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METODE INTERACTIVE ÎN PREDAREA MATEMATICII LA COPII CU 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Monica NECHITA, Carolina STANCIU 

 
Lucrarea ,,Metode interactive în predarea matematicii la copii cu dificultăţi de învăţare” 

evidenţiază importanţa învăţării matematicii chiar şi la copii cu dificultăţi de învăţare. Una 

dintre tulburările des întâlnite la copii cu dificultăţi de învăţare este discalculia. În lucrare 

sunt menţionate tipurile de discalculie existente în literatura de specialitate, simptomele 

vizibile ale acestei tulburări şi unele probleme pe care le au elevii cu dificultăţi de învăţare 

şi care au repercursiuni în învăţarea matematicii. Lucrarea prezintă modalităţi de prezentare 

şi operare a conceptelor matematice care conduc la o învăţare eficientă la copilul cu 

dificultăţi de învăţare. Metodele activ-participative exemplificate în lucrare (metoda 

,,Mozaic”, metoda ,,Ciorchinele”, metoda ,,Turul galeriei”, metoda ,,Ştiu-Vreau să ştiu-Am 

învăţat”, metoda ,,Schimbă perechea”, metoda ,,Portofoliul”) argumentează necesitatea 

adaptării curriculare la dificultăţile de învătare şi particularităţile de dezvoltare a elevilor 

astfel încât matematica să nu fie o disciplină de neînţeles. 

 
matematică, metodă, discalculie, dificultăţi 

 

„The interactive methods in teaching mathematics to children with learning difficulties” 

highlights the importance of learning mathematics even in children with learning 

difficulties. One of the common disorders to the children with learning difficulties is 

dyscalculia. This article mentioned: types of dyscalculia existing in the literature, visible 

symptoms of this disorder and some problems that have students with learning difficulties 

who have repercussions in learning mathematics. This article presents methods of 

presentation and work with mathematical concepts that lead to effective learning in children 

with learning difficulties. Active-participative methods exemplified in the paper (“Mosaic” 

method, “Cluster” method, “Gallery tour ” method, “I know – I want to know - I taught” 

method, “Change the pair” method, “Portfolio” method) argues the need to adapt curricula 

to the learning difficulties and peculiarities of development of students so that math is not a 

incomprehensible subject. 

 
mathematics, method, dyscalculia, difficulty 

 

Introducere 

 

Învăţarea matematicii este un element 

important al întregului învăţământ modern. Chiar 

şi pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, 

învăţarea matematicii este un punct cheie care 

solicită profesorul să adapteze conţinuturile la 

diferitele dificultăţi pe care le au elevii, apelând la 

o metodologie variată, activ-participativă şi 

bogată în material concret-intuitiv. 

Chiar dacă elevul cu dificultăţi de învăţare nu 

ajunge la învăţarea conceptelor de tip logico-

matematic până la nivelul de operaţionalizare, el 

îşi elaborează conceptele în limita unor anumite 

niveluri de formalizare şi abstractizare. 

Una dintre elementele importante ale 

deficienţei mintale este tulburarea funcţiei de 

calcul - discalculia - o categorie a dificultăţilor de 

învăţare cu care se confruntă numeroşi copii. 

Suzanne Borel-Maisony defineşte discalculia 

astfel: “înglobează toate dificultăţile care se 

referă la achiziţia conceptului de număr, a 

calculului matematic, precum şi a raţionamentului 

matematic” (Păunescu, C., Muşu I., 1981), 

iar Beslay o consideră “o tulburarea provenită din 

dificultatea specifică de învăţare a calculului, în 

stadiul elementar, independentă de nivelul mintal, 

de metodele pedagogice folosite, de frecvenţa 

şcolară şi de tulburările afective” (Ungureanu, D. 

1998) 

În funcţie de dificultăţile întâmpinate, au fost 

identificate 6 tipuri de discalculie (Purcia, D. C. 

