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A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA COPIII DE 6-8 ANI 
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This article describes the modeling as a teaching method that involves direct action investigation of reality through 

models. Models represent an intermediate link between objective reality and theoretical knowledge with directions in 
both directions - from perceived reality to theory and vice versa from theory to reality subject observation. 

 
 
Pentru modelarea unei sculpturi este nevoie de argilă, pentru a modela un corp este nevoie de plastilină 

sau lut, iar pentru a modela un copil este nevoie de o stofă cognitivă, multă răbdare, tenacitate şi de o metodo-
logie eficientă bazată pe explorarea obiectelor reale, deoarece copilul la această vârstă se află în stadiul preope-
ratoriu, unde dobândeşte cunoştinţele în urma manipulării nemijlocite a obiectelor din lumea înconjurătoare. 
Aşadar, modelarea reprezintă o metodă eficientă de formare a reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani. 

În literatura de specialitate, modelarea este tratată sub mai multe aspecte de-a lungul istoriei. Rădăcinile  
ei vin încă din antichitate, fiind reflectată în lucrările filosofilor Democrit şi Epicur [apud 6] despre atomi şi 
forma lor, despre modalităţile de legătură existente între aceştia, care explică proprietăţile fizice ale substan-
ţelor prin intermediul reprezentărilor despre particulele rotunde şi netede legate între ele. Într-un cuvânt, mo-
delarea în Epoca Antică este percepută ca formă ce oglindeşte realitatea prin prisma cercetărilor ştiinţifice ce 
s-au realizat în direcţia structurii atomului.  

În linii mari, modelarea este cercetată multidimensional abia în Epoca Renaşterii, deşi acest termen nu 
apare încă în uz. Ea este exprimată prin modelele de proiectare arhitecturală a clădirilor renumiţilor arhitecţi 
şi sculptori italieni, ca de exemplu Filippo Brunelleschi, Michelangelo ş.a. În lucrările savanţilor Galileo 
Galilei, Leonardo da Vinci sunt evidenţiate nu numai modelele, dar şi limitele de utilizare a acestei metode. 
De exemplu, Leonardo da Vinci a învăţat despre modelarea formei în atelierul lui Verrocchio, unde a inventat 
propria metodă de modelare prin clar-obscur [13]. 

Încă în secolul XIX, fizicianul, matematicianul şi astronomul Isaac Newton a utilizat conştient metoda 
modelării în cadrul cercetărilor sale, dar aceasta a avut un rol neesenţial în procesul de formare a cunoştinţe-
lor. Cu toate acestea, James Clerk Maxwell, August Kekalé von Stradonitz, Kelvin precum şi alţi fizicieni şi 
matematicieni au pus bazele metodei modelării clasice [apud 5]. 

Abia în secolul XX, metoda modelării înregistrează mari succese, în calitate de metodă de cercetare a 
lumii înconjurătoare şi de formare a reprezentărilor despre ea. Pe de o parte, acest lucru a fost posibil datorită 
dezvoltării mecanicii, iar pe de altă parte – a dezvoltării matematicii care a dus la evidenţierea noilor posibi-
lităţi şi perspective de utilizare a acestei metode în scopul descoperirii modelelor şi structurii fizice a naturii, 
la nivelul diferitelor sisteme de organizare a materiei sau formei de mişcare a acesteia. Însă, la sfârşitul 
anilor ’40, cibernetica s-a dezvoltat foarte mult, de aceea metoda modelării s-a dezvoltat pe seama teoriei 
jocurilor, apariţiei primelor maşini electronice construite de John von Neumann [10] şi a formulării de către 
Norbert Wiener a principiilor generale ale ciberneticii [11]. 

În epoca contemporană, savantul rus И.Т. Фpолов încearcă să definească noţiunea de modelare ca imitare 
materială sau mintală a realităţii existente într-un sistem de construire specială analogică, în cadrul căreia 
sunt redate principiile de organizare şi funcţionare a acestui sistem [8].  

De aceeaşi părere este şi C.Lupu care susţine că modelarea este o „construcţie substanţială sau mintală a 
unor modele materiale sau mintale analogice ale realităţii, folosite ca instrumente în organizarea învăţării” 
[3, p.92]. 

Pedagogul român S.Cristea priveşte modelarea ca „o metodă didactică în care predomină acţiunea de 
investigaţie directă a realităţii” şi care „solicită cadrului didactic elaborarea şi valorificarea unor modele de 
cercetare ce orientează activitatea elevului în direcţia sesizării unor informaţii, trăsături, relaţii etc. despre 
obiecte, fenomene şi procese din natură şi sociale, analogice din punct de vedere funcţional şi structural” [2, 
p.250]. 
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Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, modelarea reprezintă o „metodă utilizată în ştiinţă şi 
tehnică constând în reproducerea schematică a unui obiect sau sistem sub forma unui sistem similar sau ana-
log în scopul studierii proprietăţilor şi transformărilor sistemului original”. Sub aspect matematic, ea este de-
finită ca „reprezentare a unei relaţii prin simbolism matematic” [9]. 

