
“Harta problemei” – 

un pas spre formarea competenţelor de  rezolvare a problemelor 
 

Prima şi cea mai importantă îndatorire a învățătorului în predarea matematicii este de a  

acorda atenția cuvenită metodologiei de rezolvare a problemelor, să asigure experiența de 

gândire.  

Pornind de la analiza aspectelor psihologice ale activității de rezolvare a problemelor, am scos 

în evidență necesitatea promovării unui învățământ activ în însușirea de către elevi a metodelor de 

rezolvare a problemelor la matematică. În acest scop, cu succes folosesc  metoda “Harta 

problemei” . Urmată de discuții şi concluzii deduse sub îndrumarea învățătorului această activitate 

constituie baza unei însușiri temeinice a cunoştințelor de către elevi. Această tehnică centrează 

procesul de rezolvare a problemei pe elev, pe operațiile gândirii implicate în rezolvare. Conținutul 

acestei hărți este bazat pe etapele de rezolvare a unei probleme: 

 Cunoașterea enunțului problemei; 

 Înțelegerea enunțului problemei; 

 Analiza problemei și întocmirea planului logic; 

 Alegerea şi efectuarea operațiilor corespunzătoare succesiunii judecăților din planul  

logic; 

 Activități suplimentare : 

-         verificarea rezultatului; 

-         scrierea sub forma de exercițiu; 

-         găsirea altei căi sau metode de rezolvare; 

-         generalizare; 

-         compunere de probleme după o schemă asemănătoare. 

 

„Harta problemei” orientează activitatea  mintală asupra datelor problemei, pune în legătură 

logică  datele, formează capacitatea de a izola ceea ce este cunoscut de ceea ce este necunoscut, 

permite extragerea acelor cunoştințe care ar putea servi la rezolvarea problemei, în acelaşi timp se 

folosesc  și unele deprinderi specifice referitoare la detaliile acțiunii, cum sunt cele de genul 

deprinderilor de calcul. 

Rubrica „Scrie problema sau datele problemei”  orientează elevul spre cunoaşterea enunțului 

problemei, spre evidențierea anumitor date şi legături dintre ele. 

Prin ilustrarea cu imagini elevul recepționează, în mod optimal,  informația extrasă din textul 

problemei, fapt ce-i permite să formuleze ipoteze şi să construiască raționamentul rezolvării 

problemei, fiind şi o modalitate de prevenire a dificultăților întâmpinate. 

Completând a treia rubrică elevul produce eliminarea aspectelor ce nu au semnificație şi  

elaborează reprezentarea matematică a enunțului problemei. Transpunând problema într-o 

schemă elevul evidențiază esența, adică reprezentarea matematica a conținutului ei. În momentul 

în care elevul a transpus problema în relații matematice, soluția este ca şi descoperită. 

  Următorul pas constă în alegerea şi efectuarea calculelor din planul de rezolvare, în 

conştientizarea semnificației rezultatelor parțiale ce se obțin prin calculele respective şi, evident, a 

rezultatului final. 
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 Verificarea soluției problemei sau găsirea altor metode de rezolvare este etapa prin care se 

realizează şi autocontrolul asupra felului în care s-a însușit enunțul problemei, asupra 

raționamentului realizat şi a demersului de rezolvare parcurs . 

  Ultimul compartiment prevede sarcini ce se pot realiza după rezolvarea problemei.  După 

rezolvarea unei probleme se recomandă - pentru a se scoate în evidență categoria din care face 

parte problema - fixarea algoritmului ei de rezolvare, scrierea ( transpunerea ) datelor problemei şi 

a relațiilor dintre ele într-un exercițiu sau, după caz, în fragmente de exercițiu. Prin rezolvarea de 

probleme asemănătoare, prin compunerea de probleme, cu aceleaşi date sau schimbate, dar 

rezolvabile după acelaşi exercițiu, învățătorul descoperă cu elevii schema generala de rezolvare a 

unei categorii de probleme. Această cerință duce la cultivarea şi educarea creativității, la 

antrenarea sistematică a intelectului elevilor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prin procedeele folosite se urmăreşte nu o învățare a problemelor, ci formarea capacităților de a 

domina varietatea lor. Prin rezolvare elevii ajung să opereze în mod real cu numere, sa facă 
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operații de compunere şi descompunere, să folosească strategii şi modele mintale anticipative. 

Această metodă se poate încadra în toate formele de lucru: individual, în perechi, în grup, în 

acelaşi timp, poate fi şi ca temă pentru acasă. 

Utilizând această metodă: 

 elevul asimilează mai uşor etapele de rezolvare a unei probleme; 

 elevul îşi creează o viziune de ansamblu despre problema ce trebuie rezolvată; 

 oferă elevului o orientare în rezolvarea problemelor; 

 captează atenția elevului; 

 completarea hărții obligă elevul să conştientizeze conținutul problemei; 

 facilitează munca elevului şi a învățătorului. 

   

        Consider că această modalitate de lucru direcționează un traseu unic al procesului rezolutiv, 

deschizând  largi posibilități în formarea competențelor de  rezolvare a problemelor de către elevii  

din ciclul primar. 
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