. 
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Prin creativitate se înţelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original.  Considerată 

ca o structură de personalitate, creativitatea este în esenţă interacţiunea optimă dintre atitudinile 
predominant creative şi aptitudinile generale şi speciale de nivel supramediu şi superior. Nu este 
suficient deci, să dispui de aptitudini dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivaţie şi 
atitudini, către descoperirea şi generarea noului cu valoare de originalitate. Există două nivele ale 
creativităţii din punct de vedere al relaţiei creator-creaţie-societate. Se poate vorbi de o creativitate 
la scară personală în care rezultatul procesului este nou, original doar pentru individ, fără valoare 
deosebită pentru societate şi de o creativitate ce oferă produse de mare valoare socială. Desigur, la 
şcolarul mic nu se poate încă vorbi de aceasta din urmă decât în anumite cazuri.  

Creativitatea poate fi socotită o expresie a personalităţii, dar aceasta nu exclude, ci presupune 
activităţi îndelungate şi eforturi deosebite. Toate acestea pot constitui reale puncte de reper în 
elaborearea unor strategii de dezvoltare a potenţialului creativ la şcolarul mic. 

Demersurile creative pot fi spontane sau intenţionate şi voluntare. Ele trebuie să fie susţinute 
energetic de trebuinţe şi motive, de înclinaţii, interese şi aspiraţii. Aceşti vectori sau resurse interne 
care acţionează favorabil sau nefavorabil asupra creativităţii reprezintă o cheie a creativităţii, 
deoarece sunt factori activatori, necesari . 

Copilul, chiar de la vârsta şcolară mică desfăşoară activităţi creative. Creativitatea întâlnită în 
şcoală se numeşte creativitate individuală şi are un specific aparte, în sensul că se găsesc soluţii noi 
şi originale de rezolvare a problemelor, dar care sunt de cele mai multe ori noi, doar pentru copil. 

Cultivarea gândirii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolii. Trecerea de la un 
învăţământ bazat pe transmitere de informaţii şi asimilare de cunoştinţe la unul în care să predomine 
gândirea creatoare, elevul participând activ la dobândirea cunoştinţelor, se poate face doar punând 
cultivarea imaginaţiei alături de educarea gândirii şi nu în plan secundar. Metodele şi procedeele 
variate utilizate vor menţine trează atenţia, concomitent cu cultivarea şi încurajarea creativităţii. 
Creativitatea este cu atât mai importantă, cu cât progresele înregistrate în ultimii ani  în toate 
domeniile sunt semnificative, iar cei care doresc „să ţină pasul” trebuie să dobândească în anii de 
şcoală capacităţi şi abilităţi care să-i ajute să se descurce pe mai departe singuri. 

Sunt deosebit de importante atitudinea dascălului în relaţia sa cu elevii. O poziţie exclusiv 
autoritară crează blocaje afective, copiii neîndrăznind să pună întrebări de teama eşecului sau a unor 
ironizări. Astfel e nevoie de un climat educaţional democratic, destins, deoarece autoritatea unui 
învăţător nu se bazează pe constrângere, ci pe competenţa sa profesională şi ţinuta sa morală. El 
trebuie să fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia să-şi poată manifesta liber curiozitatea. Munca 
învăţătorului este în acest fel, mult mai grea şi mai plină de răspundere. 

 El trebuie să înţeleagă că o idee gândită de el poate să capete modalităţi noi de formulare în 
mintea elevilor săi, trebuie să le aprobe pe cele care exprimă adevărul, să le încurajeze pe cele care 
se apropie de adevăr şi să-i stimuleze pe timizi. Se recomandă a se atrage atenţia asupra 
superficialităţii în rezolvarea sarcinilor de lucru, îndemnând la mai mult efort, iar pe de altă parte 
trebuie încurajată spontaneitatea elevilor. 

