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1. DESCRIEREA MODULULUI 

1.1. Despre ce e vorba 

Acest subiect se concentrează asupra eșecului în matematică, în raport cu vârsta cronologică, 
inteligența normală și instruirea adecvată. Chiar și cu ajutorul calculatoarelor, persoanelor cu 
abilități matematice reduse le e foarte greu sau nu pot rezolva deloc probleme simple de zi cu 
zi, deoarece nu au suficientă înțelegere pentru a interpreta problemele sau pentru a le analiza. 
Abilitățile matematice reduse vin la pachet cu dificultăți legate de: vizualizare; percepție 
vizuală-spațială, prelucrare și discriminare; numărare; recunoasterea modelelor; memorie 
secvențială; memorie de lucru pentru numere; regăsirea faptelor și procedurilor învățate; 
confuzie direcțională; viteza de procesare cantitativă; secvențe kinestetice; și percepția 
timpului. 

Toate problemele enumerate mai sus sunt un sindrom sau o serie de caracteristici care sunt 
marcate de rezultate slabe la matematică, în ciuda unor bune abilități de a vorbi, de a citi și de 
a scrie. Uneori apare discalculia cu alte dificultăți de învățare. 

Persoanele cu deficit de abilități matematice pierd adesea șirul atunci când numără; au 
probleme de memorare și nu-și amintesc adunarea și înmulțirea, precum și proceduri și reguli 
matematice. Aceștia tind să practice și să învețe matematica, dar uită repede și, de obicei, nu 
se descurcă bine la teste. Memoria inconsistentă pentru matematică provoacă frustrare, 
evitare și anxietate. 

 Deficitul de abilități matematice are simptome caracteristice care se pot manifesta și se pot 
observa în mod corespunzător atât în mediul de lucru cât și acasă. Mai jos veți găsi o scurtă 
listă de simptome. 

Operațiunile monetare, proiectele de genul „fă singurˮ, sau chiar un joc spontan și prietenos 
de fotbal pot fi marginalizate de deficitul de abilități matematice. Acasă, simptomele pot 
include: 

• Probleme în a face calcule mintale; dau rest incorect, de exemplu, sau au nevoie de un 
calculator pentru a calcula un bacșiș; 

• Întârzie frecvent, lipsesc ocazional de la evenimente importante; 
• Le este greu să își amintească nume; 
• De multe ori conduc prea repede sau prea lent, sau calculează greșit cât timp va dura 

să ajungă undeva cu mașina; 
• Trebuie să scrie imediat un număr de telefon pentru a și-l aminti; 
• Se rătăcesc ușor; uită unde au pus obiecte  prin casă în mod frecvent; 
• Le este greu să țină scorul la jocuri; pierd adesea șirul sau uită al cui rând este; 
• Reușesc cu greu să iși dea seama cât este ceasul pe un ceas analogic; 
• Memorie slabă pentru orice are legătură cu numerele, de exemplu date sau fapte; 
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• Reușesc cu greu să învețe pași de dans sau ceva care implică mișcări făcute într-o 
anumită ordine.  

Chiar dacă munca ta nu implică direct matematica, te poți confrunta cu ea la locul de muncă. 
Dacă aveți deficit de abilități matematice, simptomele la locul de muncă pot fi: 

• Vă nelinișteștiți la gândul că va trebui să faceți calcule matematice în mod neașteptat la 
locul de muncă; 

• Probleme cu manipularea banilor sau urmărirea finanțelor; 
• Nu reușiți să îndepliniți o sarcină în timp util în mod frecvent sau să planificați 

suficient timp pentru tot ce trebuie făcut; 
• Probleme de înțelegere a graficelor sau diagramelor; 
• Vi se par greu de înțeles ecuațiile matematice vorbite, chiar și cele foarte simple; 
• Omiteți numere sau le inversați când citiți o listă lungă sau o foaie de calcul; 
• Întâmpinați dificultăți în utilizarea formulelor Excel; 
• Folosiți degete sau liniuțe pentru a număra sau puneți marcaje la pagini pentru a ține 

evidența numerelor; 
• Adesea obțineți răspunsuri diferite la aceeași problemă de matematică; trebuie să vă 

verificați munca de mai multe ori; 
• Nu vă puteți aminti reguli matematice sau tabele. 

Nu trebuie uitat că, în unele cazuri, există momente de exacerbare bruscă a stării, ceea ce este 
la fel de periculos acasă și în mediul de lucru. Toate aceste simptome pot fi asociate cu 
discalculia, care nu implică o vindecare progresivă sau atenuarea problemei, dar discalculia 
nu este un subiect al studiului nostru. 

  

1.2. Analiza nevoilor cursanților / testele inițiale 

În timpul implementării metodologiei privind deficitul de abilități matematice, trebuie luate 
în considerare câteva caracteristici care au un impact direct asupra rezultatelor vizate la 
terminarea modulului. Vom enumera câteva dintre ele, dar în funcție de componența grupului 
de cursanți, nivelul educațional, adaptabilitatea socială, specificul de vârstă, este posibil să se 
ia în considerare caracteristici suplimentare în funcție de experiența personală în 
desfășurarea de cursuri: 

• Crearea unui mediu de sinceritate 
• Monitorizarea atentă și disponibilitatea de a asista la efectuarea testului - Discalculia 

este adesea combinată cu dislexia sau disgrafia sau ambele, ceea ce împiedică în 
continuare momentul recunoașterii precum și înțelegerea întrebărilor. Din acest motiv, 
oferirea ajutorului în timp util, atitudinea personală și empatia sunt foarte importante 
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la teste și vor fi ulterior baza dumneavoastră. pentru individualizarea metodelor de 
limitare a impactului negativ al deficitului de abilități matematice.  