2006): 

- verbală – constând în dificultăţi de 

denumire a cantităţilor matematice, a 

numerelor, a termenilor, a simbolurilor şi a 

relaţiilor matematice; 

- lexicală – dificultăţi în citirea semnelor şi 

simbolurilor matematice; 

- grafică – deficienţe în scrierea semnelor şi 

simbolurilor matematice; 

- practognostică – dificultăţi în a enumera, a 

compara, a manipula cantităţile 

matematice simbolice; 
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- ideognostică – dificultăţi în a face operaţii 

mentale şi în a înţelege unele concepte 

matematice; 

- operaţională – dificultăţi în execuţia 

operaţiilor metamatice, de calcul numeric, 

de rezolvare de exerciţii şi probleme, chiar 

dacă sunt însuşiţi anumiţi algoritmi 

matematici;  

La foarte mulţi dintre elevii cu dificultăţi de 

învătare, care au fost diagnosticaţi şi cu 

discalculie, simptomele evidente pot fi enumerate 

astfel (Renee M. Newman -1998): 

- întâmpină mereu dificultăţi în a efectuarea 

celor patru operaţii elementare: adunări, 

scăderi, înmulţiri şi împărţiri; 

- abilităţile matematice sunt scăzute;  

- inversează cifrele sau numerele (ex: 12 cu 

21) 

- prezintă deseori dificultăţi de operare cu 

unităţi de măsură; 

- prezintă dificultăţi în a rezolva probleme, 

chiar cu suport concret-intuitiv; 

- nu înţelege cum să folosescă banii, 

întâmpină dificultăţi în momentul în care 

este pus în situaţia de a efectua 

cumpărături (să vândă, să cumpere, să 

calculeze restul). 

- în momentul în care este solicitat să-şi 

amintească sau să scrie anumite numere 

face diferite greşeli: inversiuni, omisiuni, 

substituiri, etc.  

- algoritmii de calcul nu sunt înţeleşi şi 

reţinuţi, calcule elementare ale celor patru 

operaţii fundamentare sunt deficitare;  

- prezintă slabe abilităţi de a se orienta 

spaţial şi temporal, are dificultăţi în a citi 

oral sau a se orienta pe o hartă;  

- în jocuri, de multe ori are dificultăţi în a 

urmări scorul, de a respecta regulile, de a-

şi urmări rândul.  

Dar, chiar dacă aceste simptome sunt prezente, 

indiciile semnificative pentru  copiii cu dificultăţi 

de învăţare sunt gravitatea, persistenţa în timp şi 

claritatea erorilor pe care aceştia le comit. 

Există unele elemente care, de-a lungul 

timpului s-au dovedit  ca fiind obstacole în 

învăţarea matematicii la copiii cu dificultăţi de 

învătare: 

- noţiuni fundamentale, de exemplu: 

departe-aproape, mic-mare, sus-jos, 

noţiuni despre mărimi dimensionale, de 

formă sau de timp; 

- scrierea cifrelor 3, 5, 7, 9 şi a simbolurilor 

operaţiilor matematice; 

- cunoaşterea simbolurilor numerice şi a 

semnelor ce reprezintă operaţiile 

matematice (de exemplu: semnele pentru 

mai mare şi mai mic); 

- ordonarea numerelor pentru efectuarea 

unei operaţii şi etapele rezolvării unei 

probleme; 

Elevii care au dificultăţi în a înţelege şi a opera 

cu aceste noţiuni nu vor şti ce operaţie trebuie să 

aplice într-o problemă, vor avea dificultăţi în a 

face legătura dintre noţiunile matematice şi 

material concret, obiecte reale. Deseori, chiar 

limbajul matematic, creează probleme 

importante. Unele cuvinte au mai multe 

semnificaţii: cât, rest, iar altele pot genera o 

uşoară confuzie: sumă, deîmpărţit. Unii elevi au 

capacitatea de a efectua operaţiile matematice, 

dar nu ajung la rezultatul corect deoarece nu pot 

înţelege enunţurile. 

