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Ghid tematic pentru interviul anamnestic în discalculie de dezvoltare:
1.
2.
3. Etiologie:
Subteme:
• istoric familial
• decelare între o condiţie primară vs. secundară (situarea în timp a apariţiei
dificultăţilor)
4. Circumscrierea problemei la domeniul aritmetic de bază vs. o dificultate generală în
învăţare
5. Abilităţi precursoare ale abilităţilor aritmetice
6. Traseu educaţional şi oportunităţi de învăţare
7. Probleme asociate
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea limbajului
Abilităţile vizuo- spaţiale
Atenţie şi memorie de lucru
Alte tulburări de învăţare
Probleme asociate sociale şi emoţionale
Acuze psihosomatice
Performanţa actuală la matematică prin raportare la curriculum studiat

8. Intervenţii efectuate până în prezent
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Glosar:
Subitizing este un termen care desemnează abilitatea de a aprecia cu exactitate și
foarte rapid cantitățile numerice mici, de până la patru obiecte.
Simţ numeric- introdus de Dehaene (1997), iniţial pentru a desemna o abilitate
universală de a reprezenta şi manipula mărimi numerice nonverbal pe o axă
numerică spaţială mentală.
Simțul numeric se referă la abilitatea de a înţelege, aproxima şi manipula cu
ușurință cantităţi numerice.
Sistem de procesare aproximativă a numerelor
Sistem ce permite reprezentarea şi operarea cu cantităţi numerice, cu un nivel
limitat de precizie. S-ar maturiza în primul an de viaţă, fiind un sistem bazal pentru
învăţarea ulterioară a matematicii.
Discalculie de dezvoltare- tulburare specifică de învăţare a matematicii, care se
delimitează prin caracterul sever dat de afectarea abilităţilor numerice şi aritmetice
esenţiale pentru învăţare.
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