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Această relaţie reflectă doar în mod calitativ tendinţele de dezvoltare, deoarece estimarea cantitati-

vă a diverselor funcţii şi factori este practic imposibilă. 

Sistemele tehnice şi tehnologice se dezvoltă în conformitate cu legile specifice lor. Dezvoltarea 

sistemului se cuprinde în trei grupuri de legi: 1) legi generale sau universale, valabile pentru orice sistem 

care se dezvoltă, indiferent de natura lui şi legile dialecticii; 2) legi comune pentru un grup numeros de sist-

me, de exemplu, pentru toate sistemele tehnice şi tehnologice care se dezvoltă; 3) legi particulare, caracteris-

tice doar pentru un tip determinat de sisteme, de exemplu, pentru sistemele de măsurare sau pedagogice. 

În teoria rezolvării problemelor de inventică se studiază şi se practică legile din grupurile doi şi 

trei. Aceste legi trebuie să corespundă unui şir întreg de cerinţe, care pot fi evidenţiate din marea mulţime 

de relaţii şi care sînt cu adevărat fundamentale, stabile şi repetabile: 

1. Legile dezvoltării sistemelor tehnice trebuie să reflecte dezvoltarea reală a tehnicii şi, ca urmare, 

să fie dezvăluite şi confirmate în baza unui volum destul de mare de informaţie tehnică şi patentă, unei 

cercetări aprofundate a istoriei dezvoltării sistemelor tehnice. 

2. Legea dezvoltării (relaţia, fundamentală pentru dezvoltare) trebuie să fie dezvăluită şi confirma-

tă în baza unui fond de invenţii de nivel destul de înalt, deoarece invenţiile de calitate proastă, practic, nu 

schimbă sistemul şi nu-l dezvoltă de fapt. 

3. Legile dezvoltării sistemelor tehnice, care nu trebuie să contrazică legile dialecticii, reprezintă 

pentru primele suprasisteme. Sînt posibile contradicţii integrate legilor descoperite, în conformitate cu ce-

rinţele anterioare (legităţi). Ele pot indica prezenţa unor legităţi încă neclare care reglează relaţiile legilor 

descoperite. 

4. Legile dezvoltării sistemelor tehnice, care prezintă baza teoretică a TRIZ, trebuie să fie instru-

mentale, adică să ajute la găsirea instrumentelor noi, concrete de rezolvare a problemelor, la prognozarea 

dezvoltării sistemului şi să asigure obţinerea recomandărilor şi a concluziilor concrete. 

5. Fiecare lege descoperită trebuie să permită să fie verificată în practică conform materialului 

fondului de patente şi la rezolvarea sarcinilor şi problemelor practice. 

6. Legile şi legităţile evidenţiate trebuie să posede o formă deschisă, adică să permită 

perfecţionarea ulterioară, pe măsura acumulării unor noi materiale patentate. 

În baza celor expuse, formulăm următoarele concluzii: 

 Creativitatea este o noţiune foarte complicată, care şi pînă în ziua de astăzi nu are o definiţie strictă, 

din motiv că ea cuprinde un spectru larg de noţiuni, principii, tendinţe, dependente de domeniul de 

studiu al activităţii. 

 La baza creaţiei ca proces de rezolvare a problemelor, a sarcinilor nestandarde se află lichidarea 

contradicţiilor dintre situaţia obiectivă iniţială şi cea dorită (dintre nivelul real al capacităţilor 

creative şi cel necesar pentru rezolvarea problemei creative etc.). Printre modelele de înţelegere a 

procesului creativ şi cele care îndeplinesc funcţia metodologică de eficientizare a căutărilor crea-

tive sînt: modelul prăpastiei, modelul interacţiunii dialogate, modelul teoriei rezolvării probleme-

lor de inventică, metoda încercărilor şi erorilor ş.a.  
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Rezumat: Formarea primară a competenţei pedagogice a viitorilor profesori de matematică se iniţiază în primii 

ani de studiu la facultate şi se continuă prin studierea cursului de didactica matematicii în anul III de studii. În cadrul 

acestei discipline de studiu este necesar de asigurat formarea principalelor componente ale acestei competenţe: cunoaşterea 
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cadrului administrativ al profesiei de profesor de matematică în gimnaziu şi liceu; cunoaşterea modului de utilizare şi 