Învăţătorul trebuie să cultive disponibilităţile imaginative ale întregii clase, folosind strategii 
didactice adecvate şi să descopere copiii cu potenţial creativ superior, oferindu-le prilejul de a-şi 
dezvolta această capacitate. În vederea dezvoltării creativităţii există strategii nespecifice - neavând 
legătură cu o anumită disciplină şi strategii specifice - legate de o anumită disciplină, în funcţie de 
specificul său. Utilizarea metodelor nespecifice stimulează o atitudine creativă chiar dacă nu duc 
neapărat la progrese deosebite pentru un anumit obiect de studiu. În ceea ce priveşte metodele 
specifice, acestea necesită o atenţie sporită din partea învăţătorului, o pregătire suplimentară pentru 
apariţia beneficiilor notabile.  
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 Modalităţi de stimulare a creativităţii în ciclul primar 
 

O POVESTE… 
 

                                                         dupa Jack Canfield 
 

 
Într-o zi un băieţel s-a dus la şcoală. Băieţelul era mic, iar şcoala era mare. 

Dar când băieţelul a văzut că intrarea în clasa lui se făcea printr-o uşă direct din curte a fost foarte 
fericit... iar şcoala nu i s-a mai părut atât de mare ca la început.  
         Într-o dimineaţă când băieţelul se afla în clasă, profesoara le-a spus copiilor: 
- Astăzi o să facem un desen. 
- Grozav, a spus băieţelul, căci îi plăcea foarte mult să deseneze. Ştia să deseneze o mulţime de 
lucruri: lei şi tigri, pui şi vaci, trenuleţe şi vapoare. Şi-a scos cutiuţa cu creioane colorate şi a început 
să deseneze... 
        Dar profesoara a zis: 
- Aşteptaţi! Nu începeţi încă! Şi a aşteptat până când toţi copiii au fost pregătiţi. 
- Acum o să desenăm o floare, a zis profesoara.  
      "Grozav" s-a gândit băieţelul, căci îi plăcea să deseneze flori. Şi a început să deseneze flori 
frumoase, şi le-a colorat în roz, portocaliu, albastru. 
       Dar profesoara le-a zis copiilor: 
- Aşteptati, vă voi arăta eu cum să coloraţi. Şi a desenat o floare roşie cu o tulpină verde. 
- Acum puteţi începe, a zis profesoara.  
      Băieţelul a privit floarea profesoarei, apoi s-a uitat la floarea sa. A lui era mai frumoasă decât a 
profesoarei, dar n-a spus nimic. A întors doar pagina şi a desenat o floare ca cea a profesoarei... Era 
roşie, cu o tulpină verde.  
     Într-o altă zi, când băieţelul intrase în clasă prin uşa din curte, profesoara le-a spus copiilor: 
- Astăzi o să facem ceva din argilă. 
- Grozav, a spus băieţelul, căci îi plăcea să lucreze cu argila. Ştia să facă tot felul de lucruri din 
argilă: şerpi şi oameni de zăpadă, elefanţi şi camioane. Dar a aşteptat până ce toţi copiii au fost gata. 
- Acum o să facem o farfurie, a zis profesoara.  
   "Grozav", s-a gândit băieţelul căci îi plăcea să facă farfurii de toate formele şi mărimile. Şi a 
început să facă farfurii de toate formele şi mărimile. 
    Dar profesoara le-a spus copiilor: 
- Aşteptaţi, vă arăt eu cum se face! Şi le-a arătat cum să facă o farfurie adâncă. 
- Aşa! Acum puteţi începe! a zis profesoara.  
    Băieţelul s-a uitat la farfuria profesoarei şi apoi la ale sale. Îi plăceau mai mult farfuriile lui, decât 
farfuria adâncă a profesoarei. Dar n-a spus niciun cuvânt. Şi-a transformat farfuriile lui într-o bilă 
mare de argilă din care a făcut o farfurie adâncă şi mare ca cea făcută de profesoară. 
    Şi foarte curând băieţelul a învăţat să aştepte şi să privească şi să facă lucruri ca cele făcute de 
profesoară, şi n-a mai făcut nimic de unul singur... 
   Şi s-a întâmplat într-o zi că băieţelul şi familia lui s-au mutat într-o altă casă, într-un alt oraş. 
Băieţelul a trebuit să meargă la altă şcoală. Şcoala cea noua era şi mai mare şi nu mai avea nicio uşă 
prin care să intre direct din curte în clasa lui. Trebuia să urce nişte trepte înalte şi să meargă de-a 
lungul unui coridor lung până ajungea în clasa lui.  
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   În prima zi de şcoală profesoara le-a zis copiilor: 
- Astăzi o să facem un desen! 
- Grozav, a zis băieţelul, şi a aşteptat să-i spună profesoara ce să facă... 
   Dar ea n-a zis nimic. S-a plimbat prin clasă. Când a ajuns lângă băieţel l-a întrebat: 
- Tu nu vrei să desenezi? 
- Ba da, a zis băieţelul. Ce desen facem? 
- Nu ştiu până nu-l faci, a zis profesoara. 
- Cum să-l fac? zise băieţelul. 
- Cum iţi place ţie! răspunse ea. 
- Să-l colorez cum vreau eu? a întrebat nedumerit băieţelul. 
- Cum vrei tu! a fost răspunsul ei. Dacă toţi aţi face acelaşi desen, şi l-aţi colora la fel, cum să ştiu eu 
cine l-a facut? 
- Nu ştiu, zise băieţelul. 
Şi a început să deseneze o floare roşie cu o tulpină verde…  
 