Deci, modelarea a căpătat astăzi un caracter general-ştiinţific şi este utilizată în procesul de cercetare a 
naturii moarte şi vii, în cadrul ştiinţelor despre om şi societate. Acest lucru denotă faptul că modelarea poate 
fi considerată o metodă eficientă în procesul de formare a reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani, 
deoarece ea organizează şi programează activitatea de învăţare pe baza unui model care, în esenţă, reprezintă 
corpul sau figura geometrică respectivă.  

Din aceste considerente, modelul poate fi utilizat în două cazuri. În primul caz, procesul de formare a 
reprezentărilor geometrice se bazează pe modelele confecţionate de către cadrele didactice, care sunt utilizate 
pentru a analiza şi a sesiza faptul că obiectele pot fi construite, confecţionate dintr-un material şi au o anumită 
structură. Totodată, aceste modele pot fi comparate cu corpul original, în scopul evidenţierii proprietăţilor 
esenţiale ale acestuia şi excluderii unor reprezentări eronate despre obiectele lumii înconjurătoare. În al doi-
lea caz, vorbim despre modelele ce sunt construite de către copii prin aplicarea şi transferarea cunoştinţelor 
căpătate anterior în practică. Aici ne referim la activitatea practică a copilului în cadrul Centrului de Con-
strucţii, prevăzut de legislaţia în vigoare. 

De exemplu, după ce copilul a sesizat structura şi proprietăţile de bază ale cubului, în comparaţie cu ale 
zarului, el poate să treacă la un alt nivel, şi anume, la cel de construire a unui cub din carton. 

Deci, nu în zadar, afirma I.Cerghit că „construirea, mânuirea şi interpretarea unui model aruncă o rază de 
lumină explicativă originalului, deschide o pârtie de acces la esenţialitate, dând posibilitatea gândirii să avan-
seze în direcţia rezolvării unor probleme de cunoaştere şi acţiune” [1, p.229]. 

Din cele relatate mai sus putem stabili următoarele caracteristici ale unui model. În primul rând, el trebuie 
să imite, în esenţă, anumite părţi ale originalului, să cuprindă elemente de interes ştiinţific. În al doilea rând, 
modelul trebuie să aducă o informaţie în plus faţă de studierea directă a originalului şi să fie folosit în calitate 
de instrument pentru descoperirea de noi proprietăţi. 

În literatura de specialitate există diverse tipuri de modelare care sunt aplicate nemijlocit în procesul 
instructiv-educativ al copiilor de 6-8 ani, printre care: 

1) modelarea prin similitudine; 
2) modelarea prin analogie; 
3) modelarea prin simulare; 
4) modelarea prin matematică. 
Modelarea prin similitudine este o metodă ce se bazează pe modelele materiale reale care pot reda, în 

integritate, originalul atât la nivelul structurii interne, cât şi la nivelul aspectului extern, alteori pot apărea sub 
formă de mulaje, machete.  

De exemplu, pentru a forma reprezentări despre figura geometrică pătrat, este nevoie ca în procesul in-
struirii să fie prezentat copiilor modelul real al unui pătrat, iar în urma analizei acestuia să fie evidenţiate 
trăsăturile caracteristice ale acestei figuri: pătratul reprezintă o linie frântă închisă care are 4 laturi de lungimi 
egale şi 4 unghiuri. 

Modelarea prin analogie, de regulă, este exprimată prin intermediul unor modele grafice, care redau for-
mele geometrice într-o formă stilizată, simplă. Datorită acestui tip de modelare copilul poate să evidenţieze 
trăsăturile comune ale două obiecte, corpuri pe care le compară.  

Drept exemplu poate servi compararea reprezentării grafice a figurii geometrice pătrat cu reprezentarea 
grafică a corpului geometric cub, în scopul evidenţierii trăsăturilor comune existente între aceste două forme 
geometrice. În cadrul acestui proces, copiii determină faptul că fiecare faţă a cubului are forma unui pătrat. 

Modelarea prin simulare reprezintă cel mai abstract tip de modelare, deoarece se recurge la o imitate a 
formei geometrice prin intermediul unor acţiuni sau comportamente şi joacă un rol esenţial în dezvoltarea 
imaginaţiei copilului.  