• Recomandarea noastră este ca, dacă cursanții nu au participat la testele din primele 
două module ale metodologiei, să le furnizați aceste teste. În acest fel veți avea o 
imagine completă a cursantului și veți putea recomanda un set de măsuri.  

• În anexe veți găsi link-uri către teste online, le veți folosi în cazul în care aveți dotările 
tehnice necesare, iar cursanții au cunoștințe bune în domeniul TIC și al limbii engleze. 
Rețineți că timpul este, de asemenea, o dimensiune măsurabilă pe durata testului. 

 

1.3. Rezultatele învățării 

Fiecare modul al metodologiei stabilește obiective ambițioase:   

1. Prezentați cursanților esența problemei avute în vedere, posibilele sale manifestări 
și riscurile pe care le implică 

2. Pentru a putea determina individual prezența sa cu suficientă precizie  
3. Pentru a propune un sistem de măsuri pentru limitarea impactului negativ al 

deficitului de abilități matematice. 

 

2. INFORMAȚII TEORETICE 

2.1. Mai multe informații despre deficitul de abilități matematice 

Motivele pentru aptitudinile matematice necorespunzătoare pot fi rezultatul educației școlare 
slabe sau insuficiente, care s-a înrăutățit de-a lungul anilor. În cazuri rare, ele pot fi ereditare. 
Această condiție este independentă de nivelul inteligenței copilului și de metodele de predare 
folosite. Dificultatea se concentrează în jurul abilității de a interpreta simboluri numerice și 
operații aritmetice cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. O persoană care 
suferă de discalculie va confunda numerele și semnele și nu poate face calcule mintale sau nu 
poate lucra cu idei abstracte. Acești oameni au dificultăți în îndeplinirea sarcinilor ce au 
legătură cu numerele. 

Diferite studii arată că, în medie, 25% dintre adulți întâmpină probleme serioase cu acțiuni 
matematice, indiferent de sex. În același timp, fluxul de numere din viața de zi cu zi este în 
creștere - facturile casnice, taxele, reducerile, dobânzile etc. La muncă se cer din ce în ce mai 
mult comparații în grafice sau diagrame. Mulți adulți care se confruntă cu astfel de probleme 
le subestimează sau invers - sunt rușinați de ele. În timpul cursului, luați în considerare 
rezultatele studiului preliminar din cadrul proiectului și constatările acestuia, în special cele 
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legate de dorința oamenilor de a participa în general și, în special, de faptul că aceștia 
recunosc probleme legate atât de obiectul acestui modul și de principiul vieții. 

 

2.2. Diferite manifestări ale deficitului de abilități matematice 

Focus (concentrare): Abilități legate de modelul deteriorării cognitive. Deficitul structural în 
aceste conexiuni ale rețelelor neuronale este, de asemenea, legat de inhibiție, care afectează 
claritatea minții, făcând mai dificilă folosirea matematicii și conducând la dificultăți de 
estimare. 

Atenție distributivă: Această abilitate este importantă deoarece permite îndeplinirea mai 
multor activităţi în acelaşi timp. Adulții cu dizabilități matematice au probleme atunci când 
răspund la un stimul pentru că nu sunt capabili să se concentreze, sunt distrași de stimuli 
irelevanți și obosesc cu ușurință. De asemenea, pot apărea probleme cu gândirea rațională.  

Memoria de lucru: Această abilitate cognitivă se referă la stocarea temporară și abilitatea de a 
manipula informații pentru îndeplinirea sarcinilor complexe. Dificultăți legate de aceasta pot 
fi probleme în urmărirea indicațiilor, uitarea instrucțiunilor și a sarcinilor, motivația scăzută, 
amintiri incomplete, distragerea ușoară, uitarea numerelor și aritmetica mintală întârziată. 

Memoria pe termen scurt: Capacitatea de a păstra o cantitate mică de informații într-o 
perioadă scurtă de timp. Acest deficit mintal explică incapacitatea de a efectua sarcini legate 
de matematică. Problemele apar la calcul sau când se încearcă rezolvarea unor probleme de 
matematică. Aceasta este legată și de imposibilitatea memora numere sau tabla înmulțirii. 

Denumire: Implică abilitatea de a memora un cuvânt sau un număr și de a îl folosi mai târziu. 
Adulții au dificultăți în a-și aminti numerele deoarece capacitatea lor de a procesa informații 
este deficitară. 

Planificarea: Nivelele scăzute ale acestei abilități cognitive implică dificultăți în planificarea și 
înțelegerea numerelor și a exercițiilor. Această incapacitate de a anticipa evenimente sau 
rezultate împiedică cursantul să completeze corect exercițiul. 

Viteza de procesare: Aceasta corespunde timpului necesar creierului nostru să primească 
informații (un număr, o ecuație matematică, o problemă ...), să le înțeleagă și să răspundă la 
acestea. Există adulți care nu au dificultăți în a finaliza acest proces rapid și automat, în timp 
ce alții care suferă de un deficit al vitezei de procesare au nevoie de mai mult timp și energie 
pentru a procesa informațiile. 

 

2.3. Tipuri de deficit de abilități matematice 

Simptomele pot fi grupate în 5 tipuri principale 
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Discalculie verbală: se caracterizează prin dificultăți de denumire și înțelegere a conceptelor 
matematice prezentate verbal. Adulții cu acest tip de discalculie sunt capabili să citească sau 
să scrie numere, dar au dificultăți în a le recunoaște când sunt prezentate verbal. 

Discalculie practognostică: Acest tip de deficit de abilități matematice se caracterizează prin 
dificultatea de a transpune un concept matematic abstract într-un concept real. Acești adulți 
sunt capabili să înțeleagă conceptele matematice, dar au probleme în a enumera, compara și 
manipula ecuațiile matematice. 

