
Studiu de caz 

„ Numerele au un nume şi calculul se vorbeşte’’ 

Păunescu Constantin 

Elevul C.A este în clasa IV-a . Este încadrat în categoria elevilor cu handicap mediu. L-am preluat în anul 2008 în activitatea 

de sprijin.   Provine dintr-o familie normală,  mama elevului se ocupa permanent de el. 

DIAGNOSTIC – dificultăţi de invaţăre pe fond ADHD 

Este un copil sensibil, care isi iubeste mama foarte mult. Sufera atunci cand mama este bolnava, si o compatimeste cand are 

multa treaba. Nu doreste sa o supere sau sa o dezamageasca, de aceea incearca sa respecte regulile impuse in casa, iar cand nu reuseste 

se intristeaza. Depune efort sa se ridice la asteptarile mamei, desi  nu reuseste intotdeauna, el insista.  Este foarte curios, isi intreaba 

mama permanent de tot ce se intampla in familie (vizite, atunci cand vorbeste la telefon, cand vorbeste cu cineva necunoscut pe strada 

, nu suporta sa nu stie tot ce se intampla.  

  Prezintă întârziere accentuată în dezvoltarea limbajului, agitaţie psihomotorie(cu repercursiuni asupra scrisului), achiziţii 

şcolare minime.  

Starea iniţială: 

- nu avea deprindera de citit- scris;  recunoştea o parte din litere, dar nu ştia să scrie după dictare; 

- vocabularul activ era sărac, manifesta mutism electiv, nu se putea exprima în propoziţii; 
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- frecventa şcolară era slabă; 

Caracteristică particulară a acestui elev este tendinţa de a minţii.  

 În activitatea de sprijin s-a urmărit în primul rând  scoaterea elevului din starea de mutism electiv, în care se găsea. Acesta 

refuza să comunice verbal, datorită marginalizărilor la care era supus din partea colegilor. În colectivul actual a avut şansa să găsească 

un ‘’ protector”, un elev mediu la învăţătură, care pe tot parcursul anului l-a sprijinit şî monitorizat. Primul dintre obiectivele P.I.P-

ului, a fost dezvoltarea auzului fonematic. Astfel pentru dezvoltarea capacităţii de a diferenţia sunetele afectate, s-au folosit printre 

altele ,, Jocul silabelor”, Cu ce sunet începe cuvintele”. Unde s-a constatat faptul că elevul nu cunoştea o anumită literă, se lucra cu 

abecedarul, precum şi cu materiale concrete(poze, imagini) şi reprezentarea grafică (desenul) a informaţiei. 

 S-a încercat activizarea şi îmbogăţirea vocabularului , deorece aşa cum am mai spus elevul refuza să comunice oral. Acesta se 

specializase în copieri ale textelor date în oglindă, fără a conştientiza conţinutul acestora. Pentru acest demers s-au identificat şi folosit 

experinţe apropiate/ active ale elevului. S-a plecat de la descrieri simple, dar corecte ale obiectelor familiare. S-a continuat prin 

încercare şi eroare, formularea de răspunsuri simple. S-a încercat depriderea şi consolidarea exprimării orale/ scrise, prin mai multe 

categorii de fişe de lucru individuale, de evaluare, de dezvoltare, de consolidare special concepute. În acelaşi timp s-a lucrat la 

consolidarea sunetelor/ literelor deficitare(g,h,o,u) şi acelor la care elevul realiza inversiune(o,u, v,f,p,b). 

 Menţionez că s-a lucrat individual cu acest elev, deşi în şcoala respectivă există încă un elev aflat la acelaşi nivel de dezvoltare. 
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Starea actuală:   

- are formată deprinderea de citit scris pe litere, nu face sinteza cuvantului (cuvinte de 4 litere, propoziţii simple de 3-5 cuvinte); 

-  deprinderea de a scrie după dictare  pe litere(silabe, cuvinte,); 

-  deprinderea de a forma propoziţii simple şi de a diferenţia nr. de cuvinte din propoziţie; -  deprinderea de a copia un text scurt, prin 

citire conştientă, urmată de autodictare cu accent pe încadrarea in spaţiul paginii.  

Elevul a beneficiat de evaluare diferenţiată la Limba Română şi Matematică. 

