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INTRODUCERE 

În centrul preocupărilor actuale ale școlii românesti de reformare 

curriculară trebuie să se afle cultivarea accentuată a gândirii logice a micilor 

școlari. Succesul acestui demers constă în descoperirea relațiilor matematice 

folosind argumentarea științifică a conceptelor și prin limbajul matematic 

modern.  

Școala trebuie să ofere elevului suport în cunoaștere și adaptare. 

Progresul realizat trebuie să se fondeze pe descoperirea capacităților 

esențiale, pe cultivarea unei gândiri creative  care să-i asigure elevului 

însușirea de sisteme logice prin activitate proprie. Obiectivele 

învățământului matematic provin din sarcinile generale ale școlii și din locul 

matematicii ca disciplina tehnico-științifică. Fiecare lecție în parte, ne arată 

o evaluare continuă  a randamentului școlar, un far călăuzitor printre

nivelului real de cunoștințe și deprinderi operaționale ale elevului. 

Preocuparea  pentru constituirea treptată a unui câmp motivațional 

adecvat oricărei forme de muncă pe care o desfășoară elevul constituie o 

cerință pedagogică a organizării muncii în școală. Orice cercetare 

pedagogică este efectuată pentru dezvoltarea și îmbunătățirii continue a 

procesului de  învățământ. Ea urmărește generarea experienței pozitive sau 

crearea unei experiențe noi.  
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Tendințele actuale de dezvoltare a științei corespunde cu cercetarea 

de creare a experienței noi și cu creșterea gradului de participare conștientă 

a omului la progresele din toate domeniile. Matematica econtribuie în mod 

esențial la formarea gândirii logice necesare la locul de muncă. 

Capacitatea omului de a trece peste dificultăți este caracteristică 

fiecărei persoane în parte. 

Învățărea matematicii exersează gândirea, întărește atenția și mărește 

puterea de concentrare în intensitate și durată și antrenează capacitatea de 

organizare logică a ideilor. Matematica mobilizează memoria logică, 

dezvoltă un ascuțit simț critic constructiv și gustul pentru obiectivitate și 

precizie. 
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CAPITOLUL I 

ASPECTE  PSIHO-PEDAGOGICE ALE COPIILOR DE VÂRSTĂ 

ȘCOLARĂ MICĂ, CU IMPLICAŢII ÎN ÎNVĂŢAREA 

MATEMATICII  

 

Importanța și actualitatea temei 

Modernizarea învățământului matematic înseamnă în primul rând 

includerea în conținutul acestei discipline a descoperirilor acumulate  și 

tratarea ei ca știință a structurilor precum și asimilarea lor într-o manieră 

modernă. 

Învățământul primar are bogate valențe formative. Acolo se clădește 

sistemul de noțiuni și se studiază temeinic pe tot parcursul școlarității, acolo 

se formează deprinderile elementare intelectuale. 

Înoirea învățământului matematic presupune aducerea la zi a 

conținutului acestui învățământ, a metodologiei lui, a relațiilor și 

structurilor, în jos până la ciclul preșcolar. La ciclul primar se formează 

noțiunea de operație, iar învățătorul trebuie să cunoască cu claritate definiția 

fiecărei operații cu numere naturale și proprietățile acestora. Aceste 

cunoștinte vor ușura înțelegerea noțiunii operației de adunare, scădere, 

înmulțire sau împărțire. Învățătorul va urmări conștientizarea de către elevi a 

procesului de cunoaștere a semnificației operațiilor, cât și a principiilor ce 

stau la baza aplicării lor în calcul. 
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Elevii din ciclul primar trebuie rezolve cât mai multe probleme 

pentru a avea o gândire matematică. 

Primele sarcini ale elevilor din ciclul primar sunt să numere 

obiectele din jurul lor. La școala primară, noțiunea fundamentală ce se 

învață este noțiunea de număr natural și operatiile cu acestea. Aceste noțiuni 

constituie baza însușirii noțiunilor matematice în ciclul gimnazial. Afirmăm 

că cerința majoră a învățării matematicii la ciclul primar înseamnă 

asigurarea legăturii cu instruirea din învățământul gimnazial . 

          Motivarea alegerii temei. 

Plecând de la ideea că matematica a devenit în zilele noastre un 

instrument indispensabil de lucru pentru toate științele și domeniilor tehnice, 

se impune ca în centru preocupărilor actuale ale școlii românești să se afle 

cultivarea accentuată a gândirii micilor școlari, prin evidențirea relațiilor 

matematice, prin argumentarea științifică a conceptelor și promovarea 

limbajului matematic modern. 

Alegerea acestei teme este motivată de importanța deosebită a 

întelegerii noțiunii de număr natural. 

Activitatea la clasă mi-a dat posibilitatea să observ că uneori elevii 

din ciclul primar întâmpină greutăți în însușirea operațiilor aritmetice. Am 

observat că pentru a da posibilitatea de asimilare de către toți elevii a unui 

minim de cunoștințe și tehnici de lucru trebuie: 

 să  se țină seama de etapele dezvoltării psihopedagogice ale 

copilului; 

 să aplicăm în practică a cunoștințelor dobândite. 
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Stilul de lucru și procedeele au o importanță deosebită pentru 

realizarea unui învățământ activ formativ al matematicii. 