                                                    Morala? 
 
         Creativitatea umană este un dar nepreţuit.  

 Îţi aduci aminte de uşurinţa cu care puteai să îţi imaginezi jocuri când erai copil, sau să vezi în 
jucăria de cârpe cea mai frumoasă păpuşă din lume? Cine spune că floarea trebuie să aibă petale 
roşii şi frunze verzi? 

 Puterea de a fi creativi este ceea ce ne defineşte ca oameni. 
 
Einstein  spunea că :  "Mintea intuitivă este un dar sacru iar mintea raţională este servitorul ei 

de încredere. Am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul." 
Dezvoltarea potenţialului creativ uman presupune, în primul rând, o optimă interacţiune 

educativă a tuturor factorilor de educaţie care interacţionează într-o societate, şcoala nefiind singurul 
factor de influenţă. Sunt necesar acţiuni concertate în trei planuri distincte: a) social; b) individual- 
psihologic; c) calitatea vieţii.  

În contextul tuturor acestor condiţii social-educative ale creativităţii, şcoala urmează să 
realizeze finalităţi educative specifice, de care este direct responsabilă. Ei îi revine responsabilitatea 
de a acţiona pentru stimularea potenţialului creativ al elevilor în următoarele direcţii:  
           -  identificarea potenţialului creativ al elevilor;  
           -crearea premiselor gnoseologice ale activităţii creatoare, libere şi conştiente a omului (o 
concepţie despre lume care să dea sens şi să orienteze activitatea creativă);  
          -dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească punerea rezultatelor 
creaţiei la dispoziţia societătii; 
          -dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a talentelor şi a 
cultivării unor atitudini creative în special a acelor care constituie principalii factori vectoriali ai 
creativităţii; 
          -asigurarea suportului etic al comportamentului creator.  
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Locul şi rolul matematicii în planul de învăţământ al ciclului primar 
 

Matematica dezvoltă gândirea combinatorie, gândirea analogică, dezvoltă capacitatea de a 
descoperi o structură comună în fenomene aparent diferite.  

 În clasele I-IV se însuşesc noţiunile de bază, “instrumentele” cu care elevul va “opera” pe 
tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem al învăţământului matematic. 

 Dacă sunt predate în mod sistematic, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale 
elevilor, dacă sunt însuşite în mod conştient şi temeinic, cunoştinţele de matematică aduc o 
contribuţie deosebită la dezvoltarea gândirii logice şi creatoare, la dezvoltarea spiritului de 
receptivitate a elevilor încă din ciclul primar. Prin învăţarea matematicii se cultivă o serie de 
atitudini: de a gândi personal şi activ, de a folosi analogii, de a analiza o problemă şi a o 
descompune în probleme simple etc. De asemenea se formează  şi  o  serie de  aptitudini  pentru  
matematică:  capacitatea de a  percepe  selectiv, capacitatea de a trece de la aspectul diferenţial la cel 
integral sau invers, plurivalenţa gândirii, capacitatea de a depune un efort concentrat. Cu 
”echipamentul” pe care-l dau aceste patru clase, elevul face întreaga “călătorie” în domeniul acestei 
ştiinţe. Mulţi copii întâmpină dificultăţi în învăţarea matematicii pentru că nu-şi însuşesc la timp 
aceste noţiuni. Important este ca învăţătorul să respecte valoarea “formativă” a matematicii şi să 
prezinte elevilor aceste noţiuni la nivelul particularităţilor psihice de înţelegere.  