 Din practică la clasă, la elevii cu discalculie, 

pot fi evidenţiate unele probleme cu care aceştia 

se confruntă la matematică: 

- operaţia de adunare sau de scădere a 

numerelor naturale este începută din partea 

stângă, nu din partea dreaptă; 

- în cazul operaţiei de scădere, indiferent de 

poziţia cifrei (la descăzut sau la scăzător) 

efectuează scăderea cifrei mai mici din 

cifra mai mare; 

- nu recunosc ordinul şi poziţia unor cifre în 

numere; 

- de multe ori, la adunarea cu trecere peste 

ordin, întâmpină dificultăţi cu scrierea 

rezultatului, neştiind cum să scrie dacă 

suma depăşeşte zece; 

- identifică greu operaţiile pe care trebuie să 

le efectueze în cazul rezolvării unei 

probleme, neştiind să interpreteze datele 

problemei şi neindentificând corect 

terminologia matematică aferentă 

numerelor; 

Pentru ca matematica să devină facilă şi pentru 

a ajuta copiii cu dificultăţi de învăţare în 

învăţarea matematicii, s-au facut numeroase 

studii, şi elementul esenţial care a reieşit din 

acestea este că, cel mai important este să se facă 

foarte mult apel la lucrul cu obiecte concrete, la 

situaţii reale în care elevul să se regăsească, să fie 

implicat cât mai activ. Nu se poate spune că 

există un model, un şablon după care să se facă 

intervenţia. Aceasta ţine de personalitatea 

cadrului didactic, de specificul dificultăţilor cu 

care se confruntă fiecare elev, de specificul 
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personalităţii sale, a ritmului său de învăţare şi al 

nivelului de dezvoltare cognitiv. 

Dacă se ţine cont de erorile comise de elev, de 

motivele care apar şi de modul în care acestea se 

rezolvă, Petrescu, A. (2007) susţine ca 

dificultăţile de învăţare pot fi depăşite, iar 

profesorii ar trebui să apeleze la următoarele 

modalităţi de prezentare şi operare a conceptelor 

matematice:  

1. modul concret – elevul este implicat 

activ în efectuarea unor operaţii 

concrete, cu semnificaţie reală pentru 

el; 

2. modul imagistic – prin utilizarea unor 

procedee vizuale, pictograme, grafice; 

3. modul simbolic - utilizarea 

simbolurilor matematice. 

Dacă aceste trei metode de reprezentare sunt 

aplicate, în ordinea enumerată, elevii pot învăța 

într-un mod adaptat particularităţilor lor. Şi 

totodată, se va reduce frica lor de a greşi, ei 

regăsindu-se în diferite situaţii reale. Modalitatea 

aceasta de învătare a matematicii face apel la 

lucrul cu obiecte, la experienţe şi activităţi 

concrete, facilitând elevilor cu dificultati de 

învătare înţelegerea şi aplicarea practică a celor 

învăţate. 

Învăţarea este mai eficientă pentru elevul cu 

dificultăţi de învăţare dacă se apelează la  

activităţi libere: jocuri, activităţii în grup etc. 

respectând ritmul de învăţare al elevului sau al 

grupului.  

De exemplu pentru dezvoltarea şi consolidarea 

cunoştintelor matematice se pot fi organizate 

activităţi sub formă de joc astfel:  

- jocuri - exerciţii de comparare a numerelor 

naturale şi operaţii matematice (de 

exemplu: completează numărul corect; 

calculează corect; scara numerelor; 

completaţi şirul; ce numere lipsesc?) 

- jocuri - exerciţii de cunoaştere a 

principalelor unităţi de măsură (jocuri de 

identificare a figurilor geometrice; jocuri 

de sortare; jocuri de învăţare a succesiunii 

timpului) 

Principalele obiective  care sunt urmărite în 

astfel de activităţi, organizate sub formă de joc 

sunt: 

- folosirea permanentă a materialului 

intuitiv, concomitent cu transmiterea 

informaţiilor prin mijloace verbale şi 

încurajarea elevilor pentru folosirea 

frecventă a materialului didactic intuitiv. 

