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“ Matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a se face ceva cu
ea, pentru a se aplica în practică. Se poate spune că este ştiinţa cea mai operativă, care are cele mai
multe şi mai complexe legături cu viaţa.” (Oprescu Nicolae)

Modernizarea învăţământului matematic vizează sporirea rolului formativ al acestei discipline
şi îmbunătăţirea tehnologiei predării–învăţării matematicii de către slujitorii şcolii, prin folosirea de
strategii metodice variate în vederea activizării elevilor, a angajării lor în procesul asimilării
cunoştinţelor şi a formării de capacităţi intelectuale. Utilizarea metodelor interactive, care au o mare
valoare formativă, în orele de matematică stimulează dezvoltarea celor mai reprezentative forţe ale
activităţii intelectuale: gândirea logică, creatoare şi originală, inteligenţa, imaginaţia constructivă.
În cadrul orelor de matematică am încercat ca pe lângă metodele clasice utilizate în mod
frecvent să introduc şi metode interactive.
Interesul elevilor în cadrul activităţii, fie că este individuală, colectivă, în perechi sau pe grupe,
este susţinut de întrecere, de dorinţa de a câştiga, de a obţine rezultate mai bune decât ceilalţi sau
echipa adversă. În cadrul acestor activităţi se îmbină staticul cu dinamicul, elevii sunt puşi în situaţia
să se şi deplaseze la tablă, la flanelograf, să arunce cubul, să arunce şi să prindă mingea, nu numai să
stea în bancă, făcând astfel activitatea şi mai atractivă.
Dintre metodele didactice specifice învăţării active, nou apărute în sistemul de predareînvăţare, amintesc brainstorming-ul, ciorchinele, diagrama Wenn, jurnalul cu dublă intrare, metoda
cadranelor, cubul, predarea reciprocă, cvintetul şi Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat..., pe care am încercat
să le aplic şi în lecţiile de matematică, având un real succes.
Braintorming-ul-„furtuna în creier”, este prezent chiar în activitatea de compunere de probleme.
În momentul când în faţa copilului aşezăm două numere şi îi cerem să formuleze o problemă în care să
le integreze în mintea copilului apar o avalanşă de idei, de operaţii matematice cărora le-ar putea asocia
enunţul unei probleme. În scopul stimulării creativităţii, învăţătorul trebuie să aprecieze efortul fiecărui
copil şi să nu înlăture nici o variantă propusă de elevi.
Exemplu- Subiectul: Compunere de probleme
Compuneţi o problemă folosind numerele 22 700 şi 270.
Am observat că fiecare elev din clasă a reuşit să compună o problemă în care a sugerat operaţii
aditive, substractive, multiplicative.

22 700 şi 270

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre
idei, presupune următoarele etape:
1.
Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei.
2.
Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia,
trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial.
3.
Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate.
4.
Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile.
EX.- Subiectul: Operaţii cu umere naturale- consolidare
Găsiţi exerciţii al cărui rezultat este 2 100.
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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 2100. Observând şi
aprobând variantele colegilor, copilul îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea. Această metodă se poate
folosi şi pentru a sistematiza noţiunile teoretice matematice. Prin întrebări dascălul dirijează gândirea
elevilor, notează şi schematizează cunoştinţele teoretice matematice.
Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat este o metodă de învăţare prin descoperire . Se utilizează
mai frecvent în rezolvarea de probleme.
Exemplu:La o brutărie s-au copt într-o zi 4 572 de pâini şi cu 1 129 mai puţine cornuri.
Câte pâini şi cornuri s-au copt în total ?
ŞTIU
- s-au copt
4 572 de pâini
- cu 1 129
mai puţine
cornuri

VREAU SĂ
ŞTIU
1. Câte cornuri
s-au copt?
2. Câte cornuri
şi pâini sunt în total ?

AM ÎNVĂŢAT
1. 4 572-1 129=3
443 de cornuri
2. 4572+3 443=8
015
Răspuns :
8 015 s-au copt în
total
(pâini şi cornuri)

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 – datele problemei problemei;
III – rezolvarea problemei;
IV – răspunsul problemei şi desenul.
EX. Subiectul: Rezolvare de probleme
I.
II.
Într-o cutie sunt 16 700 de
în cutie sunt 16
bile roşii şi cu 1 500 mai puţine
700 de bile roşii
bile albe.
şi cu 1 500 mai
Câte bile albe şi roşii sunt in
puţine bile albe
cutie?
III

IV.

Rezolvare
1.Câte bile albe sunt în cutie?
16 700-1 500= 15 200
bile albe
2. Câte bile sunt în total?
16 700+15 200= 31 900
bile albe şi roşii

Răspuns:
31 900 de bile (albe şi
roşii) sunt în cutie

Putem concluziona că utilizarea metodelor de colaborare a determinat la elevi mai multă
spontaneitate, au avut curaj să se exprime şi să pună diverse întrebări, au învăţat că lucrul în echipă dă
rezultate şi satisfacţii pe măsură.
Metodele interactive creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu, stimulează
cooperarea, nu competiţia, sunt atractive, pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de
învăţare şi în acelaşi timp sunt agreate de copii.
Eficientizarea folosirii acestor metode este condiţionată de măiestria şi tactul pedagogic al
dascălului, de spiritul său liber şi creativ.
Pentru că matematica se hrăneşte din întreaga cunoaştere umană şi o aprofundează pe
aceasta în întregime şi pentru că ,,este o punte între toate disciplinele” trebuie să-i acordăm atenţie
deosebită în clasele primare, când de fapt formăm noţiunile matematice, elementare, de bază, cu care
copilul de azi va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem al învăţământului
matematic.
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