Discalculie lexicală: Probleme de citire și înțelegere a simbolurilor și numerelor matematice, 
precum și a expresiilor matematice sau a ecuațiilor. Un adult cu probleme lexicale poate 
înțelege conceptele atunci când se vorbește despre ele, dar poate avea probleme în citirea și 
înțelegerea lor. 

Discalculie grafică: dificultate la scrierea simbolurilor matematice. Adulții cu acest tip de 
discalculie sunt capabili să înțeleagă conceptele matematice, dar nu au capacitatea de a citi, 
scrie sau utiliza simbolurile corecte corespunzătoare. 

Discalculie ideognostică: Dificultatea de a efectua operații mintale fără a folosi numerele 
pentru a răspunde la probleme de matematică și a înțelege conceptele matematice. De 
asemenea, aceștia au probleme în a-și aminti conceptele matematice după ce le-au învățat. 

Discalculie operațională: dificultăți în a finaliza operațiunile sau calculele matematice scrise 
sau vorbite. O persoană cu astfel de probleme va putea să înțeleagă numerele și relațiile dintre 
ele, dar va avea probleme în folosirea numerelor și simbolurilor matematice în procesul de 
calcul. 

  

2.4. Combaterea deficitului de abilități matematice 

În acest modul, nu ne propunem să recuperăm decalajele de învățare, ci doar o combinație de 
exerciții prin care putem limita efectele negative ale unui deficit de abilități matematice. 
Oportunitățile în mediul de astăzi sunt multe și nu vom putea oferi decât o mică parte dintre 
ele. În exercițiile din celelalte module pe care vă recomandăm să le examinați, puteți găsi 
modulele corespunzătoare pentru acest modul. Combinațiile sunt posibile în măsura în care 
puteți pregăti singur exercițiile. Sugestia este doar o îndrumare și nu epuizează subiectul. 
Durata exercițiilor este, de asemenea, cu titlu de exemplu și depinde de mărimea grupului de 
cursanțişi de problemele posibile pe care le vor întâmpina în implementarea lor. Uneori, 
evitarea unui deficit de abilități matematice este o chestiune de îndemânare în utilizarea 
dispozitivelor ajutătoare sau înlocuirea acestora. 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
gi

na
 8 

3. EXERCIȚII ȘI TESTE  

După cum am explicat deja, nu putem vorbi despre tratarea deficitului de abilități matematice 
al adulților, ci doar despre limitarea efectului negativ, precum și despre abordări și încercări 
diferite de a elimina decalajele de învățare de-a lungul anilor. În timpul cursului, veți avea 
ocazia să continuați și să vă aprofundați observațiile asupra cursanților. Vă recomandăm să 
ţineţi o evidență a tuturor persoanelor în care puteți înregistra rezultatele testelor 
preliminare și rezultatele exercițiilor propuse. Nu uitați să mențineți relațiile de încredere și 
sincere la un nivel ridicat - în acest scop, exercițiile de energizare vor fi de ajutor, preferabil să  
nu aibă legătură cu subiectul. Unele dintre exerciții pot fi prea ușoare pentru unii dintre 
cursanți dacă activitatea nu este individuală. 

Rularea acestei curs se bazează pe un principiu de învățare non-formală, oferindu-vă o mare 
libertate în alegerea timpului, locului și a selecției grupului/grupurilor. Sarcina de a limita 
deficitul de abilități matematice necesită mai multe sesiuni consecutive în timp - de preferat o 
dată pe săptămână, 4 sesiuni la rând, în care complexitatea sarcinilor crește treptat, iar 
progresul / regresia sunt observate pentru fiecare dintre cursanți în mod individual. Nu uitați 
că în unele cazuri de combinare a diferitelor deficite pot apărea alte probleme - probleme de 
vorbire, dificultăți de memorare a numelor și fețelor.  

Înainte de a începe activitatea principală, vă recomandăm să efectuați o activitate scurtă de 
energizare / spargere a gheții. Cu toate acestea, pe lângă obiectivul cursanților de a-și afla 
numele, există și un scop diagnostic și terapeutic care necesită concentrare și aptitudini 
mnemonice. Aranjați cursanții într-un cerc în care să fie față în față. Instructorul, în mod clar 
și suficient de puternic, își spune numele. În sensul (invers) acelor de ceasornic, ceilalți 
cursanți repetă numele tuturor celor de dinaintea lor până când cercul se închide. Observați 
cu atenție și ascultați toți cursanții deoarece, pentru dumneavoastră, cainstructor, acesta nu 
este doar un joc de energizare. Adăugați observații în carnetul dumneavoastră. de evidență. În 
sesiunea următoare, pe lângă memorarea numelor de la început, includeți și alte elemente 
pentru memorare - un gest, o mișcare, o culoare aleasă de fiecare. Nu sunt necesare materiale 
pentru a desfășura acest exercițiu și timpul depinde de numărul de cursanți, dar nu vă 
recomandăm să depășiți 10 minute, se poate întâmpla ca ultima persoană din cerc să aibă o 
formă mai severă de discalculie și acest exercițiu va fi destul de complicat pentru el/ea și 
poate să-l (o) pună într-o situație jenantă sau chiar să-l (o) izoleze. 

Un alt exercițiu de energizare / spargere a gheții distractiv - de obicei folosit în mijlocul 
cursului, adăugă o anumită activitate fizică și se asociază cu memoria vizuală și concentrarea 
cursanților. Din nou, cursanții se află într-un cerc (se presupune că și-au memorat numele, dar 
se poate să nu fi reușit).  Instructorul selectează unul dintre cei care se află în fața lui, îi dă o 
minge și ambii se întorc cu spatele la grup, instructorul spune particularitățile persoanei 
căreia îi aruncă mingea - culoarea părului, tipul și culoarea hainelor, etc. Cel care primește 
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mingea încearcă să spună aceleași detalii despre persoana care îi aruncă mingea. Pentru a 
realiza acest exercițiu, aveți nevoie de o minge, indiferent de mărimea acesteia. 