 Utilizarea şi apoi transferul noţiunilor matematice nu se realizează prin simpla transmitere a 
acestora de la învăţător la elev, ci prin îndelungate şi dirijate procese de căutare şi descoperire a lor 
de către elevi. De aici, caracterul dinamic, activ şi relativ dificil al învăţării matematicii, mai ales 
prin efort propriu al elevului. Activităţile matematice necesită astfel o bună mobilizare a tuturor 
comportamentelor psihicului uman, cu precădere a inteligenţei şi a gândirii. Odată cu însuşirea 
noţiunilor matematice prin efort intelectual elevul învaţă şi anumite tehnici de investigare şi 
rezolvare cu caracter tot mai general. Modalităţile didactice prin care elevul este pus în situaţia de a 
căuta şi descoperi, de a rezolva situaţii noi, neînvăţate anterior, sunt denumite metode euristice. În 
cadrul lor întâlnim de multe ori încadrate orientările didactice moderne: modelarea, problematizarea, 
învăţarea prin descoperire. În categoria acestor strategii se înscriu metodele de predare –învăţare –
evaluare care privesc atât activitatea elevului cât şi a învăţătorului şi care îşi sporesc eficienţa 
formativă cu cât îl implică mai mult pe elev, adică sunt mai activizante, mai participative.  

 Se poate afirma că matematica modernă, prin caracterul său riguros, ştiinţific şi generativ al  
sistemului ei  noţional şi  operativ pe care îl  cuprinde, este  investită în bogate valenţe educativ – 
formative, nu numai în direcţia formării intelectuale, ci şi în ceea ce priveşte contribuţia ei la 
dezvoltarea personalităţii umane pe plan raţional, afectiv, volitiv, având o importantă contribuţie la 
formarea omului ca personalitate. 

 În acelaşi timp matematica se adresează şi laturii afective: câte bucurii, câte nemulţumiri – 
acompaniate uneori de lacrimi – nu trăiesc copiii în procesul activităţilor matematice. În primele 
clase se naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru matematică. Dacă elevul simte că 
pătrunde în miezul noţiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată sistematic, făcând un 
efort gradat, dacă el trăieşte bucuria fiecărui succes mare sau mic, atunci se cultivă interesul şi 
dragostea pentru studiul matematicii. 

Studiul  matematicii  în  şcoala  primară  îşi  propune  să  asigure  pentru  toţi  elevii 
formarea  competenţelor  de  bază  vizând: calculul  aritmetic, noţiuni intuitive  de  geometrie, 
măsurare  şi  măsuri. 

În ciuda faptului că matematica este ştiinţa conceptelor celor mai abstracte, de o extremă 
generalitate, majoritatea copiilor îndrăgesc matematica şi aşteaptă cu plăcere aceste ore. Nu este mai 
puţin adevărat că dascălul are rolul, locul şi menirea sa de a-i motiva pe elevi să o studieze cu 
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plăcere şi de a o face accesibilă şi puternic ancorată în realitate, de a le explica utilitatea şi 
aplicabilitatea ei în viaţa de zi cu zi. 

În viaţa de toate zilele, matematica are importanţa sa deosebită, recunoscută în întreaga 
lume. Conexiunile matematicii cu viaţa de zi cu zi şi, mai târziu , în clasele mai mari, chiar şi cu alte 
domenii ale cunoaşterii şi vieţii, le formează elevilor o gândire logică şi flexibilă, le sporeşte 
motivaţia pentru studiul matematicii şi îi conduc la înţelegerea unitară a lumii înconjurătoare, putând 
fi, de altfel, şi un instrument eficace în vederea petrecerii timpului liber în mod plăcut şi constructiv. 

Matematica este o disciplină creativă şi pasionantă. Ea poate produce momente de plăcere şi 
încântare când elevul rezolvă o problemă pentru prima dată, descoperă o rezolvare mai elegantă a 
problemei sau vede pe neaşteptate conexiuni ascunse. Cu toate acestea, pentru un număr însemnat 
de elevi, matematica rămâne o mare necunoscută fără prea multe soluţii pentru ei, dacă nu este 
legată de viaţa lor de zi cu zi şi nu este aplicată în practică.  