De exemplu: în jocurile pentru 

consolidarea cunoştinţelor matematice 

elevii utilizează socotitori, cartonaşe cu 

tabla înmulţirii, planşe didactice, beţişoare 

(unde este posibil, să nu existe riscul 

accidentelor); 

- materialele didactice expuse să fie 

confome particularităţilor elevilor şi sălii 

de clasă: dimensiune adecvată, culoare, 

timp de expunere (materialele uzuale, ex: 

tabla înmulţirii, sunt expuse permanent în 

clasă sub forma unor planşe);  

- asigurarea timpului optim pentru însuşirea 

cunoştinţelor necesare, prin reluarea 

suficientă a exerciţiilor, a jocurilor (prin 

diversificarea lor);  

Exemplu: Joc pentru consolidarea 

cunoştinţelor matematice - stimulează gândirea 

şi atenţia 

 

Câţi  şoareci a prins pisica? 

 

Jucătorilor li se prezintă un desen şi li se cere 

să găsească, prin însumarea numerelor  

descoperite în desen, câţi şoareci a prins pisica. 

Timpul este limitat, aproximativ 2 minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns……………………………………… 

 

Nu este deloc de neglijat faptul că, la elevii cu 

dificultăţi de învăţare a matematicii formarea 

deprinderilor  la acest obiect de învăţământ 

implică mai mult timp. 

Este foarte important ca în proiectarea şi 

realizarea activităţilor de predare-învătare:   

- să se pună accentul pe cele utile pentru 

viaţa de zi cu zi;  

- să se selecteze chiar cele mai importante 

informaţii şi deprinderi şi asupra lor să se 

insiste în activitatea instructiv - educativă; 

- să se utilizeze o gamă variată de materiale 

didactice; 
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- să se apeleze şi la jocuri pe calculator, 

metoda fiind din ce în ce mai agreată de 

elevi; 

- să fie acordat un timp suficient pentru 

fixarea unor noţiuni; 

- la fiecare operaţie învăţată (adunare, 

scădere, înmulţire, împărţire) să ştie cum 

să calculeze rezultatul prin apelarea la 

ajutor material -figurativ (în caz că nu-1 

pot calcula în „minte”); 

- este importantă stimularea afectiv-

motivaţională a elevilor, de la captarea lor 

şi participarea la activitate, la valorizarea 

rezultatelor obţinute, la evidenţierea 

fiecărui progres realizat; 

 

Exemple de metode interactive aplicate în 

studiul matematicii – Şcoli speciale destinate 

elevilor cu dificultăţi de învăţare 

 

Printre metodele care activizează predarea-

învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează 

productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de 

colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un 

impact extraordinar asupra elevilor datorită 

denumirilor, unele uşor de reţinut, caracterului 

ludic şi oferind alternative de învăţare cu “priză” 

la copii. 

 

1. Metoda ,,Schimbă perechea”   

 

Aplicaţie la tema:  ,,Compararea numerelor 

naturale până la 1000”, clasa a V-a                                                                                                               

Mod de lucru: Se împarte clasa în două grupe 

egale ca număr de participanţi. Se formează două 

cercuri concentrice, copiii fiind faţă în faţă pe 

perechi.  Fiecare copil ocupă un scaun, fie în 

cercul din interior, fie în cercul exterior. Stând 

faţă în faţă, fiecare copil are un partener şi are un 

număr. Profesorul dă o sarcină de lucru ,,Verifică 

dacă numerul elevului din faţa ta este mai mare 

sau mai mic decât numărul pe care îl ai tu” . 

Fiecare pereche discută şi stabilesc rezultatul. 

Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de 

ceasornic, realizându-se astfel schimbarea 

partenerilor în pereche. Jocul se continuă până 

când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină. 

