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Întrucât lumea contemporană, cu atât mai mult, cea de mâine, se caracterizează prin 
complexitate, globalizarea problemelor, accelerarea şi generalizarea schimbărilor, educaţia (formală 
şi nonformală) îl instrumentează pe viitorul adult pentru complexitate şi schimbare, interes şi 
entuziasm pentru devenire şi progres, îi dezvoltă capacitatea de a descoperi şi elimina 
disfuncţionalităţile, capacitatea de a le stăpâni, responsabilitatea pentru actele personale, 
independenţa şi deschiderea pentru interacţiune şi schimbul de idei. Toate aceste trăsături 
convergente pot fi reunite în ceea ce numim creativitate. 

        Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează formarea personalităţii autonome şi creative, a 
acelei personalităţi care să anticipeze viitorul, să transforme prezentul în direcţia anticipărilor sale, 
să descopere şi să rezolve situaţiile împreună cu ceilalţi. 

         Problema creativităţii a preocupat numeroşi cercetători, psihologi în domeniul educaţiei, 
impresionaţi de valoarea acestei capacităţi care învăluie persoana şi comportamentul unor      
indivizi creatori. Creativitatea continuă să preocupe, nu pentru că eforturile de până acum au fost 
sterile, ci pentru că potenţialul creativ reprezintă una dintre avuţiile cele mai complexe şi mai 
misterioase, iar educarea lui în vederea manifestării prin comportamente creatoare, unul din cele 
mai îndrăzneţe şi mai înalte obiective.  

Stimularea şi educarea creativităţii reprezintă proba practică a nivelului ştiinţelor educaţiei, întrucât 
comportamentul creator este cel mai complex comportament. Este multinivelar, în sensul că se 
poate extinde, de la simpla transformare, prin efort propriu a unor mijloace individuale de acţiune, 
la revoluţionarea din temelii a cunoaşterii întregii umanităţi. 

           Din ce în ce mai mulţi cercetători consideră creativitatea o trăsătură esenţială şi definitorie 
pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. Fiecare om dispune, printre celelalte 
potenţialităţi, de un potenţial creativ. Problema transformării lui în trăsătură de personalitate este 
încă controversată. Sunt teoreticieni care consideră potenţialul creativ  o forţă autopropulsivă, că se 
actualizează treptat şi de la sine, evoluţia sa nefiind influenţată de mediu şi de educaţie, care nu ar 
interveni decât în realizarea unei atmosfere permisive. În acest sens, B. F. Skinner afirmă că ,, nu-l 
putem învăţa pe elev comportamentul creativ pentru ca prin acest fapt el şi-ar pierde originalitatea”. 
Alţi teoreticieni consideră că nivelul creativităţii depinde numai de calitatea acţiunilor creative, 
întrucât ,,creativitatea se învaţă, chiar dacă nu se învaţă ca fizica sau ca tâmplăria. Ar fi mai nimerit 
să spunem că se descătuşează sau se dezvoltă”. A fost exprimată şi opinia că, prin acţiuni educative 
specifice, potenţialul creativ poate fi dezvoltat într-un domeniu şi apoi transferat.  

          Întrucât programa alocă studiului matematicii un număr mai mare de ore comparativ cu celelalte 
discipline, m-am oprit asupra acesteia pentru a da ca exemplu tipuri şi forme de activităţi cu ajutorul 
cărora se poate cultiva spiritul creator al elevilor, fără a minimaliza, desigur, rolul în acest scop şi al 



celorlalte obiecte de învăţământ. În orice domeniu ar activa, omul societăţii contemporane trebuie să 
posede solide cunoştinţe de matematică, să fie înarmat cu algoritmi şi scheme logico - matematice, menite 
să-i permită orientarea adecvată în lumea valorilor ştiinţifice şi tehnologice, în stăpânirea limbajului 
ştiinţelor care, după majoritatea estimărilor actuale, va fi matematizat şi informatizat. 

          Alegerea acestei teme este motivată tocmai prin cunoaşterea faptului că orice copil are mai 
multe posibilităţi decât lasă aparenţa să se vadă, că posedă un potenţial creativ care, dacă nu este 
stimulat, nu va da roade mai târziu când va trebui să facă faţă noutăţilor permanente. 