Consider că, faţă de situaţia iniţială, elevul are un progres minim, datorita dificultatilor asociate cu care se confrunta: din punct 

de vedere medical: se află în evidența centrului de sanatate mintala, tratament medicamentos periodic pt ADHD,  cu Stratera sporadic; 

Din punct de vedere psihopedagogic: instabilitate psihomotorie, timp de reacţie lung, dificultăţi în coordonarea acţiunilor 

conform unei comenzi verbale precise, disfuncţionalitati în ceea ce priveşte fluxul ideaţiei, lentoare în gândire, capacitate scazută de a 

folosi cunoştinţe vechi în situaţii noi, nivel redus de analiză şi sinteză, hiperkinetic( agitaţie motrică), lipsă de activism, camp 

perceptive îngust, lipsă de flexibilitate, capacitate redusă de concentrare a atenţiei, de a se fixa asupra unei sarcini, memorie de scurta 

durată, lipsită de fidelitate, fără un caracter suficient de voluntar,întârziere în dezvoltarea limbajului, dificultăţii de pronunţie, 

nesiguranţa afectivă a influenţat negative posibilitaţile de învaţare. 

Din punct de vedere social : este  parțial integrat în colectivul clasei ; 
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 Test de evaluare Test de evaluare adaptat** Observaţii 

 PARTEA I : 

1. Scrie cu cifre numerele: 

 O sută optzeci de mii opt sute 

_______________ 

 Treisprezece mii 

_______________________ 

  Şase mii o sută treizeci şi opt 

_______________           

 

PARTEA I : 

1. Transcrie numerele: 

 10, 12. 20 

          ______________________ 

 1,2,8   

         _______________________ 

 13. 16, 06  

         _________________________           

 

 

  - Tulburari ale funcţiei de calcul: 

- se manifetă prin slăbiciune generală 

de calcul, cunoscută in literatura de 

specialitate ca ANARITMIE. 

 Aceasta este combinată cu o formă de 

alexie verbală (poate citi fiecare cifră 

în parte , dar mai mult de două ajutat).  

- prezinta disgrafie motrică, 

- ANARITMIA determină 

DISCALCULIE, evidenţiată prin : 

- înţelegerea are un caracter parţial. 

- inexactităţi şi confuzii în numeraţie 

- recitare mecanică a numerelor 

naturale 

- termenii de comparaţie reprezintă o 

dificultate în plus 

- nici un număr nu are valoare de 

simbol, in cele mai multe cazuri 

reprezintă o simplă asociaţie 

- îi lipseşte ideea succesiunii în timp, 

reprezentata simbolic prim semnul  - 

confu zii majore  si repetate la nivelul 

numeraţiei în concentrul 10- 20; 

  

2.  Descompune numărul în  sute, zeci şi 

unităţi, completâd casetele date: 

 

2. Descompune numărul 7  dupa model de 

mai jos: 

-există o discordanţa între trasare şi 

număr, atunci cand se folosesc liniuţe , 

există tendinţa de a trasa una în plus, 

iar la cerculeţe sunt mai puţine în 
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572 = □□□ + □□ + □  

 

 

5 = 000 +00 

         __________________________________ 

raport cu numarul lor 

- stadiul de repetiţie este cel mai des 

uzitat 

 3. Compară numerele, scriind semnul 

matematic potrivit în casetă. 

538 □ 175                

            510 □ 510                                            802 

□ 820 

  

3. Compară numerele, scriind semnul 

matematic potrivit în casetă. 

                               5 □ 7                       

     10 □ 5                                     8 □ 8 

  

 

 4. Rezolvă exerciţiile si uneşte rezultatul cu 

denumirea operaţiei pe care ai efectuat-o: 

 

     a)156+799 =                                                                         

     b) 709-187 = 

     c) 11x8 = 

     d) 72 : 9 = 

 

 

produs 

sumă 

cât 

diferenţă 

        4. Rezolvă exerciţiile si uneşte rezultatul cu 

denumirea operaţiei pe care ai efectuat-o: 

 

     a) 5+5=                                                                        

     b) 10-5= 

     c) 1x1= 

     d) 13+6= 

 

produs 

sumă 

cât 

diferenţă 
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 PARTEA II : 

5. Calculează: 

3X100+820: 10+3X(100:10)- 2X(99 – 9) = 

PARTEA II: 

5. Calculează: 

3+10 = 

10- 3 = 

16+4= 

 

 6. Află numarul necunoscut: 

a  X 9= 72                5 X a= 200 

a: 7= 28 

  

                    7. La o florărie s-au vândut 75 de 

trandafiri, iar garoafe de 3 ori mai puţine. Câte 

flori   s-au văndut în total? 