Un alt exercițiu pentru concentrare este exercițiul „Textul coloratˮ. Pe o foaie de hârtie sunt 
scrise 20 de rânduri în diferite culori. Dar cuvintele care sunt nume de culori nu se potrivesc 
cu culoarea cu care sunt scrise. Cursantul trebuie să spună culoarea cu care este scris 
cuvântul, nu culoarea pe care o vezi scrisă. Exercițiul trebuie făcut pe rânduri, nu pe coloane. 
Pentru acest exercițiu, trebuie să pregătiți o foaie (de preferință un format mai mare) cu 
numele culorilor scrise în culori diferite. Dă posibilitatea fiecăruia de a încerca singur. Începeți 
chiar voi exercițiul și în mod deliberat faceți o greșeală și așteptați ca audiența să reacționeze.  

Un alt exercițiu bun pentru dezorientarea matematică este legat de desen sau de scris după 
dictare. Fiecărui cursant i se dă o foaie de hârtie, iar instructorul începe să dicteze ce trebuie 
desenat după dictare. De exemplu: 1. Împărțiți foaia de hârtie în 4/6 părți egale. 2. În partea 
superioară desenați un mic pătrat în colțul din stânga jos. 3. Deasupra lui desenați un cerc 
mare. 4. Mai jos desenați un triunghi mic. Și așa mai departe. Depinde de instructor să decidă 
ce fel de dictare să facă. În loc de imagini, instructorul poate decide să utilizeze numerele. Sau 
să facă exercițiul mai complex și cu culori (de exemplu, scrieți 12 cu albastru; apoi scrieți mai 
sus 4 cu roșu, etc.). 

Un bun exercițiu pentru concentrare și observare este următorul. Cursanții sunt aranjați pe 
două rânduri, unul în fața celuilat. Timp de câteva minute (depinde de instructor să decidă cât 
timp, în funcție de nivelul cusanților, vârstă și abilități mintale), fiecare cursant se uită la 
persoana din fața lui. Apoi se întorc cu spatele și ar trebui să schimbe un singur lucru în 
aspectul lor. Pot folosi materiale suplimentare sau pot împrumuta unele lucruri de la vecinii 
lor. După ce fac schimbarea, se întorc din nou față în față și ar trebui să ghicească schimbarea. 
Cel care este mai rapid câștigă un punct. După un minut sau la un alt moment hotărât 
deinstructor, are loc o nouă rundă. Dar, de data aceasta, fiecare cursant ar trebui să schimbe 
două lucruri în aspectul său. Apoi, întorcâdu-se din nou față în față și ghicind modificările (cu 
creșterea numărului de schimbări, crește și timpul alocat pentru a ghici modificările).   
Instructorul decide când se oprește jocul și câte elemente trebuie schimbate. 

Exercițiile enumerate mai jos sunt de bază, pot fi complicate sau simplificate individual, dacă 
observați că grupul are o mare varietate de tipuri și nivele de deficit de abilități matematice. 
Pentru cele mai multe dintre ele, puteți anticipa, de asemenea, teme pentru acasă, în special 
pentru cele legate de TIC și diverse aplicații. Orice progres este un rezultat pozitiv și 
încurajează cursanții să continue să lucreze în mod activ, împărtășind cu grupul lor progresul 
sesiunilor de curs anterioare. Aveți grijă deosebită pentru cei care recidivează, poate fi 
necesar să faceți sesiuni individuale suplimentare și, în cazuri grave, să îi trimiteți către un 
neurolog. 

3.1. Calculatorul - este la latitudinea instructorului să decidă dacă calculatorul poate fi 
de ajutor unei persoane cu deficit de matematică. Folosirea acestuia este adecvată 
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în cazul imposibilității percepției și a designului grafic a două, trei, etc. numere și a 
deficienței de memorie. Utilizarea calculatorului este imposibilă atunci când 
erorile de suprascriere numerică sunt predominant optice. În acest caz, greșelile se 
corelează cu erorile de scriere. Utilizarea unui calculator nu este rușinoasă. 
Calculatorul este disponibil pe toate telefoanele și dispozitivele mobile. Poate 
economisi mult timp și nervi. Puteți folosi două sau chiar mai multe abordări în 
acest exercițiu - sarcinile sunt pre-scrise pe hârtie sau pe tablă sau le puteți citi 
cursanților. Aceste două abordări implică percepții diferite - vizuală și auditivă, 
responsabile pentru deficiențe de abilitățile matematice diferite. Acordați o atenție 
deosebită calculării procentelor - acest efect matematic, de obicei, derutează mulți 
adulți. Vizualizați 50% (jumătate), 30% și așa mai departe. 
10-(-3)+2=? 
5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1)=? 
(2-3+2+1)x2=? 
2-3+2+1x2=? 

De asemenea, vă puteți folosi de sarcini uzuale cu diferite simboluri utilizând 
adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. 

 sau mai complexe   sau   etc … 

Este Vinerea Negră - verificați dacă oferta corespunde realității. Procentul de 
reducere este de 23%. Prețul vechi a fost de 525 - care ar trebui să fie noul preț? 

Impozitul dvs. municipal este de 388, dacă plătiți până la sfârșitul lunii aprilie 
întreaga sumă, veți primi 5% reducere - calculați reducerea? 

