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       Rezolvarea problemelor, prin conţinutul lor bogat ce reflectă activităţile oamenilor, aplică în 
practică cunoştinţele  matematice dobândite.Valoarea formativă a rezolvării de probleme creşte, 
pentru că o astfel de activitate este superioară altor demersuri matematice, prin participarea şi 
mobilizarea intelectuală a elevilor , fiind puşi să descopere ei  modalităţile de rezolvare şi apoi să  le 
verifice, puși a face asociaţii de idei, corelaţii inedite.  

       Elevii își formează priceperea de a analiza situaţia dată de problemă (numerele, relaţiile 
cunoscute dintre date) şi descoperă  rezolvarea pentru a răspunde la ceea ce se cere în problemă, 
ducând  la dezvoltarea gândirii, la însușirea limbajului matematic, la cultivarea perspicacităţii şi a 
spiritului de iniţiativă. Prin operațiile logice ale gândirii, de analiză, sinteză, comparație, abstractizare 
si generalizare, este cel mai solicitat si antrenat întreg procesul cognitiv. 
         Rezolvarea corectă a problemelor de aritmetică  nu se poate obţine decât prin multă  muncă 
susţinută, bine organizată. Deseori, micii școlari nu se preocupă să descopere într-o problemă, în 
enunțul ei, elementul esenţial care o apropie de un anume tip de probleme ce se pot rezolva după  
aceeaşi metodă. 

      Cât despre  problemele date  spre rezolvare elevilor, ar fi necesar ca problemele să fie ordonate 
după nivelul lor de dificultate, să fie adaptate  nivelului intelectual și de pregătire al rezolvitorului și 
să aibă enunţul clar, corect  şi concis formulat .       

       Posibilitaţile de dezvoltare formative ale activităţii de rezolvare a problemelor nu sunt puse în 
valoare de la sine, în mod spontan. Deoarece este limitată, eficienţa formativă a rezolvării 
problemelor nu trebuie lăsată pe seama spontaneităţii, pentru că  poate apuca în direcţii negative și se 
pot forma unele priceperi şi deprinderi care nu dezvoltă  gândirea şi  atitudinea  independentă  a 
elevilor. 

        Procesul gândirii, prin care elevii analizează si sintetizează datele problemei ,iese în evidenţă în 
forma simplă, prin posibilitatea de a transpune , în esență, datele problemei ilustrate . Deci, este 
necesar ca elevul sa facă raţionamentul problemei, să transforme rezultatele activităţii intelectuale, de 
pe plan senzorial în activitate operaţională pe plan abstract, prin utilizarea metodelor de rezolvare 
dobândite prin intermediul unei scheme. 

       Raţionamentul problemelor care se rezolvă printr- o singură operaţie este reprezentat printr-un  
model ideal simplu, iar în problemele cu rezolvarea prin mai multe operaţii este reprezentat ca o 
abstractizare şi generalizare a procesului de cunoaştere ,în diferiți ani de studiu și în diferite etape. 

       După ce elevii s-au familiarizat cu limbajul matematic propriu operaţiilor aritmetice învățate, 
prin intermediul acţiunii, rezolvarea problemelor devine abstractă, elevii înțelegând legatura dintre 
date, text şi întrebare. Cu cât elevii au formulat probleme mai multe, pe baza calculelor efectuate sau 
pe baza relațiilor prezentate prin simboluri literale , au înțeles  mai mult utilitatea calculului.  

       Altă latură formativă a rezolvării de probleme este evidențiată prin faptul că prin intermediul 
problemelor propuse ,elevii își formează deprinderi de muncă intelectuală,influențând și studierea 



altor discipline școlare,contribuind la îmbogățirea nivelului de cultură al elevilor ,prin folosirea unor 
cunoștințe studiate la alte discipline. 

