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,,Rezolvarea de probleme şi mai ales compunerea de probleme prezintă importanţa
pentru dezvoltarea flexibilităţii spontane şi adaptive, a influenţei ideative şi mai ales a
fluenţei asociative, a originalităţii, a capacităţii de redefinire şi a creşterii interesului pentru
problemele reale ale vieţii, la dezvoltarea gândirii predictive de tip divergent şi probabilistic
precum şi la dezvoltarea formelor variate sub care se prezintă imaginaţia creatoare. ”
( Ioan Cerghit)
Matematica, alături de limba română, este una din disciplinele de bază studiate în ciclul
primar. Studiul sistematic şi temeinic al acestei ştiinţe serveşte nu numai celorlalte discipline, ci
şi întregii deveniri a şcolarului.
Aşadar, întreaga cunoaştere şi învăţare umană se construieşte pe temelia „matematică”,
întrucât ea dezvoltă gândirea, inteligenţa, spiritul de observaţie prin exersarea operaţiilor de
analiză, sinteză, comparaţie, abstractizare şi generalizare, structurează şi organizează mintea,
stimulează spiritul de competiţie şi dorinţa de a reuşi, plăcerea de a rezolva şi de a găsi soluţii,
creşte puterea de deducţie şi intuiţia. Acad. prof. dr. Grigore Moisil afirma: „Tot ce e gândire
corectă, e Matematică sau modelare matematică”.
În procesul instructiv-educativ, compunerea şi rezolvarea problemelor de matematică, are
un important rol formativ, contribuie la fixarea si consolidarea cunostinţelor teoretice dobândite,
constituind totodată un vast câmp de aplicare în situaţii noi a cunostinţelor dobândite, formează
la elevi priceperi si deprinderi de muncă independentă, activează procesele gândirii prin analiză
dezvoltă spiritul de observaţie, atenţia, imaginaţia, perspicacitatea.
Compunerea problemelor este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea
independentă si originală a copiilor, de cultivare si educare a creativităţii gândirii lor. Formarea
la elevi a deprinderilor de a compune probleme, care să raspundă anumitor condiţii date, este de
mare importantă pe tot parcursul de învăţare a matematicii.
În activitatea de compunere problemelor trebuie să se ţină seama de posibilităţile elevilor,
prin sarcini gradate, trecându-se treptat de la compunerea liberă la cea îngrădită de anumite
cerinte din ce în ce mai restrictive. Este necesar să-i învătam din clasa pregătitoare, şi a I-a să
selecţioneze şi să combine datele (sprijinindu-se pe material, intuitiv si apoi pe cel numeric) să
formuleze întrebări, să descopere variante căi de rezolvare pentru ca apoi să treacă la stadiul
activităţii independente. Învăţătorul are sarcina să conducă această activitate prin indicaţii clare,
prin exemple sugestive folosite ca modele, prin cerinţe raţionale, să canalizeze gândirea si
imaginaţia copiilor spre asociaţii din ce în ce mai întâmplătoare. În acelaşi timp, să-i facă pe
elevi să aibă încredere în ei, să le stimuleze eforturile intelectuale, să le formeze si să le educe
calităţile moral - volutive, să le dezvolte interesul şi sensibilitatea la probleme noi, să fie
receptivi la situaţii problematice cu conţinut matematic.
Pentru a putea compune probleme, este necesar ca elevul să cunoască noţiunea de
problemă şi competenţele ei, enunţul si întrebarea. Dacă se prezintă enunţuri simple, la care
elevul să completeze întrebarea, sau să prezinte întrebarea iar elevii compun enunţuri simple,
întărim convingerea lor despre unitatea dintre enunţ si întrebare.
În compunerea si rezolvarea problemelor, gândirea elevilor este direcţionată mai mult de
enunţ decât de întrebare. Din acest motiv, trebuie să se acorde o atenţie deosebită analizei datelor
în funcţie de întrebarea pusă.
Pentru compunerea si rezolvarea problemelor, pentru stimularea gândirii creatoare a

elevilor, se pot folosi următoarele procedee:
a. Compunerea problemelor cu ajutorul materialului intuitiv. În acest scop se pot folosi
desene, planşe, tabla sau tabla magnetică respectând cerinţele impuse de materialul didactic.
b. Compunerea problemelor pe bază de analogie. În asemenea caz, pentru început enunţul
si întrebarea pot să rămână aceleaşi, schimbate sunt doar datele problemei. Pe parcurs se poate
schimba enunţul si datele, adăugând noi date, păstrând doar întrebarea problemei, apoi si
întrebarea problemei poate să fie completată cu noi date.
c. Compunerea problemelor după scheme. Acest procedeu se poate utiliza în momentul
când elevii sunt obişnuiti cu întocmirea de scheme în rezolvarea problemelor.
d. Compunerea problemelor după date numerice sau după exerciţii numerice si literale. În
asemenea caz, dacă dăm date numerice, se pot indica si operaţiile prin care se poate rezolva
problema.
Ţinând cont de importanţa compunerii problemelor în dezvoltarea intelectuală a copilului
şi de faptul că numai motivându-i pe elevi reuşesc să studieze cu plăcere, să participe ce interes
la activitate, încerc ori de câte ori am ocazia să aplic abordarea trandisciplinară şi să utilizez
alternarea metodelor clasice cu cele ale gândirii critice, care sunt nespus de îndrăgite de copii,
fiind de bun augur în activităţi. Copiii înţeleg mult mai uşor matematica, în cazul de faţă compun
probleme cu mai mare uşurinţă dacă facem conexiuni cu mediul înconjurător, cu viaţa de zi cu zi,
formându-şi astfel o gândire logică şi flexibilă.
În cele ce urmeză vă voi împărtăşi cum ne-a inspirat darnica Toamnă în compunerea
problemelor matematice.
Am profitat de frumuseţea acestui frumos anotimp în care ne aflăm şi am încercat să
alcătuim probleme orale, în aer liber, folosindu-se de elementele specifice toamnei. În cazul de
faţă au fost frunzele multicolore, copacii şi florile din parc. Ideile n-au întârziat să apară, astfel că
de la probleme cu o singură judecată am ajuns la probleme cu 2-3 judecăţi. Elevii au lucrat pe
grupe, metodele preponderent folosite au fost brainstorming-ul, explicaţia şi problematizarea.

Am reuşit să ducem bogăţiile- frumuseţile toamnei, şi în sala de clasă, ajutându-ne la
compunerea unor probleme, de data aceasta în scris, pe grupe şi diferenţiat ca grad de dificultate.
Metode folosite : brainstorming-ul şi cadranele.
Dacă mai sus am vorbit despre compunerea problemelor folosind materialul intuitivimagini reale, aici elevii alcătuiesc probleme după date numerice, un exerciţiu, respectiv expresie
matematică, dar nu uită de bogăţiile toamnei. Elevii se consultă, scriu problema fiecare, apoi o
rezolvă. În funcţie de timp, desenează despre ce este vorba în problemă.

Exemplu :
Grupa Legumelor Alcătuiţi fiecare câte o problemă după exerciţiul : 78-29 =
Grupa Fructelor Alcătuiţi fecare câte o problemă folosind expresia « cu 64 mai puţin ».

V-am prezentat câteva momente din activităţile noastre creative, unde îmbinăm utilul
cu plăcutul, jocul cu învăţarea, ne simţim bine şi rezultatele sunt pe măsură.
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