3.2. Dezvoltarea orientării spațiale într-un spațiu limitat creat artificial de oameni - pe 
o foaie de hârtie conform instrucțiunilorinstructorului, definind scrierea de sus în 
jos-stânga-dreapta într-o succesiune de diferite simboluri matematice 
convenționale (+, -, 1, 9, 20, 96) în rânduri și / sau coloane. Exemplu: În colțul din 
stânga sus al unei coloane scrieți de cinci ori 96, în colțul din stânga jos al unui 
rând 1 + 9 + 6 + 3 = (rezultat). 

3.3. Computer - înțelesul acestui termen cuprinde toate dispozitivele care permit 
utilizarea OER (Open Education Resources) (resurse educaționale deschise), o 
parte din ele online, altele pot necesita instalarea programelor de terapie 
educațională.  
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3.3.1. 2048 este un puzzle cu numere provocator pentru copii și adulți 
(http://2048game.com). Ideea este să alăture numerelor pentru a obține placa 
2048. Utilizați tastele săgeată pentru a muta plăcile. Când două plăci cu același 
număr se ating, ele se îmbină într-una singură! Jocul are mai multe nivele de 
dificultate. Potrivit pentruactivităţi individuale. 

3.3.2. Tetris - potrivit pentru dezvoltarea gândirii și orientării spațiale. Puteți crea 
o competiție, cerând cursanților să joace fiecare pentru el. Împreună, selectați unul 
din Tetris-urile posibile pentru ca toți să aibă aceleași condiții. 
3.3.3. The Number race (cursa numerelor) - destul de aglomerat, dar suficien ca joc 
de diagnosticare. Este nevoie de instalare, este bine să demonstrați și să exersați în 
timpul cursului observând pe fiecare dintre cursanți individual. Jocul are o 
interfață în limba engleză, dar la un nivel suficient de scăzut 
(http://www.thenumberrace.com) 
3.3.4. The Number Bonds (numerele lipsă) - în ciuda interfeței pentru copii, jocul 
are din nou o caracteristică puternică de diagnostic, are o varietate de sarcini și 
este online, de aceea poate fi folosit timpul liber. Jocul are o interfață în limba 
engleză, dar la un nivel suficient de scăzut. (https://www.mathplayground.com) 
3.3.5. O platformă cu o varietate de jocuri logice pe diverse teme. În funcție de 
compoziția grupului, puteți alege unul potrivit pentru fiecare și puteți urmări 
rezultatele (https://www.vgames.bg). 
3.3.5. Sudoku - Sudoku este unul dintre cele mai populare jocuri de puzzle din 
toate timpurile. Scopul Sudoku este de a completa o grilă de 9 × 9 cu numere astfel 
încât fiecare rând, coloană și secțiunea 3 × 3 să conțină toate cifrele între 1 și 9. Ca 
puzzle logic, Sudoku este, de asemenea, un joc de antrenare al creierului excelent. 
Dacă joci zilnic Sudoku, vei începe în curând să vezi îmbunătățiri ale concentrării și 
puterii creierului. Jocul are versiuni online (potrivite ca teme pentru acasă), 
recomandăm utilizarea acelorași versiuni pe hârtie pentru toți cursanții într-un 
mod competitiv. Rețineți că, poate, unii dintre ei nu cunosc regulile și pot fi 
necesare explicații suplimentare cu exemple. 

3.4. Dipozitive  și aplicații de navigație  
3.4.1. Există o mare varietate de dispozitive și aplicații de navigație. Majoritatea lor 
au integrate funcții de voce care pot fi de ajutor în cazuri de dezorientare sau 
rătăcire. Este posibil ca participanții dvs. să nu fi utilizat niciodată programe de 
navigare. Acordați atenție părții teoretice afișând pe ecran funcțiile fiecărui buton 
și succesiunea acțiunilor. Folisiți exemple reale de posibile rute și modalități de 
călătorie. Nu uitați de imaginea prin satelit, care oferă repere suplimentare - 
monumente, biserici, locuri renumite și așa mai departe. Este foarte important ca 
instructorul să-i încurajeze pe cursanți să nu se panicheze în astfel de momente. 
Dacă credeți că cursanții au o bună cunoaștere a TIC, atunci puteți începe cu sarcini 

http://2048game.com/
http://www.thenumberrace.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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mai complexe (descrise mai jos), dacă nu- trebuie să împărțiți grupul în două și să 
începeți cu cei mai puțin familiari cu aplicațiile, (mai bine cu dispozitive 
inteligente, care sunt întotdeauna ușor de folosit) - locația curentă, setarea adresei, 
selecția călătoriei etc. Doar apoi puteți trece la următorul pas. 
 
3.4.2. Împărțiți grupul în trei / patru - „primulˮ îl invită pe cel de-al doilea scriindu-
i cum să ajungă la el, dar fără o adresă exactă. „Al doileaˮ scrie cu / fără ajutorul 
unui dispozitiv sau aplicație de navigație și explică „celui de-al treileaˮ ceea ce 
demonstrează sosirea sa la domiciliul primului cu adresa aproximativă. Marcați 
punctul de început și cel final pe aplicație. Comparați rezultatele, comentați și 
căutați cauza erorii, dacă se întâmplă. Este de dorit acestea să se întâmple în fața 
audienței, ceilalți observă, dar nu au dreptul să ajute („cel de-al treileaˮ trebuie să 
iasă din sala de curs până în momentul în care i se spune cum să ajungă la 
destinația finală). Rutele alternative pot fi descoperite chiar și pentru primul. Dați 
o temă pentru acasă pentru toată lumea, cu diferite tipuri de transport - de acasă 
până la locul de muncă cu transportul public și înapoi acasă cu bicicleta sau pe jos. 
Faceți tema mai interesantă pentru cursanți - ei își explică unul celuilalt, prin 
telefon, cum să ajungă la casele lor, iar „vizitatorulˮ trebuie să spună adresa 
aproximativă, timpul necesar pentru a ajunge la destinația finală, etc. 
Exercițiu practic exterior - executați acest exercițiu în condiții reale. Fiți atent că 
trebuie să însoțiți „vizitatorulˮ. Încercați să găsiți locuri care nu sunt bine 
cunoscute de el / ea și utilizați diferite tipuri de transport. 
IMPORTANT: Introduceți adresele importante ale cursantului în programul de 
navigare - acasă, la locul de muncă și așa mai departe. 