        Lecţiile de rezolvare a problemelor sunt reorientate şi au noi valenţe formative, urmând astfel 
creșterea caracterului formativ al procesului învăţării: 

           a) Înţelegând  legăturile dintre date, enunț şi întrebare, judecata problemei este concretizată 
prin schemă, prin descoperire, problematizare şi algoritmizare, prin punerea in funcţie a  flexibilitatii 
şi creativității  gândirii elevilor,ca rezultat al învăţării. 

           b) Acţiunea de rezolvare de probleme, specifică formării şi perfecţionării algoritmilor 
matematici, are ca element de sprijin raţionamentul problemei, aflat  prin judecăţi parţiale, prin ceea 
ce se compune schema. 

       Judecata problemei ,ca prim moment în predarea şi rezolvarea problemelor matematice ,capătă 
caracter intuitiv,având posibilitatea să verificăm şi să descoperim gradul de funcţionalitate al gândirii 
elevilor ,precum şi nivelul calculului matematic în activitatea independentă a elevilor. 

       Lecţia  îşi sporeşte caracterul practic- aplicativ și poate astfel conduce atenţia elevilor în direcţii 
precise ,în funcţie de sarcinile fiecărei etape ale lecţiei. 

       Pentru a rezolva o problemă corect și conştient, elevul depune  muncă, îşi antrenează procesele 
psihice, în special gândirea. Dezvoltarea gândirii cu operaţiile sale este una din posibilitățile de 
dezvoltare educative ale rezolvării de probleme . Astfel, activitatea gândirii se manifestă cu tărie și  
în acest proces de trecere a obstacolelor cognitive,  mobilizându-și toate resursele (informaţii, 
capacităţi) ,demonstrându-şi posibilităţile de performanţă. Activitatea de rezolvare de probleme,după  
felul cum  este organizată și  orientată , poate duce la dezvoltarea gândirii logice, dar şi la formarea 
unei gândiri rigide,uneori . 

       Problemele şcolare necesită cunoştinţe de matematică ,dar și din alte domenii de cunoaștere, 
aceasta pentru că elevii le rezolvă,, acţional”, implicând obligatoriu limbajul interior sau exterior. 

       Analizând modalitatea de rezolvare de către elevi a unor asemenea probleme, reies câteva 
caracteristici ale gândirii. Pentru  reuşita în rezolvarea problemelor este necesară ordonarea şi 
sistematizarea informaţiilor din diferite domenii de cunoaștere de care dispune elevul, selecţionarea 
lor, evidențierea acelora care duc spre găsirea soluţiei şi eliminarea critică a tot ce nu este important.  

       Urmărind strategiile elaborate de elevii începători  în rezolvarea problemelor, am constatat că 
aceștia elaborează strategii simple, la întâmplare, nu întocmesc strategii  logico- matematice.                    
În  primele  două clase, elevul nu dispune  de mijloace mintale eficiente, nu au acumulată experienţa 
bogată care să le ofere „idei” în  căutărea de soluţii. 

           Prin acumularea experienţei şcolare, prin rezolvarea unor probleme similare, elevii obțin 
competența de a lucra sistematic. În acest caz, exerciţiul, antrenamentul, munca individuală joacă un 
rol hotărâtor. Psihologii afirmă că nu există metode „naturale” care să apară  în rezolvarea 
problemelor. Elevul reține metodele de rezolvare a problemelor aşa cum dobândesc și alte cunoștințe, 
iar practica ne arată că prin exerciţii multe si diferite ,cu grade de dificultate complexe, el are 
competența de a fi cât mai sistematic în rezolvarea de probleme.Activitatea de  rezolvare de probleme 
duce la dezvoltarea criticității gândirii. Din primele lectii dezvoltăm la şcolarii mici însuşirile gândirii 
critice și „atitudinii critice” faţă de cunoştinţele însuşite, apoi faţă de faptele, acţiunile, 
comportamentul celor din jur şi faţă de cel propriu. 



        Prin procesul analizei, aprecierii şi rezolvării problemelor, se evidenţiază prima formă de 
gândire critică . Se analizează critic probleme pentru a depista datele , relaţiile dintre acestea, se 
verifică ipoteza emisă, se compară cu modul de lucru al altor elevi, se apreciază modul de lucru,totul 
pentru a urmări gradul de corectitudine. 