Avantajele metodei: copiii au posibilitatea de a 

lucra cu fiecare membru al grupei, fiecare se 

implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la 

rezolvarea sarcinii, stimulează cooperarea în 

echipă, ajutorul reciproc, întelegerea şi toleranţa 

faţa de opinia celuilalt. 

 

2. Metoda ,,Turul galeriei” 

 

Aplicaţie la tema: Figuri geometrice 

(recapitulare), clasa a V-a 

Mod de de lucru: Elevii sunt împărţiţi în 

grupe de câte 3. Ei primesc plicuri cu diferite 

figuri geometrice (4 cercuri, 4 pătrate, 4 

dreptunghiuri, 4 triunghiuri) de diferite mărimi şi 

diferite culori. Elevii au sarcina de a realiza 

colaje, machete, cu aceste figuri geometrice care 

să reprezinte obiecte, peisaje, personaje, folosind 

cât mai multe din figurile geometrice date etc. 

Fiecare membru al echipei va avea o sarcină de 

efectuat în  echipă. Aceste colaje realizate se 

expun în clasă, elevii trec pe rând analizează, 

notează cu steluţă pe foaia expusă lucrarea care i 

se pare mai reuşită sau mai interesantă. La sfârşit 

se numără steluţele obţinute de fiecare grupă şi se 

face poate face un clasament al acestora.  

Avantajele metodei: presupune evaluarea 

interactivă şi formativă a produselor realizate de 

grupul de elevi. 

 

3. Metoda mozaic 

 

Aplicaţie tema: Dreptunghiul, clasa a VI-a  

 

Mod de de lucru: 1. Constituirea grupurilor 

de lucru. Se împarte clasa în grupe de câte 4 

elevi, fiecare grupă primeşte 4 fişe de lucru. 

Fiecare fişă cuprinde o singură sarcină de 

învăţare.  Sarcinile de învăţare sunt: 

- Definiţia şi construcţia dreptunghiului 

- Proprietăţile dreptunghiului. 

- Calcularea perimetrului. 

- Calcularea ariei 

2. Prezentarea sarcinilor de lucru. În cadrul 

ficărei grupe, elevii îşi aleg o fişă pe care o 

studiază. 

3. Constituirea grupelor de experţi. Elevii care 

a avut aceeaşi sarcină formează o grupă de 

experţi. S-au format 4 grupe de experţi, câte una 

pentru fiecare sarcină de lucru.  În cadrul acestor 

grupe elevii dezbat modul în care  au înţeles şi 

rezolvat sarcina. 

4. Revenirea la grupele iniţiale. Elevii revin la 

grupele mixte, fiecare elev, devenind astfel 

“expert”,  va prezenta şi explica colegilor sarcina 

pe care a avut-o de învăţat. 

Scopul metodei este ca fiecare elev sa-şi 

însuşească întreg materialul. 
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4. Metoda ciorchinelui 
a) Aplicaţie la tema: Înmulţirea numerlor 

naturale, clasa a V-a 

Mod de lucru: În centrul circhinelui vom 

scrie deînmulţitul, în căsuţele din  apropierea 

centrului figurii vom scrie înmulţitorul, iar 

produsul va fi completat de către elevi în căsuţele 

corespunzătoare. 

O variantă poate fi găsirea înmulţitorului, prin 

scrierea în centrul figurii a deînmulţitului şi la 

marginile figurii a produsului. 

 

 

   
 

b) Variantă: Adunarea numerelor naturale  

clasa a V-a 

În locul operaţiei de înmulţire elevii sunt 

solicitaţi să efectueze operaţii de adunare a 

numerelor naturale. 

c) Aplicaţie tema: Pătrat, clasa a VI-a 

Mod de lucru: Scriem în centru “pătrat” iar 

copiii notează tot ce le trece prin minte despre 

acesta: are 4 laturi, laturi egale, unghiuri de 900, 

care este perimetrul, care este aria etc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul metodei este ca fiecare elev să-şi însuşească întreg materialul. 