                                  Rezolvare: 

1) ..............................................................

.............................................................. 

.............................................................. 

2) ..............................................................

.............................................................. 

..............................................................  

R: ..............................  

                  7. La o florărie s-au vândut 5 de 

trandafiri si 15 garoafe. Câte flori   s-au văndut în 

total? 

                                  Rezolvare: 

1)...........................................................        

......................................................... 

.......................................................... 

2)...........................................................

............................................................ 

..............................................................    

R: .............................. 
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      8. Eduard are de recapitulat unităţile de măsură 

îvăţate; el trebuie să completeze tabelul de mai jos 

pe fiecare râd cu câte o unitate de măsură, un 

multiplu al ei, un submultiplu al ei si un 

instrument de măsură corespunzător. 

Completează-l si tu! 

Unitate de 

măsurat 

Un 

multiplu 

al ei 

Un 

submultip

lu al ei 

Un 

instrumen

t de 

măsură 

corespunz

ător 

O unitate 

de 

măsurat 

lungimile-

................

..... 
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O unitate 

de 

măsurat 

masa 

corpurilor

-............... 

   

O unitate 

de 

măsurat 

timpul-

................

........... 

   

 

 

                   9. Prin desen, descompune figura 

alăturată în două 

triunghiuri şi un 

dreptunghi. 

 

 

 

 

 

               9. Prin desen, descompune figura 

alăturată în două triunghiuri şi un dreptunghi. 
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                                                                        TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

MATEMATICĂ  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE (ADAPTAT/FLEXIBILIZAT**) 

PARTEA  I              

Descriptori de performanţă 

 

ITEMUL                           CALIFICATIVE 

   FOARTE BINE     BINE   SUFICIENT SUFICIENT** INSUFICIENT 

   1 Răspuns corect şi 

complet: scrie corect, cu 

cifre, toate cele trei 

numere date. 

Răspuns parţial 

corect: scrie 

corect, cu cifre, 

două dintre 

numerele date 

Răspuns parţial 

corect: scrie 

corect, cu cifre, 

un singur număr. 

Răspuns corect şi 

complet: scrie 

corect, cu cifre, 

toate cele trei 

numere date. 

Răspuns incorect: 

nu scrie niciun 

număr/ le greseste 

pe toate 

   2 Răspuns corect şi 

complet: scrie 

corect toţi cei trei 

Răspuns parţial 

corect:scrie 

corect doi 

termeni 

Răspuns parţial 

corect: scrie 

corect un singur 

Răspuns corect şi 

complet: scrie 

corect toţi cei trei 

Răspuns incorect: 

nu scrie niciun 

termen/ îi greşeşte 
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termeni termen termeni pe toţi 

   3 Răspuns corect si 

complet: scrie corect 

toate cele trei 

semne matematice 

Răspuns parţial 

corect: scrie 

corect 

două semne 

matematice. 

Răspuns parţial 

corect: scrie 

corect un singur 

semn matematic. 

Răspuns corect si 

complet: scrie 

corect 

toate cele trei 

semne 

matematice 

Răspuns incorect: 

nu scrie niciun 

semn matematic/ le 

greseste pe toate. 

   4 Răspuns corect si 

complet: rezolvă 

corect toate cele 

patru exerciţii date 

si uneste corect toate 

rezultatele cu denumirea 

operaţiilor efectuate. 