realizare a documentelor profesorului de matematică (manualul, planificarea calendaristică, proiectarea unităţii de în-

văţare); cunoaşterea particularităţilor procesului de predare-învăţare-evaluare la matematică şi a modalităţilor de efi-

cientizare a acestuia; cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi a mijloacelor didactice moderne utilizate în predarea-învăţarea 

matematicii etc. În articolul ce urmează se propune o structură orientativă a cursului de didactica matematicii cu dezvălui-
rea conţinuturilor şi formelor de evaluare, care ar asigura formarea competenţei pedagogice a profesorului de 

matematică. Se propun modele de sarcini didactice care ar asigura o lectură individualizată a curriculum-ului disciplinar, 

cunoaşterea suportului informaţional al viitorului profesor de matematică, dezvoltarea creativităţii pedagogice etc.  
Cuvinte-cheie: competenţă pedagogică, situaţii didactice, didactica matematicii, activităţi de cercetare, 

proiect, portofoliu. 
 

Résumé: La formation primaire de la compétence pédagogique des futurs professeurs des mathématiques com-

mence dans les premières années d’études à la faculté et continue par l’étude du cours de didactique des mathématiques 

dans la III-e année d’études. A la même discipline d’études il est nécessaire d’assurer la formation des composants prin-
cipaux de cette compétence: la connaissance du cadre administratif du métier de professeur des mathématiques au gym-

nase et au lycée; la connaissance du mode de l’utilisation et de la réalisation des documents du professeur des mathé-

matiques (le manuel, le plan de calendrier, l’élaboration du projet de l’unité d’enseignement); la connaissance des par-
ticularités du procès d’enseignement-apprentissage-évaluation pour les mathématiques et des modalités de l’augmenta-

tion de l’efficacité de celui-ci; la connaissance et l’application des méthodes et des moyens didactiques modernes utili-

sés dans l’enseignement-apprentissage des mathématiques, étc. Dans cet article est proposée une structure orientative 
du cours pour la de la didactique des mathématiques, avec l’exposé des contenus et des formes d’évaluation, qui assu-

reraient au maximum la formation de la compétence pédagogique du professeur des mathématiques. On propose des 

modèles de tâches didactiques, qui assureraient une lecture individuelle du curriculum disciplinaire, la connaissance de 
l’appui informationnel du futur professeur des mathématiques, le développement de sa créativité pédagogique, étc. 

Mots-clés: compétence pédagogique, situations didactiques, didactique des mathématiques, activités de 

recherche, projet, porte-feuille 
 

Competenţa pedagogică a unui profesor reprezintă o noţiune foarte complexă, care presupune pre-

zenţa atît a cunoştinţelor teoretice în domeniul psihologiei, pedagogiei, didacticii specialităţii şi abilităţi-

lor de aplicare ale lor, cît şi un talent pedagogic înnăscut. În activitatea sa profesională, cadrul didactic se 

află permanent în căutare de soluţii optime ale situaţiilor didactice apărute. Procesul educaţional la toate 

nivelele de instruire propune întotdeauna două tipuri de situaţii didactice: 

a) situaţii tipice, cunoscute, repetitive, pentru care cadrul didactic îşi formează treptat un repertoriu 

profesional de soluţii eficiente;  

b) situaţii didactice noi, adesea neobişnuite, creative, care cer soluţii noi şi pentru care se cere aplica-

rea atît a bagajului teoretic de cunoştinţe profesionale, cît şi a tactului şi a intuiţiei pedagogice, a 

experienţei de viaţă etc.  

În aceste condiţii, se poate vorbi doar de formarea primară a competenţelor profesionale ale absol-

venţilor Universităţilor cu profil pedagogic, care ar asigura cel puţin soluţionarea situaţiilor didactice tipice, 

atît timp cît experienţa de viaţă şi profesională e prea mică. Programele de studii ale viitorilor profesori de 

gimnaziu şi liceu includ un set de cursuri, care ar asigura bagajul ştiinţific disciplinar. Astfel, planul de studii 

al specialităţii Matematica şi informatica, profil pedagogic, include obligatoriu următoarele disciplini mate-

matice: analiza matematică, logica matematică, teoria mulţimilor, analiza complexă, algebra liniară, teoria 

probabilităţilor şi statistica matematică. În afară de aceasta, programele de studii prevăd o pregătire solidă 

în domeniul psihologiei şi pedagogiei generale, propun un set de cursuri opţionale la pedagogie şi psihologie 

şi, ceea ce nu e mai puţin important, cursul de didactică a disciplinei pe care o vor preda viitorii profesori.  

