DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATOARE A ELEVILOR
PRIN METODE INTERACTIVE
Școala Gimnazială „Sf. Trei Ierarhi” Hanu Conachi
Comuna Fundeni, Jud. Galați
Profesor pentru ȋnvătămȃntul primar: PORTASE MARIA
Metodele de invăţământ sunt căi prin care cadrul didactic transmite elevilor cunoştinţe şi le
formează priceperi şi deprinderi. Alegerea lor nu se face la întâmplare. Cadrul didactic trebuie să
aleagă dintre metodele de învăţare pe cele care îl ajută la realizarea unui învăţământ de calitate. O
metodă considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în contextul
modernităţii.
Dintre metodele moderne specifice învăţării active pe care le-am aplicat cu succes la orele de
matematică sunt: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, diagrama Wenn, cvintetul, metoda cadranelor.
Brainstorming-ul este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea creativităţii.
Etimologic, ”brainstorming” provine din engleză, din cuvintele ”brain” (creier) şi ”storm” (furtună),
plus desinenţa ”ing” specifică limbii engleze, ceea ce înseamnă ”furtună în creier”, efervescenţă, aflux
de idei. La ora actuală este cea mai raspândită metodă de stimulare a creativităţii in condiţiile activităţii
de grup.Mânuită cu profesionalism, flexibilitate si inspiraţie, brainstorming-ul este o metodă accesibilă
de învăţare şi stimulare a creativităţii.
Brainstorming-ul este prezent chiar în activitatea de compunere de probleme. În scopul
stimulării creativităţii, trebuie apreciat efortul fiecărui elev şi să nu se înlăture nici o variantă propusă
de aceştia.
Exemplu: Le-am cerut elevilor să compună o problemă după următorul exerciţiu: 38-6=32
1. Ani are38 ani. Câţi ani au trecut de când avea 6? R: 32 ani (38-6=32).
2. Dan are 6 ani. Peste câţi ani va avea 38? R: 32 ani (38-6=32).
3. Emi are 6 ani, iar Alina38 ani. Cu câţi ani este mai mare Alina decât Emi? R: cu 32 ani .
4. Dan are 6 ani, iar Alina 38 ani. Cu câţi ani este mai mic Dan decât Alina? R: cu 32 ani .
5. Dan are 6 ani, iar Alina 38 ani. Peste câţi ani Dan va avea vârsta Alinei? R: peste 32 ani.
6. Dan are 6 ani, iar Alina 38 ani. Câţi ani au trecut de când Alina a avut 6 ani? R: 32 ani .
Ciorchinele este o tehnică de predare-învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber,
deschis si creator; este o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale
ideilor date; este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe şi convingeri,
evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită tema, un anumit conţinut.
Exemplu:
Găsiţi exerciţii al căror rezultat este numărul 40.
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Metoda ciorchinelui dă rezultate deosebite şi atunci când elevii lucrează în echipă. Fiecare membru al
echipei va găsi cel puţin două exerciţii al căror rezultat este 40.

Cubul este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în învăţarea
unui conţinut. Sarcinile de pe feţele cubului sunt invariabile din perspectivă acţională: descrie,
compară, explică (asociază), argumentează, analizează, aplică.
Exemplu:
1. Descrie importanţa cifrei 2 în fiecare din numerele: 230, 629, 732, 222,
2. Compară numerele: 524 şi 298; 943 şi 676; 245 şi 534.
3. Explică proprietatea adunării numită comutativitate prin două exemple date de tine.
4. Argumentează valoarea de adevăr a următorului calcul matematic, efectuând proba în două
moduri: 735-221=514.
5. Analizează propoziţiile de mai jos şi anuleaz-o pe cea care nu prezintă un adevăr:
Unul din termenii necunoscuţi ai adunării se află prin adunare.
Descăzutul se află prin adunare.
Scăzătorul se află prin scădere.
6. Aplică proprietăţile cunoscute ale adunării pentru a rezolva exerciţiul rapid.
Diagrama Wenn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, asemănările
şi deosebirile evidente între două operaţii matematice, între două figuri geometrice etc. Metoda este
potrivită la lecţiile de consolidare. Activitatea poate fi organizată în grup, perechi sau chiar frontal.
Exemplu:
Reprezentaţi în diagrama Wenn ceea ce ştiţi despre adunare şi scadere.
Adunare

-este comutativă
-este asociativă
-0 este element
neutru

Scadere

-sunt operaţii
- termenul din care scădem
aritmetice
se numeşte descăzut
-numerele din operaţii - termenul pe care îl scădem
se numesc termeni
se numeşte scăzător
- descăzutul ≥ scăzătorul

Cvintetul. Metoda se potriveşte orelor de consolidare şi recapitulare sau momentului asigurării
retenţiei şi transferului în orele de predare. Un cvintet este o poezie cu 5 versuri prin care se exprimă şi
se sintetizează conţinutul unei lecţii sau a unei unităţi de învăţare într-o exprimare concisă ce
evidenţiază reflecţiile elevului asupra subiectului în cauză.

Metoda cadranelor urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai adecvate a
unui conţinut informaţional. Această metodă se poate folosi frontal şi individual, în rezolvarea
problemelor prin metoda grafică.
Prin trasarea a două axe perpendiculare, fişa de lucru este împărţită în patru cadrane, repartizate
în felul următor:
I – textul problemei;
II – reprezentarea grafică a problemei;
III – rezolvarea problemei;
IV – răspunsul problemei.
Exemplu:
I.

II.
Pe două rafturi sunt 24 de cărţi. Pe al doilea

raft sunt cu 4 mai multe decât pe primul.

+4

24

Câte cărţi sunt pe fiecare raft?
R: 10 cărţi

Rezolvare

14 cărţi
Verificare: 10 + 14= 24
14-10=4

- suma a două segmente egale:
24 – 4 = 20
-cărţi pe primul raft:
20: 2 = 10
-cărţi pe al-doilea raft:
10 + 4 = 14

Scaunul intervievatului. În mod practic, un elev ia loc pe un scaun în faţa clasei şi va juca rolul
ales de el, de învăţător sau de copii. Colegii vor juca rolul de “reporteri”şi vor pune întrebări din lecţie.
Metodele active transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; este coparticipant la propria
formare; angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; asigură elevului condiţii optime de a se
afirma individual şi în echipă; dezvoltă gândirea critică; dezvoltă motivaţia pentru învăţare; permite
evaluarea propriei activităţi.
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