Răspuns parţial 

corect: rezolvă 

corect toate cele 

patru exerciţii 

date şi uneşte 

corect trei-două 

rezultate cu 

Denumirea 

operaţiilor 

efectuate/rezolvă 

corect trei-două 

exerciţii date si 

uneste corect 

toate 

Răspuns parţial 

corect: rezolvă 

corect trei-două 

exerciţii date si 

uneste corect 

trei – 

două rezultate 

cu 

denumirea 

operaţiilor 

efectuate/rezolvă 

corect un singur 

exerciţiu dat si 

Răspuns corect si 

complet: rezolvă 

corect toate cele 

patru exerciţii 

date 

si uneste corect 

toate rezultatele 

cu denumirea 

operaţiilor 

efectuate. 

Răspuns incorect: 

rezolvă corect un 

singur exerciŃiu dat 

si uneste corect cel 

mult două rezultate 

cu denumirea 

operaţiilor 

efectuate. 
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rezultatele cu 

denumirea 

operaţiilor 

efectuate 

uneste corect 

toate rezultatele 

cu 

denumirea 

operaţiilor 

efectuate. 

 

 

PARTEA  a II a              

Descriptori de performanţă 

 

ITEMUL                           CALIFICATIVE 

   FOARTE BINE     BINE   SUFICIENT  SUFICIENT** INSUFICIENT 

   5 Răspuns corect şi 

complet:rezolvă 

corect exerciţiul, cu 

toate cel 9 calcule 

efectuate corect  

Răspuns parţial 

corect:efectuează 6-

8 calcule 

Răspuns parţial 

corect:efectuează 

corect 3-5 calcule 

Răspuns corect şi 

complet:rezolvă 

corect  

Răspuns 

incorect: 

efectuează 1-2 

calcule/nu 

efectuează nici 

un calcul/ 

greşeşte toate 



 12 

calculele 

   6 Răspuns corect si 

complet: află toate 

cele trei numere 

necunoscute 

Răspuns parţial 

corect: află două 

numere necunoscute 

Răspuns parţial 

corect: află un 

număr necunoscut 

 

 

 

Răspuns 

incorect: nu 

găseste niciun 

număr 

necunoscut/ 

nu efectuează 

niciun calcul  

   7 Răspuns corect 

si complet: rezolvă 

problema cu plan 

si toate calculele 

corecte. 

Răspuns parţial 

corect: rezolvă 

problema cu plan, 

dar greseste un 

calcul. 

Răspuns parţial 

corect: rezolvă 

problema cu plan, 

dar greseste 

calculele/ rezolvă 

corect, fără plan 

Răspuns corect 

si complet: rezolvă 

problema cu plan 

si toate calculele 

corecte. 

Răspuns 

incorect: 

nu rezolvă 

problema cu 

plan şi 

greşeşte 

calculele/nu 

efectuează 

niciun calcul 

   8 Răspuns corect şi 

complet: 

completează cele 12 

casete ale 

Răspuns parţial 

complet: 

completează 8-11 

casete ale tabelului. 

Răspuns parţial 

complet:completează 

4-7 casete ale 

 Răspuns 

incorect: 

completează 1-
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tabelului. tabelului. 3 

casete ale 

tabelului/ 

greseste toate 

răspunsurile/ nu 

completează 

nicio 

casetă a 

tabelului 

   9 Răspuns corect si 

complet:descompune 

corect 

figura,respectând 

cele trei cerinţe. 

Răspuns parţial 

complet:descompune 

corect figura, 

respectând cele două 

cerinţe. 

Răspuns parţial 

complet:descompune 

corect figura, 

respectând o 

singură cerinţă. 

Răspuns corect si 

complet:descompune 

 figura, respectând 

cele trei cerinţe. 

Răspuns 

incorect: 

descompune 

figura 

fără a respecta 

cerinţele/ nu 

descompune 

figura. 

 

 



 14 

EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIVUL 

FINAL 

           Rezolvă 7-9 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie 

apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a 

testului şi vădind etosul clasei. 

FOARTE BINE 

 Rezolvă 1-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă 

combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza 

holistică a testului si vădind etosul clasei. 

BINE 

Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie 

apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si 

vădind etosul clasei. 

SUFICIENT 

Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie 

apropiată acesteia, stabilită de învăţător şi profesorul de sprijin/ itinerant, după 

analiza holistică a testului. 

SUFICIENT** 

Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/orice altă 

combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a 

testului si vădind etosul clasei. 

INSUFICIENT 

                                                    