În primii ani de studii se încearcă formarea „mugurilor” viitoarei competenţe pedagogice prin studiul 

unor discipline psihopedagogice de ordin general, comună pentru orice specialitate pedagogică, ca apoi, 

în anul III-IV să se propună aplicaţii ale disciplinelor studiate nemijlocit pentru predarea matematicii. 

Astfel, profesorul universitar care predă didactica matematicii ar trebui să posede practică de lucru în 

şcoală, să cunoască aspectele psiho-pedagogice atît de ordin general, cît şi specifice nemijlocit procesului de 

studiul matematicii şi să abordeze un stil de activitate bazat pe instruit, pentru a asigura la maximum 

formarea primară a competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de matematică [Cucoş 1997: 23].  

Competenţa pedagogică presupune încorporarea unor subcompetenţe, care se formează în cadrul 

disciplinelor de studii universitare, preconizate în planul de pregătire a viitorilor profesori. Astfel, didacti-

ca matematicii formează şi dezvoltă următoarele subcompetenţe, parte componentă obligatorie a com-

petenţei pedagogice a profesorului de matematică [Cara 2007: 16]:  

 cunoaşterea şi folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii şi didacticii matematicii 

încontexte variate de utilizare; 

 cunoaşterea cadrului administrativ al profesiei de profesor de matematică în gimnaziu şi liceu;  
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 cunoaşterea modului de utilizare şi realizare a documentelor profesorului de matematică 

(manualul, planificarea calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare); 

 cunoaşterea particularităţilor procesului de predare-învăţare-evaluare la matematică şi a modalită-

ţilor de eficientizare a acestuia; 
 cunoaşterea şi aplicarea metodelor (generale şi specifice) şi a mijloacelor didactice moderne utili-

zate în predarea-învăţarea matematicii; 
 formarea competenţelor pentru activitatea didactică cu elevii cu nevoi speciale în învăţarea mate-

maticii; 
 cunoaşterea şi valorificarea orientărilor moderne în didactica matematicii. 

Formatul tradiţional al studiilor universitare „prelegeri-seminare” limitează, într-un oarecare sens, po-

sibilităţile centrării instruirii pe student. Dar, în ultimii ani, cel puţin în cadrul Universităţii de Stat „A. 
Russo” din Bălţi, se atestă tendinţa spre micşorarea numărului de studenţi la specialitate. Astfel, în ultimii 

trei ani la specialitatea Matematica şi informatica este doar o singură grupă academică. Această situaţie 
permite liberalizarea procesului de instruire în limitele formatului „prelegeri-seminare”. În cadrul prelege-

rilor poate fi organizat un minitest scris sau oral la început sau la sfîrşit de oră, pot fi aplicate diferite me-
tode didactice interactive în cadrul prelegerii: discuţie euristică, situaţie problematizată, brainstorming sau 

brainwriting pe perioadă scurtă, ceea ce asigură un feedback permanent între profesor şi studenţi [Joiţă 

1998: 39]. 

În cadrul seminarelor la didactica matematicii profesorul are scopul să iniţieze formarea compe-
tenţelor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în situaţiile didactice propuse de procesul educaţional la ma-

tematică. Tradiţional, cursul de didactica matematicii începe cu studierea aplicaţiilor noţiunilor funda-
mentale pedagogice în cadrul procesului de studiere a matematicii în şcoală. O atenţie deosebită trebue 

acordată deosebirilor dintre matematica ca disciplină de studiu şi matematica ca ştiinţă, specificului 
modelelor de instruire aplicate în matematică, modalităţilor de manifestare a principiilor didactice şi a 

posibilităţilor de realizare a lor în procesul studierii anumitor teme. Astfel, pentru a iniţia activitatea 
studentului în domeniul didacticii matematicii, pot fi propuse sarcini didactice de acest fel:  

 Exemplificaţi, pentru cazul studierii unei teme din matematica cl. V, cum ar putea fi realizate 
modelele de instruire utilizabile în studiul matematicii (model liniar, model transmisiv); 

 Organizaţi într-o structură ierarhică principiile didactice studiate in baza criteriului importanţei 
pentru eficienţa studiilor matematice (părere proprie, cu motivare); 