              Am considerat că despre creativitate nu va fi niciodată “prea mult” de spus, de citit, de 
experimentat sau de aplicat. Preocuparea pentru dezvoltarea creativităţii la elevi este din ce în ce 
mai importantă în ultimul timp deoarece necesităţile societăţii sunt de a avea indivizi creativi. 

             Din dorinţa de a aprofunda această temă, de a cunoaşte mai bine modalităţile de dezvoltare 
a capacităţilor creatoare a şcolarului am aplicat la clasa două teste –iniţial şi final-intermediate de o 
aplicarea unor metode şi tehnici ce vizează creativitatea matematică. 

Consider că prin conţinutul de studiu matematica contribuie la: 

 Asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul 
aritmetic) 

 Stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; 

 Stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; 

 Formarea motivaţiei pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. 

Sub aspectul facilitării inovaţiei curriculare un rol deosebit îl joacă: 

 indivizii creativi prezenţi în unitatea de învăţământ, caracterizaţi prin calităţi profesionale, 
deschidere, inteligenţă, gândire divergentă, apetit pentru schimbare, receptivitate la nou, 
entuziasm, stabilitate emoţională; 

 capacitatea novatoare a şcolii, exprimată în claritate şi coerenţa obiectivelor, calitatea 
resurselor umane, flexibilitatea mecanismelor de autoreglare, eficienţa mecanismelor de 
informare şi decizie. 

    Sub aspectul restricţionării inovaţiei curriculare pot avea un impact semnificativ: 

 factorii interni ţinând de lipsa de claritate la nivelul obiectivelor, interesul scăzut faţă de 
inovatori şi inovaţii, particularităţile resurselor umane, conservatorismul individual şi 
organizaţional, costurile ridicate presupuse de introducerea inovaţiei, centrarea 
conducătorilor de grup/învăţătorilor pe problemele curente; 

 factorii externi în cazul în care inovaţia are nevoie (pentru a fi aplicată) de aprobarea unei 
autorităţi exterioare şi/sau sprijin din exterior. 

          Proba de evaluare folosită în realizarea evaluării iniţiale de dezvoltare a unor cunoştinţe 
(reprezentări, noţiuni) matematice, dar mai ales a creativităţii matematice propriu-zise, cu 
obiectivele operaţionale şi conţinutul ei specific este prezentată mai jos. 

          Proba de evaluare utilizată în etapa iniţială a vizat următoarele obiective operaţionale:  

O1 – să determine numere naturale după  reguli date sau deduse; 



O2 – să analizeze o situaţie problemă etalând un demers original, formulând şi comunicând 
răspunsul; 

O3 –să creeze probleme după o structură precizată sau în condiţii date; 

O4 –să identifice figuri geometrice în desene date; 

O5 –să elaboreze desene utilizând figuri geometrice;  

 

    Conţinutul probei (itemii): 

1. Identifică regula şi construieşte tu zidul ! 
 

 

 

 

 

2. Ce semne au dispărut dintre numerele de mai jos ? 
Pune-le ca să obţii egalitatea şi găseşte cât mai multe variante ! 

         40 … 20… 60                                      200… 500 … 300 

        92 … 61 … 31                                       170 … 190 … 20 

 

3. Completează numai cu numere pare sau impare diferite astfel încât pe fiecare latură a 
triunghiului să fie acelaşi rezultat al adunării : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scrie în locul triunghiului şi al cercului numerele formate din sute! Găseşte toate variantele ! 
 

                                   +             = 1000 

5. Găseşte cât mai multe întrebări posibile pentru următoarea problemă : 
         Elena are 12 ani iar fratele ei Sorin are 4 ani.  Întrebări :.... 

 

6. Câte pătrate sunt ?                                    Colorează trei dintre ele folosind culori diferite! 

    110           111          112                              

    221         231       

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Completează următoarele figuri geometrice astfel încât să elaborezi desene : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptori de performanţă la proba  pre–test la disciplina matematică 

    Calificativul FB 

 Precizează cinci numere după o regulă identificată; 
 Stabileşte şase egalităţi cu numerele date; 
 Identifică trei variante pentru obţinerea aceleiaşi sume; 
 Găseşte 7-8 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute; 
 Formulează cel puţin patru întrebări posibile problemei date; 
 Precizează numărul  pătratelor din figura dată colorând trei din ele. 
 Elaborează trei desene cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate; 
 