Interesul elevilor în dobândirea de noi cunoştinţe profunde şi solide 

se poate stimula prin implicarea lor în activități complexe de învățare, prin 

descoperirea cunoștințelor. Elevii trebuie să fie participanţi activi în timpul 

activităţilor de la clasă, nu receptori pasivi ai informației. În cadrul 

activităţilor desfășurate în clasă, elevii trebuie să fie cât mai activi pentru a 

obţine rezultate mai bune în ceea ce priveşte socializarea, latura cognitivă şi 

cea motivaţională. Cu cât elevii elevii nu sunt antrenaţi la lecție, cu atât ei se 

plictisesc şi își caută alte ocupații. 

Scopul cercetării este utilizarea diferitelor metode pentru obţinerea 

unei învăţări individuale cât mai bune. 

Scopul activității matematice este de a-i instrui elevului intelectul, 

procesele de cunoaștere, de a-l face capabil să descopere relații abstracte cu 

aplicații în activitatea obisnuită. 

Alegerea temei a fost justificată și de întrebarea: Ce strategii și procedee 

putem folosi pentru a ușura înțelegerea noțiunilor privind predarea-învățarea 

operațiilor aritmetice în învățământul primar ? Am constatat că problematizarea și 

rezolvarea de probleme reprezintă metode eficiente de lucru cu elevii din clasele 

primare. Elevii descoperă numerele naturale prin operațiile aritmetice cu numere 

naturale. Prin aplicarea acestor metode elevul participă conștient și activ la 

autodezvoltarea sa pe baza unei căutări a răspunsurilor la problemele formulate. 

Ele sunt capabile să producă un declic între experiența de cunoaștere dobândită și o 

nouă viziune care se înfiripă în capacitatea cognitivă.  

Cunoasterea școlarilor mici ne arată o mare importanță în abordarea 

strategiilor didactico-educative. 
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Dezvoltarea potențialului de gândire și creativitate se realizează prin 

activități care solicită rezolvarea de probleme și originalitatea. 

În cadrul lecțiilor de matematică, problematizarea și rezolvarea de 

probleme aduce varietate în exercițiul matematic, înviorează activitatea iar 

aceste demersuri devin deprinderi. 

 

Ipoteza de lucru și obiectivele cercetării . 

,,Cercetarea psihopedagogică" este definită de mai multe funcții: 

explicația praxiologică, predictivă și sistematizarea referențială și 

informațională. 

Cercetarea trebuie să fie dirijată până la experimentarea de tip 

formativ. Cercetarea pedagogică este întreprinsă pentru dezvoltarea și 

perfecționarea continuă a procesului de învățământ. La baza cercetării există 

o discrepanță uneori între eforturile ce se fac pentru realizarea unei 

calități  superioare de învățământ și rezultatele care se obțin. 

Activitatea de documentare, convorbirile, dezbaterile și clarificările 

rezultatelor înlesnesc găsirea problematicii cercetării, adică ce trebuie 

cercetătorul să aprofundeze. Folosind bibliografia, schemele, modelele 

explicative, paradigmele furnizate de lucrările de referință, cercetătorul 

definește un cadru teoretic ce corespunde temei respective și explicitează 

propria problematică are propria abordare. Practica pedagogică oferă 

multiple posibilități de investigare, deoarece ea necesită găsirea de soluții 

pentru  a fi rezolvate. 

Procesul formării conceptului de număr natural se bazează pe 

noțiunea de mulțime și introducerea operațiilor cu numere naturale folosind 
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operațiile cu mulțimi de obiecte. Acestea constituie baza intuitiv-corectă 

pentru aflarea de către elevi a operațiilor cu numere naturale. 

În cercetarea efectuată s-a elaborat ipoteza că problematizarea și 

rezolvarea de probleme, prin utilizarea și intregarea adecvată în lecțiile de 

matematică, poate duce la creșterea eficienței învățării noțiunilor 

matematice și la progresul școlar al elevilor din ciclul primar. 

În vederea demonstrării acestei judecăți am vizat folosirea unor 

metode de cercetare: experimentul, observarea, testarea cunosțintelor. 

În cadrul cercetării s-au urmărit următoarele obiective:      

1)   Cunoașterea trăsăturilor psihice ale copiilor și stabilirea acestora; 

2)   Integrarea optimă a proceselor de evaluare în activitățile 

matematice prin utilizarea metodelor specifice; 

3)   Analiza comparativă a datelor inițiale și finale ; 

4)   Utilizarea descriptorilor drept criterii unice de măsurare 

obiectivă a rezultatelor școlare la matematică; 

5)   Evaluarea initială a cunoștințelor privind operațiile de adunare și 

scădere a numerelor naturale; 

6)   Evaluarea finală a cunoștințelor despre adunarea și scăderea 

numerelor naturale; 

7)   Evidențierea unor concluzii. 
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