Spre deosebire de celelalte tipuri, modelarea prin matematică exprimă valorile cantitative ale obiectelor, 
fiind exprimate prin formule, scheme matematice şi logice, concepte, teoreme. Afirmaţia lui A.Nicolau com-
pletează ideea de mai sus, relatând că modelarea matematică reprezintă „o exprimare în simboluri matematice, 
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utilizând concepte matematice, ale relaţiilor care se instituie între variabilele şi parametrii proprii ai creaţiei 
în care suntem interesaţi” [4, p.5]. 

Deşi există modelarea prin matematică, celelalte 3 feluri de modelări nu pot fi excluse din procesul 
instructiv-educativ, deoarece într-o oarecare măsură acestea influenţează nemijlocit asupra procesului de 
formare a reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani. 

S.Cristea, în lucrarea Dicţionar de pedagogie, elucidează 5 operaţii pedagogice în cadrul realizării acţiunii 
didactice prin intermediul metodei modelării, şi anume [2, p.250-251]: 

1. Conceperea modelului la nivel strategic prin trasarea unor „linii directoare” necesare pentru proiectarea 
activităţii în condiţii optime. 

2. Obiectivarea modelului într-o formă adecvată sarcinii de instruire asumată conform programelor şco-
lare existente. 

3. Fixarea modelului la nivelul unui sistem referenţial închis. 
4. Operaţionalizarea modelului la nivelul de cerinţe metodologice specific capitolului, subcapitolului, 

grupului de activităţi didactice sau activităţii didactice respective. 
5. Verificarea eficienţei didactice a modelului adecvat prin intermediul unor exerciţii şi aplicaţii observa-

ţionale sau experimentale. 
Astfel, primele două operaţii presupun stabilirea tipului de modelare utilizat şi transpus în procesul in-

struirii în concordanţă cu activitatea didactică anticipativă şi prevederile curiculare aferent direcţiei respec-
tive de cercetare. Drept model pot servi obiectele reale, mulajele, machetele, formele grafice sau cele sim-
bolice. 

Procesul de descoperire a trăsăturilor esenţiale ale modelului cercetat într-un sistem închis este caracte-
ristic pentru cea de-a treia operaţie pedagogică. Cu alte cuvinte, analizând modelul unui cilindru, pe de o 
parte, vom descoperi trăsăturile caracteristice numai pentru el, iar pe de altă parte, vor fi evidenţiate şi alte 
trăsături ce sunt caracteristice tuturor corpurilor geometrice, unindu-le, astfel, într-o mulţime. 

Prin operaţionalizarea modelului se subînţelege aplicarea nemijlocită a modelului în cadrul activităţilor 
instructive, respectând cerinţele didactice ce presupun o anumită dinamică de cercetare a noţiunii date. 

În final, după ce a avut loc selectarea tipului de modelare, a fost adaptat modelul la cerinţele curiculare şi 
metodologice aferent activităţilor didactice, au fost evidenţiate trăsăturile caracteristice modelului dat, ce-l 
fac să se asemene sau să se deosebească de altele, trecem la următoarea operaţie, şi anume, la cea de verifi-
care a eficienţei modelului respectiv în formarea reprezentărilor complexe despre formele geometrice. Deci, 
în cadrul acestei operaţii pedagogice este nevoie a utiliza o serie de sarcini cu caracter aplicativ, rezultatul 
cărora va exprima eficacitatea modelului selectat în cadrul procesului instructiv, ceea ce va permite realizarea 
unui feedback. 

Din cele relatate mai sus, desprindem faptul că în procesul de instruire prin intermediul metodei modelării 
are loc o trecere de la modelul material, la reprezentarea grafică care se transpune, în final, într-un model 
simbolic. Această trecere trebuie să fie realizată în mod logic, deoarece modelele reprezintă o verigă interme-
diară între realitatea obiectivă şi cunoaşterea teoretică cu direcţii în ambele sensuri. Deci, funcţia principală  
a modelării reprezintă sursa de impuls pentru descoperirea de noi teorii. De aceea, adeseori se întâmplă ca 
teoria primară să apară în calitate de model care oferă o explicaţie aproximativă, simplificată a fenomenu-
lui şi serveşte drept ipoteză de lucru ce ar putea să se transforme într-o altă teorie mult mai complexă ca şi 
conţinut. 

În final, putem menţiona că modelarea reprezintă o metodă de explorare indirectă a lumii înconjurătoare, 
o modalitate de cunoaştere a realităţii prin intermediul unor modele materiale sau mintale analogice obiecte-
lor, corpurilor reale folosite în cadrul procesului instructiv-educativ cu scopul formării unor reprezentări 
corecte despre ele.  

Încheiem aici cu afirmaţia lui Galileo Galilei care dă o notă pozitivă acestui articol: „Universul ... este 
scris într-o limbă matematică şi caracterele sunt triunghiuri, cercuri şi alte figuri geometrice, mijloace fără de 
care ar fi cu neputinţă să întelegem ceva” [12]. 
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