3.5. Exerciții pe ceasul analogic – nu uitați de existența ceasurilor digitale - atât cele de 
la încheietura mâinii, cât și cele de perete / masă.  
3.5.1. Exercițiu destul de elementar pentru munca individuală, care indică un 
anume tip de deficit de abilități 
matematice (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Exercițiul poate fi de 
asemenea realizat cu un ceas de perete mare. Faceți exercițiul mai complicat 
punând cursanții să seteze ceasul, privindu-i imaginea într-o oglindă. 
3.5.2. Cartonașe pre-pregătite pentru setarea ceasului 
analogic(https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Exercițiul poate fi 
complicat cerând cursanților să înregistreze timpul într-un anumit loc într-o foaie 
pregătită dinainte- de exemplu, rezultatul primului cartonaș în colțul din dreapta 
sus al foii (combinație cu orientarea spațială). 

3.6. Aritmetica mintală - participarea la un curs online și exercițiile din acesta 
contribuie la dezvoltarea simultană a ambelor emisfere, concentrare, memorie 
vizuală și musculară, într-un mod complet diferit de acela în care acțiunile 

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs
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elementare matematice sunt procesate în creier, având un rezultatul negativ sau 
nesatisfăcător diferit de cel obișnuit. 

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM  

 

Timp 
recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  
instructori 

Materiale Resurse 

10-15 min Încălzire / Spargerea gheții În funcție de 
exercițiul ales  

3 

20-25 min Orientare spațială 
Sfat: folosiți atât dictarea, cât și scrisul la tablă, 
notați-vă observații despre fiecare cursant 

Foaie de hârtie, 
creion, gumă de 
șters 

3.2 

x(20-25) min Calculator 
Sfat: Reamintiți-le despre ce face fiecare buton. 
Folosiți atât dictarea, cât și scrisul la tablă, luați 
note despre fiecare cursant. Urmăriți rezultatele, 
încurajați, nu ridicați complexitatea dacă aveți 
cursanți cu probleme. 

Foaie de hârtie, 
pix, calculator 
sau dispozitiv 
cu calculator  

3.1.X 

x(40-45) min Computer  
Sfat: asigurați-vă că toți cursanţii au abilități de 
bază în domeniul TIC sau începeți cu pornirea, 
descărcarea și instalarea (dacă este necesar).    

Orice computer 
de birou sau 
laptop, tabletă 
sau telefon 
inteligent 

3.3.X 

20-25 partea 
teoretică 
60-90 min 
partea 
practică 

Navigație 
Sfat: petreceți atâta timp cât e necesar pentru 
partea teoretică. Pentru mulți adulți butoanele 
intuitive nu sunt suficient de ușor de înțeles. 
Încercați rute virtuale pentru locuri comune, 
bine cunoscute - monumente, biserici, vizitarea 
obiectivelor turistice etc. 
 

Aplicație de 
navigare, 
laptop, telefon 
inteligent, 
computer, 
proiector 
multimedia, 
internet, hârtie 

 
3.4.X 

30-45 min Ceas analogic 
Sfat: 

Ceas analogic 
mare, 
cartonașe sau 
model de ceas, 
oglindă   

3.5.X 

Evaluare (pentru a verifica 
creșterea cunoștințelor) Utilizați testul de autoevaluare din Anexa 2 

Feedbackul cursanților 
Este important să oferiți cursanților posibilitatea de a oferi 
feedback cu privire la sesiunile de formare, pentru a le permite să 
își evalueze experiența de învățare și rezultatele învățării. 
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În anexa 3 puteți găsi o prezentare în Power Point a modulului. 
 

5. LECTURA ȘI DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ  

5.1. Posibilități de implementare 

Conținutul acestui modul, cu posibilele îmbogățiri sau simplificări, poate fi utilizat singur sau 
în combinație cu celelalte module, în funcție de efectul dorit, compoziția grupului instruit. Din 
nou, recomandăm să nu fie o singură sesiune de instruire, ci mai multe, în care să se 
monitorizeze progresul, să se crească complexitatea, fără a uita de abordarea individuală. 
Menținerea unui jurnal vă va ușura observarea individuală a cursanților, pregătirea sarcinilor 
individuale pentru a menține interesul pentru curs. Nu uitați să încurajați formarea în afara 
cursului, să încurajați cursanții să-și împărtășească problemele, dar și succesele. 

Problema îmbunătățirii calificării adulților este crucială, indiscutabilă și tocmai de aceea 
principalul grup țintă al proiectului DECENT sunt persoanele adulte cu nivel scăzut de 
calificare care sunt expuse riscului de excluziune socială (șomeri pe termen lung, amenințați 
de sărăcie, slab educați). Persoanele expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale în 
conformitate cu Eurostat (2016): RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT -30% 
din adulți. Foarte adesea, principala lor problemă este (nu conștientă) faptul că ar trebui 
clasificați ca fiind afectați de analfabetism funcțional. Problemele legate de înțelegerea 
diferitelor texte, utilizarea operațiunilor matematice simple, lipsa abilităților de învățare 
afectează adesea multe eșecuri educaționale, pe piața muncii și, probabil, în viața privată. 
Toate activitățile proiectului vor fi orientate către rezolvarea problemelor principale și 
îmbunătățirea situației acestui grup.  