Calificativul B 

 Precizează 3-4 numere după o regulă identificată; 
 Stabileşte patru egalităţi cu numerele date; 
 Identifică două variante pentru obţinerea aceleiaşi sume; 
 Găseşte 5-6 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute; 
 Formulează două-trei întrebări posibile problemei date; 
 Precizează numărul  pătratelor din figura dată colorând trei din ele. 
 Elaborează două desene cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate; 

 

 



Calificativul S 

 Precizează 1-2 numere după o regulă identificată; 
 Stabileşte două egalităţi cu numerele date; 
 Identifică o variantă precizând suma termenilor daţi; 
 Găseşte 3-4 variante pentru obţinerea sumei 1000 din numere formate din sute; 
 Formulează o singură întrebare posibilă problemei date; 
 Precizează incorect numărul  pătratelor din figura dată, dar colorează trei din ele. 
 Elaborează un singur desen cu anumite figuri geometrice date, manifestând creativitate; 
 
Stimularea creativităţii matematice a elevilor de clasa a IV-a a presupus  intervenţii 
psihopedagogice care au constat în: 

 Amenajarea spaţiului şcolar şi crearea unei ambianţe creative 
 Proiectarea activităţilor matematice cu scopul stimulării creativităţii elevilor la această 

disciplină 
 Identificarea şi aplicarea metodelor didactice: de predare-învăţare-evaluare cu caracter activ-

participativ în activitatea matematică 
 Monitorizarea şi măsurarea efectelor pe care aceste metode le induc în planul stimulării 

creativităţii matematice. 
 
 
După un an de muncă organizată, pentru a observa dacă elevii clasei a IV-a au înregistrat progrese 
de dezvoltare a creativităţii lor, am administrat o probă finală în care am urmărit aceleaşi obiective 
ca la evaluarea iniţială, aceasta constând în: 
I1.Completaţi spaţiile libere după ce aţi descoperit regula: 

Puteţi identifica mai multe soluţii?  

 

a)        

 

 

 

 

 

 

 

b)  

0 1 1 2 4                

 

 

 



 

I2. Completaţi spaţiile libere înmulţind pe rând, numărul din interiorul triunghiului cu fiecare din 
numerele scrise în interiorul cercului(fig.A), apoi identificaţi o altă modalitate de rezolvare apelând 
la o singură înmulţire( fig. B): 

 

 

 

  

 

I3. Observă desenele, apoi 
colorează din fiecare figură: a) jumătatea; b) sfertul; c) trei optimi.  

 

 

 

 

              a)                                       b)  
c)                       

Realizează şi colorează alte desene dacă ai identificat şi alte soluţii. 

I4. Precizează şi conturează colorând diferit figuri geometrice 
învăţate în desenul de mai jos: ....................., ......................., 
........................, .................... . 

 

 

 

 

I5.  Găseşte cât mai multe întrebări posibile pentru următoarea problemă : 

În camera sa, Sabina are 16 caiete de dictando, 8 caiete de matematică, 3 stilouri, 12 creioane 
colorate şi 4 rigle.  

Colorează tot atâtea petale câte întrebări ai formulat. 

.......................................................................? 

.......................................................................? 

.......................................................................? 

 

 

 



 

I6.  Identifică şi conturează câte două triunghiuri identice, dar de dimensiuni diferite, în fiecare 
desen (mici, mijlocii, mari): 

 

 

 

 

 

 

I7. Elaborează trei desene cu ajutorul figurilor şi elementelor geometrice învăţate! 

 
 
 

Capacitatea elevilor de a crea şi apetitul lor pentru creativitate, inovaţie depind într-o măsură 
semnificativă de unele caracteristici ale membrilor comunităţii şcolare: 

*deschiderea faţă de schimbare şi toleranţa la nou; 

*obişnuinţa de a genera inovaţii şi de a aplica lucruri inedite; 

*exerciţiul în integrarea, asimilarea, învăţarea unor elemente noi. 

    Astfel, se impune ca necesitate dezvoltarea creativă, inclusiv creativitatea matematică, încă din 
ciclul primar. Putem concluziona faptul că: 

“Dezvoltarea creativităţii matematice a elevilor reprezintă rezultatul  diversificării sarcinilor 
didactice cu caracter creator, inclusiv prin utilizarea sistematică a metodelor activ-
participative şi interactive”.  
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