Accentul cade pe utilizarea unor metode activ- participative. Caracteristic pentru aceste 
metode este participarea, implicarea activă, angajarea deplină, cu toate resursele posibile, a 
subiectului în actul învăţării. Activizarea învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi 
procedee care să-l implice activ pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, 
stimularea creativităţii, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Elevul este ajutat să înţeleagă lumea 
în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce învaţă. 

„Metodele activ- participative sunt cele care caută să transforme contactul subiectului cu 
noul material într-o experienţă activă, trăită de el.”(Ausubel D.B. , Robinson F.G.) 

În ierarhia metodelor activ-participative din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte 
locul cu maximă eficienţă. La vârsta şcolară, jocul este de fapt un mijloc de învăţare. Datorită 
conţinutului şi modului de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 
întregii clase, contribuind la formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice elementare. Scopul 
jocului este acela de a-l înarma pe elev cu un aparat de gândire logică, suplă, polivalentă, care să-i 
permită să se orienteze în problemele realităţii înconjurătoare, să exprime judecăţi şi raţionamente 
variate într-un limbaj simplu. Această formă de activitate oferă un cadru prielnic pentru învăţarea 
activă, participativă, stimulând iniţiativa şi creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine 
structurat, elevul acordă o implicare mai mare în desfăşurarea lui. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la situaţii, la procese şi probleme de muncă mereu 
noi, impun ca şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale 
elevilor, independenţa si creativitatea gândirii. Particularităţile de vârstă şi cele individuale ale 
elevilor impun un anumit specific predării.  În clasele primare, copilul îşi formează deprinderi de 
citire şi scriere corectă, face cunoştinţă cu primele noţiuni matematice, începe studiul mediului 
înconjurător, al geografiei şi istoriei. 

Pentru a mări eficienţa formativă a învatamântului în clasele I-IV, se cere asigurarea în primul 
rând a calităţii cunoştinţelor pe care şi le însuşesc copiii. Metodele şi mijloacele de învăţare trebuie 
să pună accentul pe copil. Ele trebuie sa insiste pe motivaţie şi de aceea se axează pe activităţile 
ludice şi pe acelea care corespund intereselor elevilor. În scopul realizării acestui deziderat, trebuie 
găsite procedee care să solicite activitatea elevilor. Copilul trebuie îndrumat în permanenţă ca tot 
ceea ce scrie să treaca prin filtrul gândirii. Mijloacele de învăţământ rămân cel mai adesea 
manualele care se cer mereu îmbunătăţite, însă nu este obligatorie folosirea lor, importantă este 
respectarea programei, consider că este necesar a fi folosite mai mult fişele de lucru şi alte materiale 
didactice adecvate.  Prin modelare, joc didactic , problematizare, învăţarea prin descoperire elevul 
este pus în situaţia de a căuta , a descoperi, de a rezolva situaţii noi, neînvăţate anterior. Acestea  
privesc atât activitatea elevului cât şi pe cea a învăţătorului . 
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 Matematica este ştiinţa cea mai operativă, care are cele mai multe   şi mai complexe legături 
cu viaţa. Ea se învaţă pentru a fi utilă. Nu există vreun domeniu al vieţii în care matematica să nu-şi 
găsească aplicabilitatea. Tocmai de aceea, modernizarea învăţământului matematic apare ca o 
necesitate. 

 
    Abordarea experimentală a temei 
 

Cercetarea pedagogică este o acţiune de observare şi investigare, pe baza căreia cunoaştem, 
ameliorăm sau inovăm fenomenul educaţional. 

Rolul cercetării pedagogice constă în: explicarea, interpretarea, generalizarea şi inovarea 
fenomenului educaţional prin schimbări de structură, sau prin introducerea de noi metodologii mai 
eficiente. 