 Din totalitatea principiilor didactice existente, mai selectaţi un principiu, care credeţi că e foarte 

importat în procesul educaţional la matematică, expuneţi esenţa lui şi motivaţi alegerea D-voastră. 
De asemenea, devine necesară utilizarea permanentă în cadrul seminarelor la didactica 

matematicii a documentaţiei aferente procesului educaţional la matematică. Familiarizarea cu această 
documentaţie are loc treptat, începînd cu curriculumul disciplinar. În cadrul prelegerii se descrie doar 

structura generală a curriculumului, compartimentele lui şi se face o descriere generală a conţinuturilor. 
Iar pentru a asigura o lectură personalizată a acestui document, în cadrul seminarului studenţii realizează 

sarcini didactice complexe de tipul: 
 Calculaţi numărul total de ore rezervat în curriculumul gimnazial pentru studiul matematicii în 

clasele V-IX. 
 Enumeraţi drepturile profesorului de matematică în aplicarea curriculumului. 

 Selectaţi una din competenţele specifice ale matematicii şi utilizînd tabelele corespunzătoare din 
curriculum realizaţi corespondenţa dintre ea, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare 

(pentru clasa VI, pentru clasa VII etc.) 
În continuare este necesară familiarizarea instruiţilor cu manualele de matematică, ele fiind princi-

palul suport informaţional atît pentru profesorul de matematică, cît şi pentru elevi. Se analizează structura 
manualului, componenta informaţională, componenta ilustrativă, componenta acţională. În continuare, la 

fiecare din seminarele următoare, studentul trebuie să vină cu manualele de matematică, pentru a 
vizualiza permanent reflectarea celor studiate în conţinuturile manualelor. 

Apoi urmează o familiarizare generală cu metodologia procesului de instruire la matematică. Stu-

denţii cunosc deja metodele didactice, dar nu au analizat aplicaţiile acestor metode nemijlocit în cadrul 
activităţii profesorului de matematică. Din acest motiv este utilă propunerea unei sinteze ale metodelor 

didactice eficiente pentru studiul matematicii şi exemplificarea utilităţii lor prin exemple concrete. Pentru 
activitatea independentă a studenţilor pot fi propuse sarcini concrete de tipul: Elaboraţi un demers di-

dactic pentru metoda „discuţia euristică”pentru explicarea metodei de rezolvare „mersul invers” a 
ecuaţiilor de tipul a(x-b)∙c+d=0. 
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De asemenea, pot fi propuse sarcini, care ar necesita o privire de sinteză asupra metodologiei pro-
cesului educaţional la matematică: Pentru secvenţa de explicare a temei noi „Cel mai mare divizor co-

mun a două numere naturale” propuneţi un set de metode didactice. Argumentaţi alegerea D-voastră.  
Competenţa pedagogică a profesorului de matematică include obligatoriu şi abilitatea de a 

proiecta procesul educaţional la matematică. Aceasta implică cunoaşterea şi înţelegerea formatului 

proiectului de lungă durată şi al proiectului didactic al lecţiei. La prima etapă poate fi aplicat studiul unor 
proiecte didactice gata, ca, mai apoi, pe măsura acumulării experienţei, fiecare student să fie capabil să 

elaboreze un proiect didactic propriu la o anumită tematică, în anumite condiţii didactice. 

Un modul aparte al cursului de didactica matematicii e destinat specificului studierii componentei 

ştiinţifice a matematicii şcolare. O atenţie deosebită trebuie acordată metodologiei introducerii noţiunilor 

matematice, a teoremelor. 

Fără doar şi poate, unul din scopurile principale ale activităţii profesorului de matematică este for-

marea la elevi a competenţei de rezolvare a problemelor. Această competenţă include foarte multe sub-

competenţe, printre care putem menţiona:  

 Competenţa de depistare a datelor problemei; 

 Competenţa de creare a modelului matematic; 

 Competenţa de depistare a modului optim de rezolvare etc. 