Mai mult, proiectul este, de asemenea, un răspuns la prioritatea „Extinderea și dezvoltarea 
competențelor educatorilorˮ și va crea instrumente pentru instituțiile care susțin și îngrijesc 
persoanele cu analfabetism funcțional, cum ar fi: centrele de educație pentru adulți, școlile 
pentru adulți, universitățile de vârsta a treia, care sprijină lupta împotriva analfabetismului 
funcțional, departamentele de educație din administrația locală și regională, precum și 
educatorii individuali pentru adulți.  
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6. ANEXE 

Puteți regăsi anexele 1-3 în fișierele anexate. 
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Anexa 1. Test pentru determinarea deficitului de abilități matematice 

ÎNTREBĂRI: 

Răspundeți cu da (frecvent) sau nu (rareori) la fiecare întrebare de mai jos: 

Evaluarea simptomelor 

1.  Întâmpinați dificultăți cu privire la citirea ceasului, indicații, amintirea orarelor, secvențelor 
de evenimente? Dificultatea în a urmări timpul. Întârziați frecvent? 

2. Cât de des vă amintiți numele greșit? Slabă asociere nume-față. Încurcați numele care încep 
cu aceeași literă. 

3. Cât de des aveți rezultate incoerente la adunare, scădere, înmulțire și împărțire? Probleme la 
planificarea financiară și gestionarea banilor. Prea lent la matematica mintală pentru a determina 
totalurile, restul datorat, bacșișul, impozitul. 

4. Când scrieți, citiți și vă amintiți numere, cât de des se întâmplă aceste greșeli: adăugiri de 
numere, înlocuiri, transpuneri, omisiuni și inversări? 

5. Cât de des vă confruntați cu incapacitatea de a înțelege și memora concepte matematice, 
reguli, formule, secvențe (ordinea operațiilor) și operații matematice de bază (+ -x /)? 

6. Cât de des aveți cazuri de memorie slabă (retenție și recuperare) a conceptelor de 
matematică? Într-o zi puteți efectua o operație matematică, dar în ziua următoare nu mai reușiți! 
Sunteți capabil să lucrați dintr-o carte, dar apoi nu treceți testele. 

7. Cât de des nu vă puteți imagina sau „vedea în minteˮ procesele mecanice? Abilitatea scăzută 
de a „vizualiza sau imaginaˮ locația numerelor pe fața unui ceas, locațiile geografice ale statelor, 
țărilor, oceanelor, străzilor etc. 

8. Cât de des aveți o memorie slabă pentru „așezareaˮ lucrurilor? Vă rătăciți sau vă dezorientați 
ușor. Poate că aveți un simți al direcției scăzut, pierdeți lucruri adesea și păreți neatent. 

9. Cât de des aveți dificultăți în a înțelege conceptele educației muzicale formale? Dificultate 
vizualizare-citire muzică, de învățare a cânta cu degetele la un instrument. 

10. Cât de des întâmpinați dificultăți în secvențierea mișcărilor, observate în performanțele 
atletice, dificultăți în a ține pasul fizic cu indicațiile rapide, cum ar fi la cursurile de aerobic, dans și 
exerciții fizice. Probleme în urmărirea succesiunii pașilor de dans, memoria musculară, mișcările 
sportive. 

11. Cât de des aveți dificultăți în a vă aminti cum să păstrați scorul la jocuri, cum ar fi bowling, 
cărți, etc. De multe ori nu mai știți al cui este rândul. Capacitate limitată de planificare strategică 
pentru jocuri precum șahul. 

12. Ai adese stări de anxietate în timpul exercițiilor matematice? 



13. Folosiți adesea degetele pentru a număra? Pierdeți șirul când numărați. Nu puteți face 
calcule mintale. Adunați cu ajutorul punctelor sau a liniuțelor. 

14. Simți din când în când că cifrele și matematica par a fi o limbă străină? 

15. Cât de des vă este greu să faceți matematică mintală, adesea dând un rest greșit sau 
calculând un bacșiș cât se poate de inexact? 

16. Cât de des auziți plângeri că conduceți prea repede sau prea lent - chiar dacă dvs. simțiți că 
conduceți cu viteză normală? 

17. Cât de des uitați numere de telefon sau adrese, chiar și la câteva momente după ce vi s-au 
spus? 

18. Cât de des aveți probleme în a citi timpul pe un ceas analogic? 

19. Cât de des ajungeți târziu la evenimente sau întâlniri? 

20. Cât de des aveți dificultăți în a estima cât timp va dura până când veți ajunge undeva, chiar 
dacă ați mai făcut călătoria înainte? 

21. Cât de des uitați adevăruri matematice pe care toți ceilalți par să le știe, cum ar fi tabelele de 
timp sau formulele obișnuite? 

22. Cât de des vă este greu să vă limitați la un buget sau să vă țineți evidența finanțelor? 

23. Cât de des omiteți numere sau citiți câteva dintre ele invers atunci când citiți dintr-o listă 
lungă? 

24. Cât de des aveți dificultăți la citirea graficelor sau diagramelor? 

25. Cât de des depășiți limita de timp când îndepliniți unele sarcini cu limită de timp sau aflați că 
a trecut mult mai mult timp decât credeați inițial? 

26. Cât de des rătăciți obiecte prin casă sau vă pierdeți în zone cunoscute? 

27. Cât de des deveniți anxioși când știți că se apropie sarcini legate de matematică - o întâlnire 
în care trebuie să discutați despre cele mai recente cifre trimestriale ale companiei dvs., de exemplu? 

Notă: Unele întrebări pot fi transformate folosind sugestia negativă. Dar, dacă există o combinație cu 
dislexia, rezultatele pot fi greșite. 