Vom porni demersul nostru de la considerentul că, în predarea matematicii în clasele 
primare, rezolvarea şi compunerea problemelor constituie una dintre activităţile cele mai importante 
care, alături de celelalte activităţi contribuie la dezvoltarea la elevi a gândirii creatoare, flexibile şi 
mobile. În procesul rezolvării şi compunerii problemelor, elevii dobândesc o serie de cunoştinţe cu 
importanţă deosebită pentru activitatea practică, activitate pentru care de fapt îi pregăteşte şcoala. La 
matematică, orice raţionament, orice rezolvare de probleme constituie în acelaşi timp şi o 
manifestare a creativităţii gândirii.  

În cercetarea psihologică, datele obţinute în urma diferitelor metode de cercetare, urmează să 
fie prelucrate şi prezentate într-o formă accesibilă şi relevantă. Alături de metode, cercetătorul 
stabileşte şi o strategie de cercetare, care se defineşte ca fiind planul de acţiune ordonată în vederea 
atingerii unui scop.  

Dintre strategiile de cercetare psihologică ( strategia cercetării genetice, strategia cercetării 
comporate, strategia cercetării comparate, strategia cercetării psihopatologice, strategia cercetării 
longitudinale, strategia cercetării transversale)  eu am ales strategia cercetării longitudinale, care 
presupune urmărirea unuia şi aceluiaşi individ de-a lungul mai multor etape ale evoluţiei lui, în 
cazul de faţă fiind vorba despre un colectiv de elevi. 

Existenţa umană  ar fi greu de conceput în afara relaţiilor sociale. Acestea sunt multiple, foarte 
variate şi acţionează în planuri diferite. Realaţiile interpersonale reprezintă cadrul, contextul de 
plămădire şi formare, ca şi de cristalizare treptată a însuşirilor de personalitate, care nu sunt altceva 
decât relaţii interumane interiorizate. Din acest punct de vedere, relaţiile constituie nu doar 
conţinutul personalităţii, ci şi esenţa ei. Multiplicarea relaţiilor dintre persoane generează o nouă 
realitate pe care o denumim ,, grup”. Grupurile umane se diferenţiază între ele din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ. Pornind de la aceste criterii, delimităm două categorii distincte de grupuri: 
grupurile mari- caracterizate printr-un număr relativ mare de membri, prin existenţa între aceştia a 
unor relaţii sociale oficiale, printr-o intercunoaştere superficială a membrilor, realizată de obicei prin 
intermediari, printr-o valorizare slabă, ca şi prin faptul că rolul lor constă  în trasarea şi determinarea 
liniilor directoare ale vieţii sociale; grupurile mici- caracterizate printr-un număr relativ redus de 
membri, prin relaţii directe între aceştia, ceea ce favorizează o bună intercunoaştere şi 
intervalorizare, prin faptul că ele au un rol important, îndeosebi în viaţa cotidiană a oamenilor. 

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio-educativ, fiecare elev este atât obiect al educaţiei-
asupra lui se exercită influenţa grupului, cât şi subiect-influenţând prin acţiunile lui el pe ceilalţi. 

Utilizând o gamă variată de metode am reuşit să formez o dinamică a grupului pentru a atinge 
scopuri comune, participând la realizarea obiectivelor propuse, dezvoltând o atitudine cooperant-
participativă. Deşi mediul şcolar presupune o organizare competitivă, am încercat ca treptat 
competiţia să ia forma cooperării, astfel existând un climat destins şi armonios. 
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Eşantionul l-a constituit un colectiv de elevi de clasa a III-a. 
        În lecţiile de matematică desfăşurate în timpul cercetării am utilizat următoarele metode: 
observaţia, experimentul, conversaţia euristică, problematizarea, învăţarea prin descoperire şi 
bineînţeles jocul didactic. 
 

PROBĂ  DE  EVALUARE  INIŢIALĂ 
 
1.)  Continuă şirul cu încă 3 numere respectând regula:   6 , 12 , 24 , . . , . . , . .  . 
 
2.)   Aflaţi numărul care mărit cu 130 dă suma mai mică cu 5 decât 155. 
 
 
3.)   La  diferenţa  dintre  cel mai mare număr par de 3 cifre şi cel mai mic număr impar de  3 cifre ,  
adaugă  vecinul  mai mic al numărului 100. 
 