Reieşind din acest fapt, în cadrul cursului de didactica matematicii se rezervă destul de mult timp 

pentru studierea metodologiei de formare a competenţei de rezolvare a problemelor. Aceasta necesită forma-

rea aparatului noţional în acest domeniu al viitorului profesor de matematică: noţiune de problemă textua-

lă, clasificarea problemelor, structura unei probleme, etapele procesului de rezolvare, scopul şi metodolo-

gia realizării fiecărei etape. Apoi urmează aplicaţiile materialului teoretic studiat, care ar putea începe de 

la formarea modelului propoziţional al problemei şi ar finaliza cu crearea demersului didactic pentru expli-

carea diferitor tipuri de probleme sau chiar cu proiectarea unei lecţii integre de rezolvare a problemelor. 

Fiecare componentă a cursului şcolar de matematică posedă un specific aparte în procesul de stu-

diere, de aceea pentru temele-cheie ale cursului – noţiune de număr, ecuaţii, inecuaţii, noţiune de funcţie, 

planimetrie, stereometrie etc., studiindu-se separat specificul lor. Pentru fiecare temă se rezervă timp 

pentru formarea şi fixarea deprinderilor practice, care pot fi realizate prin diferite tipuri de activităţi, înce-

pînd de la selectarea metodelor didactice oportune pentru studierea acestei teme, proiectarea demersului 

didactic pentru diferite etape de studiere a temei şi terminînd cu simularea procesului didactic în cadrul 

grupei academice. 

În afară de probele tradiţionale de evaluare – teste, în cadrul studierii cursului de didactica 

matematicii este foarte eficient de a utiliza astfel de metode de evaluare ca proiectul şi portofoliul tematic.  

În cazul aplicării metodei proiectului se procedează conform scenariului tradiţional de aplicare a 

acestei metode [Temple 2002: 78]: se formează grupuri de lucru, se stabileşte tematica proiectului, se 

determină etapele şi termenii de realizare a proiectului şi forma produsului final. Astfel, pentru elaborarea 

unui proiect poate fi propusă o astfel de tematică: Elaboraţi un proiect didactic, care ar ţine cont de 

condiţiile situaţiei didactice (tab. 1) Argumentaţi ştiinţific poziţia D-voastră. 

Tabelul 1. Exemplu de situaţie didactică 

Clasa: V 

Componenţa clasei: 14 fete, 15 băieţi. 2 fete şi un băiat dotaţi pentru matematică, 4 fete şi un băiat  slab pregătiţi 

Subiectul lecţiei: Cel mai mic multiplu comun a numerelor naturale. 

Tipul lecţiei: Generalizarea şi sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

Portofoliul tematic se realizează paralel cu studiul cursului de didactica matematicii. La începutul 

studierii cursului se propun teme pentru portofoliul tematic, ca de exemplu: 

1) Aspecte metodologice de rezolvare ale problemelor de aritmetică în clasa a V-ea, a VI-ea. 

2) Aspecte metodologice de rezolvare a problemelor de statistică matematică în gimnaziu. 

3) Metodologia rezolvării problemelor de teoria probabilităţilor în gimnaziu. 

Pentru a le propune studenţilor un traiectoriu de activitate, pot fi stabilite nişte componente obliga-

torii ale portofoliilor, cum ar fi: 

1) O sinteză a materiei teoretice din manuale referitoare la tema vizată conform curriculumului în 

vigoare. 

2) O clasificare proprie a problemelor din tema vizată cu indicarea exemplelor (pagină, sursă) 

3) Rezolvarea pe etape a 10 probleme din tema vizată cu indicarea categoriei problemei. 

4) 4 modele de activităţi didactice, organizate pentru însuşirea rezolvării problemelor de acest tip. 
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Evaluarea portofoliilor şi a proiectelor va avea loc la finele studierii cursului, în format de susţi-

nere publică, atunci cînd viitorii profesori de matematică pot deja aprecia mai mult sau mai puţin obiectiv 

lucrările prezentate de colegii lor. 

Reieşind din cele expuse anterior şi din practica de activitate, am putea formula următoarele concluzii: 

 un set bine organizat de sarcini pentru studiul independent provoacă apariţia necesităţii intrinseci 

de dezvoltare a competenţelor profesionale ale viitorului profesor; 

 metodele centrate pe instruit şi aplicate în predarea didacticii matematicii asigură formarea pri-

mară a competenţelor pedagogice ale profesorului de matematică. 

Astfel, avem speranţa, care este susţinută şi de practica de activitate, că o atare structură a cursului 

didacticii matematicii garantează formarea primară a competenţei pedagogice a viitorilor profesori de 

matematică pentru gimnaziu şi liceu. 
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