Punctare: 

Răspunde „rareoriˮ - până la 30%  - ok 

Rareori - între 30 și 45% - formă ușoară de deficit de abilități matematice 

Rareori - între 45 și 60% - formă moderată de deficit de abilități matematice 

Rareori - mai mult de 60% - formă severă de deficit de abilități matematice 



Anexa 2. Test de auto-evaluare 

Exerciții practice 

http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/  

 

1. Completați numerele lipsă. 

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 

3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 

1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 

50, 45,____,____, 30,____,____, 10 

 

2. Scrieți într-o coloană, în ordine inversă, pornind din dreapta sus, numerele de la 115 la 101. 

 

3. Completați numerele și simbolurile care lipsesc. 

7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 

 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 

4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 

5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 

 

4. Încercuiți toate cifrele 6. 

9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 

9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 

 

5. Copiați următoarele numere pe liniile de mai jos. 

6     12    9    6   9   21   

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 



6. Adunați 3 la fiecare dintre numerele de mai sus. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

7. Scădeți 2 din fiecare răspuns de mai sus.  

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

8. Citiți următoarea problemă în cuvinte. Scrieți și rezolvați problema matematică. 

Rob, Mike și Jane culegeau mere. Rob a cules 6 mere, Mike a cules 4 mere, iar Jane a cules 2 mere. 
Cu câte mere a cules Rob mai multe decât Jane? Câte mere au cules copiii împreună? 

9. Uită-te la următoarele secvențe de numere. Acoperiți-le și apoi scrieți-le pe linie. 

3 8 4 __________ 

5 2 6 9 ___________ 

7 4 8 3 1 _____________ 

6 7 8 3 4 5 ______________ 

10. Repetați următoarele secvențe de numere, în ordine inversă: 

8 5 2 _______ 

9 7 4 1 _________ 

6 3 8 2 8 __________ 

9 7 4 5 6 2 ____________ 

11. Cât este ceasul: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (puteți adapta în funcție de abilitățile 
dumneavoastră) 

12. Ce oră este dacă săgeata mică este aproape de III și cea mare la IX? _______ 

13. Ce oră este dacă săgeata mică este la XII și cea mare o acoperă? _______ 

14. Câte minute sunt între 12:50 și 17:35? _______ 

15. Pe tablă puteți vedea harta orașului dvs. și două destinații marcate. Imaginați-vă că trebuie să 
explicați unui prieten cum să ajungă de la poziția 1 la poziția 2. Încercați o rută alternativă pentru 
drumul de întoarcere. 





MODULUL 3 

CALCULUL NUMERIC ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI – PENTRU CE 
SUNT NUMERELE DIN JURUL NOSTRU 



Numere, numere, numere :(( 
Mulți oameni se confruntă cu probleme când 
lucrează cu numere. Aceste probleme afectează atât 
viața personală, cât și cea profesională. Conținutul 
acestui modul vă va ajuta să definiți și să grupați 
aceste probleme de deficit de abilități matematice 
printr-un test complex. Acest deficit poate fi depășit 
cu ajutorul unor exerciții, iar impactul negativ poate 
fi redus până la un anumit grad. 



Analiza nevoilor participanților   
Diversitatea deficitelor matematice este foarte 
mare. Adesea se combină cu alte deficite de 
alfabetizare. Pentru a vindeca corect trebuie să 
definești cu precizie.  
Vă recomandăm cu tărie abordarea individuală și 
atenția personală atunci când efectuați testul 
pentru fiecare participant în această etapă - vă va 
fi de ajutor în curând. 



Rezultatele de învățare așteptate 

Sunteți pregătiți pentru aceste obiective ambițioase:   
1. Să introduceți participanții în miezul problemei avute în 
vedere, posibilele sale manifestări și riscurile pe care le 
presupune? 
2. Să determinați prezența acesteia în mod individual cu 
suficientă precizie? 
3. Să propuneți un sistem de măsuri pentru limitarea 

impactului negativ al deficitului de abilități matematice? 
Da! Aceasta este provocarea voastră! 
 



O scurtă reamintire a modului cum 
se manifestă 

• Focus (concentrare) 
• Atenția distributivă 
• Memoria de lucru 
• Memoria pe termen scurt 
• Denumirea 
• Planificarea 
• Viteza de procesare 



Și principalele tipuri 
• Discalculie verbală 
• Discalculie practognostică  
• Discalculie lexicală  
• Discalculie grafică  
• Discalculie ideognostică 
• Discalculie operațională 
Sunteți sigur că doriți să continuați?)) 

 



Combaterea deficitului de abilități 
matematice 

Aveți un bogat arsenal de exerciții. Dacă după test ați 
stabilit corect deficitul, exercițiile din acest modul, dar 
și cele alese din celelalte vă vor ajuta să minimizați 
efectul negativ al deficitului de matematică al 
cursanților dvs. 
Nu vă așteptați la rezultate imediate - vă așteaptă o 
activitate consecventă. Nu uitați să îi încurajați chiar 
și pentru cei mai mici pași făcuți în direcția corectă. 



Feedback 
Împărtășiți observațiile, comentariile și sugestiile 
dvs. cu privire la rezultatele sesiunilor de curs 
ținute de dvs. pentru a îmbogăți și a îmbunătăți 
metodologia educațională. Și noi suntem oameni 
și nu suntem perfecți. 
Vă mulțumim pentru eforturile și contribuția 
dvs.! 





Coordonator:   
Asociatia de Dezvoltare Economico-Socială/ România  
www.adescda.ro   

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I 
Przedsiebiorczosci/ Poland 
www.cwep.eu  

KNOW AND CAN LTD / Bulgaria
znamimogakariera.com

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italy 
www.danilodolci.org 

Centre for Advancement of Research and 
Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ 
Cyprus
www.rwctic.org 

Instalofi Levante SL/ Spain 
www.fygconsultores.com 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI
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