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         Schimbările majore care au avut loc în societate în ultimii ani au impus 

schimbări esenţiale şi în activităţile educative. 

      Epoca actuală are nevoie de inteligenţă creatoare, de oameni cu gândire 

independentă, creativă și critică. 

       Acest lucru se poate realiza mergând cu paşi siguri pe o reformă bine 

conturată. Înainte însă de a exista o reformă în realitatea învățământului, ea 

trebuie să se producă în mintea dascălului, iar obiectivele sale să devină 

realmente o preocupare stăruitoare a fiecăruia dintre slujitorii şcolii. 

      Şcoala are datoria să găsească mijloacele cele mai eficiente pentru a insufla 

copiilor dorinţa de a se autodepăşi, să le cultive pasiunea pentru nou, îndrăzneala 

şi inteligenţa. Este cu adevărat nobilă, înălţătoare, dar şi plină de răspundere 

misiunea de dascăl, de făuritor de conştiinţă cu care sunt investiţi oamenii şcolii. 

     Şi cum spunea Ştefan Bârsănescu „intrarea în ţara cunoaşterii se face pe podul 

matematicii"- este ştiinţa cea mai operativă, care are cele mai multe şi mai 

complexe legături cu viaţa. 

     În învăţarea matematicii, un rol esenţial îl are gândirea personală. Lecţiile de 

matematică dau roade cu adevărat dacă stimulează gândirea elevului, dacă sunt 

urmate de efort personal în înţelegerea şi adâncirea cunoştinţelor. 

      Pregătirea matematică a omului epocii contemporane nu se poate limita la 

instruirea matematică. Aceasta considerată ca „depozit" nu mai are azi 

valabilitate; pe de o parte pentru că este repede depăşită, pe de altă parte, pentru 

că nu se poate concepe o matematică neproductivă. 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 ştiinţa cea mai operativă, care are cele mai multe 

şi mai complexe legături cu viaţa este matematica. De aceea elevii nu trebuie să 

dobândească o simplă instrucţie matematică, ci educaţie matematică, cultură 

matematică, chiar formaţie matematică. Aceasta constituie una din cele mai 

importante componente ale culturii generale a omului. 

     Studiul matematicii în şcoala primară îşi propune să asigure pentru toţi elevii 

formarea competenţelor de bază: calculul matematic, noţiuni intuitive de 

geometrie, măsurare şi măsuri. 

     În realizarea acestora devine mult mai importantă: 

- activitatea de rezolvare de probleme prin tatonări, încercări, implicări active în 

situaţii practice, căutarea de soluţii dincolo de cadrul strict al celor învățate; 

- formularea de întrebări, analiza paşilor de rezolvare a unei probleme, 

argumentarea deciziilor luate în rezolvarea ei; 

- utilizarea unei varietăţi de obiective care trebuie manipulate în procesul 

învățării; 

- facilitarea şi stimularea lucrului în echipă; 

- evaluarea ca parte integrantă a instrucţiei, cu rol stimulator -dinamizator în 

activitatea didactică. 



    Trebuie ţinut cont însă, şi de scopul principal al învăţământului matematic, 

care aşa cum afirmase H. Poincare este de a dezvolta anumite facultăţi psihice şi 

printre ele intuiţia nu e cea mai puţin preţioasă. Prin ea lumea matematică rămâne 

în contact cu lumea reală şi chiar dacă matematica pură ar putea să se lipsească 

de ea, tot la ea ar trebui să recurgem pentru a umple prăpastia care separă 

simbolul de realitate". 

     Modernizarea pedagogiei învăţământului matematic, în special din 

perspectiva apropierii formării gândirii logice a elevilor încă din primele clase de 

logica ştiinţei propriu-zise, impune organizarea şi desfăşurarea acesteia într-o 

manieră nouă: conştientizarea complexităţii actului de predare - învăţare, metode 

activ - participative, diferenţierea învăţământului, cultivarea interesului pentru 

studiu prin toate acestea urmărindu-se sporirea eficienţei formative a 

învățământului. 

     Gândirea critică este un produs, un punct la care ajunge gândirea noastră în 

momentul în care gândim critic din obişnuinţă, ca modalitate firească de 

interacţiune cu ideile şi informaţile deţinute. Este un proces activ, care se produce 

uneori intenţionat, alteori spontan şi care îl face pe cel care învaţă să deţină 

controlul asupra informaţiei, punând-o sub semnul întrebării, integrând-o sau 

respingând-o. 

      Ciclul primar reprezintă segmentul cel mai stabil al învăţământului. Totodată 

acesta este şi cel mai vechi sub raport istoric, dispunând de un un corp didactic 

cu tradiţii puternice şi pozitive.  

      La clasele I – IV trebuie să punem bazele însuşirii întregului sistem de 

cunoştinţe matematice prin transmiterea noţiunilor fundamentale ale acestei 

ştiinţe, să dezvoltăm gândirea (logică) cu operaţiile şi calităţile ei. 

  Sarcina principală a învăţătorului când pune în faţa elevilor o problemă este să-

i conducă pe aceştia la o analiză profundă a datelor, analiză care să le permită o 

serie de reformulări, care să îi apropie de solutie. Necesitatea analizei riguroase 

a datelor este cu atât mai mare în clasele mici, cu cât ştim că elevul întâmpină 

dificultăţi în această direcţie, în special datorită lipsei unei vederi de ansamblu (a 

perspectivei) asupra problemei- şi conştientizării întregului raţionament de 

rezolvare a acesteia. Tendinţa elevului de a lega datele problemei în ordinea 

succesivă pe care i-o oferă enunţul conduce la rezultate greşite, îndeosebi când 

ordinea rezolvării nu coincide cu ordinea datelor din enunţ. 

      Analiza profundă a datelor problemei trebuie să-l conducă pe elev la 

desprinderea de concret, la transpunerea situaţiei concrete pe care o prezintă 

problema în relaţii matematice. Renunţarea la elementele concrete şî înlocuirea 

acestora cu expresii potrivite fac posibilă schematizarea problemei- deci pasul 

necesar spre generalizare. 

 Gândirea critică este un proces activ, coordonat, complex, asemănător cititului 

şi scrisului, vorbitului şi ascultatului, care implică procese de gândire, care încep 

cu acumularea activă a informaţiilor ce se termină cu luarea de decizii bine 

argumentate. De asemenea, gândirea critică este un produs, adică un punct la care 

ajunge gândirea noastră în care gândim critic, ca o modalitate firească de a 

interacţiona cu ideile şi informaţiile. 

         Condiţii pentru promovarea gândirii critice şi a dezvoltării simţului critic. 

         Explorarea gândurilor, ideilor, convingerilor şi experienţelor, formularea 

acestora în propriile cuvinte, comunicarea reflexivă cu ceilalţi solicită timp 



suficient pentru a primi un feed-back constructiv din partea elevilor într-o 

atmosferă care încurajează comunicarea. 

           Elevii trebuie lăsaţi să speculeze, să creeze, să afirme diverse lucruri 

aberante la început, dar interesante prin perfecţionare sau schimbarea 

perspectivei într-un context caracterizat de încurajare şi productivitate. 

          Acordarea permisiunii de a face speculaţii va conduce la o diversitate de 

opinii şi idei care trebuie acceptate, altfel am limita gândirea elevilor 

reintroducând mitul răspunsului unic. 

Respectarea de către învăţător a ideilor şi convingerilor elevilor, îl determină pe 

elev să aibă mai mult respect pentru propria lor gândire şi faţă de procesul de 

învăţământ în care este implicat. Trebuie acordată încredere în capacitatea 

fiecărui elev de a gândi critic. 
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