 
4.)  Din  produsul  numerelor 9 şi 8  scădeţi  numărul 68. La rezultat  adăugaţi 6  şi noul rezultat  
măriţi-l cu 90.  Ce număr aţi obţinut? 
 
 
5.)  Găsiţi-l pe   a  din egalitatea următoare:   a  +   32 +  21  =  88 
 
 
6.)  Suma a  3  numere  este 100. Suma  primelor două este 72,  iar suma  ultimelor două este  93.  
Aflaţi  cele  3  numere.    
 
 
7.)   Şase  prieteni - Andrei,  Bogdan,  Clara,  Dana,  Eugen  şi  Flavia  - se pot aşeza câte 2 în 
bancă aşa cum doresc.  În fiecare bancă trebuie să fie o fetiţă şi un băiat.  În  câte feluri se pot 
aşeza? (Notaţi perechile.) 
 
 
8.)   Un copac are 5 ramuri.  Pe fiecare ramură sunt câte 2 cuiburi.  În fiecare cuib sunt 4 ouă.  
Câte ouă sunt în total ?   (Rezolvaţi în 2 moduri.) 
 
 
9.)   O pungă de mălai cântăreşte 2 kg. O pungă de dero cântăreşte cât 3 pungi de mălai . Cât 
cântăresc 5 pungi de dero? 
 
 
10.)   Alcătuiţi o problemă,  folosind numerele 48 şi 8, care să se rezolve prin două  operaţii.     ( 
Rezolvaţi-o.) 
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În figura 1 apare graficul rezultatelor obţinute la proba iniţială, pe cele 4 categorii de itemi: 

gândire logică, sensibilitate faţă de probleme, fluiditatea gândirii şi flexibilitatea gândirii. 
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PROBĂ  DE  EVALUARE  FINALĂ 
 

 
1. Observă regula şi continuă cu încă 3 numere. 
      12 345 ,  23 456 ,  ...................  ,  ...................   ,  ....................... . 
 
2. Scade  din 9 890  numărul cu 200 mai mare decât 1 000,  apoi  dublul acestuia  
 
 
3. La suma numerelor pare cuprinse între 1 121 şi 1 125 adună succesorul numărului 3 140. 
 
 
4. Câtul numerelor 72 şi 9 se triplează,apoi se adună cu sfertul lui 32 şi cu jumătatea lui 20.   
     Cât obţinem? 
 
 
5.  Ştiind că m=20, n este de 5 ori mai mic, p este un sfert din m, calculaţi: 
 5 x p –2 x n = ? 
 
 
6.    Primul număr este  120, al doilea este de 3 ori mai mic, iar al treilea este jumătate din primul 

număr.   Află suma celor trei numere. 
 

 
7. Triplul lui 10 la care adaug dublul lui 3 dă un număr ce reprezintă produsul a două numere.  
Care pot fi acestea? 
 

8.    Două (2) banane şi  patru (4) portocale valorează cât 1 kg de mere. Câte banane şi câte potocale 
putem cumpăra  cu banii pentru 3 kg de mere? 
 
 
9.  O vânzătoare trebuie să aşeze fructele în lădiţe de câte 5 kg. Ea are  10 kg de mandarine, 45 kg de 
portocale şi 20 kg banane. De câte lădiţe are nevoie? 

(Rezolvaţi în 2 moduri şi scrieţi rezolvarea sub forma unor expresii matematice.) 
 

 
10. Alcătuieşte o problemă care să se rezolve printr-o împărţire şi o adunare. Rezolvaţi-o! 
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În figura 2 apare graficul corespunzător rezultatelor obţinute la proba finală, grupate tot pe 

cele 4 categorii de itemi. 

 

 

PROBA FINALA

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

Gandire logica  Sensibilitate
fata de

probleme

Fluiditatea
gandirii

Flexibilitatea
gandirii

MEDIA

 
 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 

În  figurile 3 şi 4  sunt redate graficele corespunzătoare rezultatelor obţinute pe subiecte, 

respectiv pe cele 4 categorii de itemi. 
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În figurile 5 şi 6 apare reprezentarea grafică a notelor finale obţinute de elevi la cele două 

probe de evaluare. 
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Analizând rezultatele probelor finale se poate spune cu certitudine că elevii clasei a III-a au 
capacitatea de a rezolva şi compune probleme în mod creativ, iar varietatea metodelor şi procedeelor 
utilizate  contribuie în mod cert la dezvoltarea creativităţii lor. 