 

 

5. Metoda ,,Ştiu-Vreau să ştiu - Am învăţat” 

Aplicaţie la tema: Adunare anumerelor 

naturale – clasa a V-a 

Mod de lucru: În rezolvarea problemelor în 

care se aplică diferite operaţii matematice, elevii 

sunt solicitaţi să noteze într-un tabel, următoarele: 

- la rubrica ,,Ştiu” – vor nota datele 

problemei 

- la rubrica ,,Vreau să ştiu” vor nota cerinţa 

- la rubrica ,,Am învăţat” vor nota rezultatul 

Exemplu: La o florărie, florăreasa avea 25 de 

fire de trandafiri şi mai avea nevoi de garoafe, cu 

45 mai multe fire decât trandafiri pentru a putea 

onora comanda de buchete pe care tocmai a 

primit-o. De câte garoafe avea nevoie florăreasa?   

 

 

 

 

Pătrat 

Are forma: 

  

Are 4 laturi 

egale Are 4 unghiuri  

egale 

Fiecare unghi are 

măsura de 900 

P=l+l+l+l=4xl 

     A=lxl 

Se construieşte 

utilizând echerul şi 

liniarul 
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Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

25 trandafiri 

cu 45 mai multe garoafe 

Numărul de garoafe 25+45=70 

Răspuns: 70 fire garoafe 

 

6. Metoda portofoliului 

Activitate tema: adunarea numerelor naturale 

în concentul 0-10.000, clasa a VI-a 

Portofoliul fiecăui elev va cuprinde rezultatele 

muncii individuale a copilului pe parcursul 

studierii unităţii de învătare “Adunarea numerelor 

naturale în concentrul 0-10.000”.  Astfel, 

portofoliul va cuprinde: fişe de lucru,  colecţii de 

probleme ilustrate, de poezii matematice, poezii 

şi ghicitori, diverse probe de evaluare, etc. 

Exemple: 

      a. Calculează conform cerinţelor:    

     

 
 

b. Completează tabelul: 

             

a 2034 1407 2859 6057 5708 4736 

b 4539 7086 1037 3164 2097 2178 

a + b       

 

c.  Care este căsuţa fiecărui personaj? 

 

                                                                                   
 
 
 
 

 

 

d. Problemă după imagini: 

 

 

Erau 1207                             . Au mai venit  1456 . 

 

     2148 + 3035      4274 + 1047 

5183 

6394 

    4308 + 2086 

9512 

       5135 + 4377 

5321 
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Câţi fluturi sunt acum? 

e. Rezolvă problema: 

Mama Alinei a cumpărat o maşină de spălat 

rufe care a costat 1046 lei şi o combină frigorifică 

care costă cu 1076 lei mai mult decât maşina de 

spălat rufe. Câţi lei a plătit mama Alinei? 

 

Ştiu  Vreau să ştiu Am învăţat 

   

 

Metodele active necesită o pregătire atentă: ele 

sunt eficiente dacă sunt respectate regulile. 

Avantajul folosirii acestor metode derivă din 

faptul că ele pot motiva şi elevii care au rămâneri 

în urmă la matematică. 

 

 

Bibliografie 
 

Newman, M. Renee (1998). The Dyscalculia Syndrome. 

Dearborne. Michigan USA. 

www.dyscalculia.org/thesis.html 

Păunescu, C., Muşu, I. (1981). Metodologia învăţării 

matematicii la deficieţii mintali, Editura Didactică şi 

Pedagogică. Bucureşti.  

Petrescu, A. (2007). Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de 

învăţare, Editura Universităţii Petrol-Gaze. Ploieşti.  

Purcia, D. C. (2006).  Etiologia şi tipologia dificultăţilor de 

învăţare a scris-cititului şi matematicii la elevi. Editura 

Psihomedia. Sibiu.  

Ungureanu, D. (1998). Copiii cu dificultăţi de învăţare, Editura 

Didactică şi Pedagogică, București.  

http://www.dyscalculia.org/thesis.html