       Pentru a  educa această latură a gândirii critice ,am dat spre rezolvare elevilor probleme  prin 
care am urmărit dacă aceștia sesizează de  la început lipsa unor date numerice necesare rezolvării în 
mod corect făcând diferite încercări greşite, sau nu sesizează deloc acest lucru, efectuând operaţiile 
aritmetice cu datele existente (ratând obţinerea unor răspunsuri la întrebările  problemei).     

         Exemple în acest sens:  

      „ Intr-o livadă sunt 23 de gutui şi 32 de meri. Câţi cireşi sunt în livadă?” 

      „ Elevii clasei a II-a  au participat în 3 zile la strângerea roadelor. În prima zi au participat 11 de 
elevi, iar în a doua zi 23 de elevi. Câţi elevi au participat în a treia zi?” 

         Elevii au descoperit că din probleme lipsesc anumite date sau relaţii fără de care nu se poate 
rezolva problema,apoi le-am cerut să completeze ei ceea ce lipsește, în funcţie de datele cunoscute şi 
de întrebarea problemei. 

       Am pus în faţa elevilor  sarcina de a rezolva probleme care nu au o întrebare, în care nu se 
formulează cerinţa care decurge în mod logic din enunţul ei și am urmărit dacă elevii pot formula ei 
corect cerinţa problemei, chiar de la primele rezolvări de probleme. Am observat că dacă elevul 
observă legatura dintre datele problemei, va sesiza şi cerinţa ce reiese din enunţul ei. Punându-i pe ei 
să formuleze ceea ce se cere în problemă, am  urmărit să dezvolt la ei capacitatea de a analiza critic 
enunţul problemei, de care depinde  întreaga rezolvare corectă a acesteia. 

       Spre exemplu următoarea problemă : 

      „ La o cantină s-au adus struguri: 3 lăzi a câte 7 kg struguri şi 6 lăzi a câte 4 kg struguri fiecare. 
Din acestea s-au consumat 29 kg.” 

     -rezolvați corect problema, punând  întrebarea potrivită;  
     -rezolvați, punând  problema sub formă de exerciţiu; 
      Privitor la însuşirile de personalitate şi conduită ale elevilor, o alta formă a gândirii critice poate fi 
dezvoltată prin valorificarea unor posibilităţi de autoapreciere, în lecţii, urmând a alege liber 
problemele de matematică, în funcţie de gradul lor de dificultate, dar şi de posibilităţile intelectuale 
ale elevilor. 

       Deci, rezolvarea de probleme dezvoltă gândirea, o disciplinează, pune accentul pe caracterul 
riguros ştiinţific, o obişnuieşte să lucreze cu date. 

       Problemele de matematică, prin limbajul matematic însușit de către elev, transmit informaţii 
foarte complexe, evidențiind precis ideile cele mai abstracte,printr-o exprimare clară şi concisă . 
Deci,rezolvarea  problemelor contribuie la dezvoltarea limbajului matematic fiind pus ,și în probleme 
,la dispoziția elevului. 

      Toate acestea transformă, în primul rând, pe elevii din clasele mici la care se pun bazele formării 
caracterului omului, unde activitatea rezolvării problemelor are un efect formativ mai mare, 
contribuind la cultivarea si educarea unor atitudini față de muncă, la formarea disciplinei conștiente, 
la dezvoltarea spiritului de competiție și la dezvoltarea prieteniei. 



      Învăţătorul este cel care pune temelia inteligenţei copilului și trebuie să ştie care este rolul 
problemelor şi să le folosească ca atare. Am ajuns la concluzia că  trebuie avut în vedere permanent  
rolul rezolvării de probleme: instructiv- educativ- practic și că această activitate  nu trebuie neglijată. 
M-am preocupat să aflu şi alte modalităţi eficiente, să gasesc momentul cel mai propice al lecţiei în 
care să intervin cu o activitate ce presupune rezolvarea de  probleme şi să-l mobilizeze pe elev pentru 
a o rezolva depunând efort propriu. 
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