Analizând din punct de verere calitativ, am observat schimbări în bine şi în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de învăţare în orele de matematică, şi datorită faptului că am lucrat diferenţiat, dând 
posibilitatea fiecăruia să-şi valorifice potenţialul individual. Astfel elevii au devenit mai încrezători 
în forţele proprii, mai activi şi au avut mai multă iniţiativă. Deoarece am utilizat mult munca pe 
grupe, am observat o mai bună colaborare şi o mai mare implicare. 

Astfel, noi dacălii avem datoria de a organiza activităţi de învăţare atractive, variate care să-l 
solicite pe fiecare elev în scopul de a-şi dezvolta capacităţile lui intelectuale. 

 
Concluzii 

 
 În clasele primare, elevul dobândeşte noţiunile şi deprinderile de bază, într-un ritm şi la un 

nivel diferit, determinate atât de particularităţile individuale şi de vârstă, cât şi de o serie de factori 
educativi. În cadrul matematicii, predarea-învăţarea operaţiilor aritmetice cu numere naturale are 
bogate valenţe formative, fiind o modalitate principală de a dezvolta gândirea independentă a 
copiilor. În asigurarea reuşitei şcolare, un rol determinant îl are învăţătorul prin intermediul unei 
strategii didactice eficiente. 

În urma efectuării acestui experiment am realizat ce rol important joacă antrenarea elevului în 
situaţii diversificate de învăţare care să ceară un efort susţinut gradat. În cadrul lecţiilor de 
matematică, mi-am organizat în aşa fel activitatea încât să obţin un randament maxim din partea 
fiecărui elev prin efort  propriu. Alegând căi multiple şi variate de abordare a conţinuturilor 
matematice, am încercat să trezesc elevilor interesul pentru rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor. 
Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor într-un mod creativ m-a făcut să fiu permanent în contact 
direct cu elevii pentru a observa ritmul de desfăşurare al activităţilor matematice. Evaluarea a 
asigurat o modalitate distinctă de analiză cantitativă şi calitativă a rezultatelor învăţării pe parcursul 
întregii etape experimentale . 

Am constatat că foarte important în activitatea de rezolvare a problemelor este înţelegerea 
datelor, de fapt aici rezidă marea dificultate - desprinderea datelor şi a relaţiilor dintre ele, 
indispensabile găsirii soluţiei. Analiza profundă a relaţiilor din enunţ solicită participarea activă a 
gândirii creatoare. Elevii trebuie educaţi să nu cedeze până nu găsesc calea spre soluţia problemei. E 
nevoie de drum liber pentru rezolvarea problemelor complexe care stimulează creativitatea elevilor. 
Trebuie să gradăm efortul la care supunem gândirea elevilor şi să nu alegem doar acele probleme cu 
rol de exerciţiu, care solicită elevul doar la un efort de calcul. 

Găsirea soluţiilor pentru sporirea caracterului practic-aplicativ al matematicii trebuie să 
constituie o preocupare a oricărui învăţător. Îmbinând cu tact şi pricepere metodele clasice cu cele 
moderne, se poate obţine randamentul scontat, astfel pregătind elevii pentru integrarea lor în viaţa 
socială. Adoptând cele mai eficiente strategii didactice, se poate insufla elevilor dragostea pentru 
matematică, formând la aceştia deprinderi de rezolvare a problemelor de aritmetică, dezvoltându-le  
gândirea, logica, imaginaţia. Lecţiile organizate cu introducerea unui joc didactic matematic au 
asigurat participarea activă a elevilor la dobândirea cunoştinţelor, la formarea unui stil de muncă 
intelectuală, lecţia devenind o modalitate de organizare a activităţii de învăţare. Creşterea nivelului 
de pregătire a elevilor prin folosirea jocurilor didactice demonstrează utilitatea lor . 
          În scopul stimulării potenţialului creativ al elevilor, învăţătorul trebuie să intervină conştient 
şi activ pentru îndepărtarea blocajelor creativităţii elevilor, să preia şi să dezvolte în mod organizat 
potenţialul creativ al fiecărui copil. 


