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Ajută-ţi 

copilul să 
iubească 

matematica!!!!    

 

Math More EasyMath More EasyMath More EasyMath More Easy    

by  Alina Nistorby  Alina Nistorby  Alina Nistorby  Alina Nistor    

„EducaŃia este cea mai puternică 
armă pe care o puteți folosi pentru a 

schimba lumea” 

                                                     Nelson Mandela   
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Încă din prima zi de şcoală Matematica mi-a devenit pasiune. Lumea magică a 
numerelor m-a fermecat cu frumuseţea şi imensitatea ei. 

Născută într-o lume a lui “Nu se poate” sau “Nu ai voie”, Matematica mi-a devenit 
“Universul lui: Totul este posibil”. 

De mai bine de 30 de ani, Matematica mi-a definit personalitatea, mi-a şlefuit 
inteligenţa, m-a dărâmat dar m-a şi ridicat, mi-a şters lacrimile de pe obraz  dar mi-a şi 
desenat zâmbetul pe faţă, mai exact m-a însoţit pe drumul plin de gropi al vieţii. 

A fost şi este “The First Love” în viaţa mea.  

Dar ce se ascunde în spatele acestei pasiuni? 

Talent?  Muncă? 

Dacă îi întrebăm pe cei care mă cunosc, cu siguranţă vor răspunde într-un glas: 
TALENT! 

Dacă mă întrebi pe mine sigur vei rămâne surprins. 

În spatele banalei pasiuni stă 0% TALENT şi 100% MUNCĂ. 

Însă munca nu am depus-o doar eu, ci şi părinţii şi profesorii pe care i-am avut la şcoală. 

Adevărul este că  părinţii au fost cei care m-au ajutat foarte mult. M-au sprijinit moral şi 
intelectual, mi-au impus un program şi au fost foarte exigenţi în a-l respecta, m-au 
controlat, mi-au supravegheat atent educaţia, m-au motivat.  

Cu alte cuvinte şi-au îndeplinit rolul principal de părinţi în filmul educaţiei mele 
personale.  

Acelaşi lucru poţi să îl faci şi tu, dragul meu părinte, dacă îţi doreşti ca micuţul tău să 
iubească şi să înţeleagă matematica. Iar rezultatele  bune  la matematică nu se vor lăsa 
aşteptate. 

Şi pentru că eu îmi doresc să te ajut, îţi dezvălui 10 metode prin care îl  poţi ajuta pe 
şcolarul tău să iubească matematica.  
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1.  Explică-i copilului că Matematica este 
utilă în viaţa de zi cu zi! 

Mulţi elevi au impresia greşită că Matematica este o materie grea si inutilă în viaţa de zi 
cu zi.  

Dragul meu părinte, aici intervine rolul tău să îi demonstrezi micuţului, că Matematica 
poate fi uşoară, dacă o studiază atent şi continuu. Dar şi că este esenţial să înveţe 
matematică orice carieră şi-ar alege în viitor.  

Copilul tău are încredere în tine mai mult decât în oricine altcineva, aşa că tu eşti cea 
mai potrivită persoană pentru a-l convinge de utilitatea Matematicii in viaţa de zi cu zi.  

Cum poţi să faci acest lucru? 

Foarte simplu. Dă-i micuţului exemple concrete din viaţa voastră de familie: plăţi, 
cumpărături, renovări, în care trebuie sa calculeze necesarul de materiale, invită-l să 
gătiţi împreună şi foloseşte matematica în calcularea porţiilor şi prepararea mâncării. 
Dacă plecaţi la drum cu maşina, nu uitaţi să luaţi şi matematica. Pune-l pe şcolarul tău 
să calculeze Km, litrii de combustibil, bugetul de călătorie,… etc 

Şi pentru că eu îmi doresc foarte mult să te ajut în educarea şcolarului tău, îţi dezvălui 
metoda mea cu care nu am dat niciodată greş şi îi conving pe copiii cu care lucrez că este 
necesar să înveţe matematica.  

Îi întreb ce carieră şi-ar dori să urmeze, apoi le aduc argumente solide că vor avea nevoie 
de matematică pentru a putea îmbrăţişa meseria pe care şi-o doresc.  

Dacă îl vei convinge că matematica joacă un rol esenţial în meseria pe care şi-o doreşte, 
vei observa în scurt timp o mare schimbare în atitudinea micuţului faţa de matematică.  

Iată şi un exemplu concret:  

Anul trecut am lucrat la matematică cu  fetiţa unor prieteni de familie care era elevă în 
clasa a VI-a. Întâmpina greutăţi şi avea destul de multe lacune (deşi  are potenţial în 
învătarea matematicii). Atitudinea ei era foarte delăsătoare faţă de învăţatul la 
matematică, mai ales în privinţa temelor pentru acasă pe care nu şi le făcea niciodată. 
Parinţii au încercat toate variantele în a o determina să înveţe la matematică, să fie 
atentă la ore, să îşi facă temele pentru acasă, dar  mai ales să ia note mai mari de 5. Au 
încercat cu recompense materiale (capcană în care cad mulţi părinţi), pedepse, 
interzicerea televizorului, confiscarea calculatorului şi a telefonului si multe alte 
variante născocite din disperarea părintilor. Nimic nu a funcţionat. Copila o ţinea morţiş 
că ea nu învată o materie care este grea şi mai ales că nu îi va folosi în viitor. 

Adevăratul motiv:  copila vrea să urmeze o carieră în modeling si să devină  blogger 
de fashion în  viitor. Iar din punctul ei de vedere, matematica nu avea cum să o ajute.  
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2. Asigură-te  că înţelege conceptele 
matematice! 

Matematica este o materie în care se utilizează foarte multe reguli, formule, notaţii 
specifice matematicii. Pentru a rezolva corect un exerciţiu, copilul trebuie sa înţeleagă ce 
se dă şi ce se cere  în enunţul exerciţiului, dar si notaţiile matematice precum şi 
formulele folosite. Dacă aceste lucruri îi sunt neclare, el nu va putea rezolva exerciţiul, 
ba mai mult rata de abandon a rezolvării exerciţiului este foarte mare. În consecinţă, pe 
termen lung, acest lucru va duce la acumularea de lacune şi la piederea plăcerii de a mai 
învăţa matematica. Pentru a evita acest fenomen, stabileşte împreună cu copilul încă de 
la început ce se dă şi ce se cere în enunţul exerciţiului şi asigură-te că înţelege toate 
semnele, notaţiile şi formulele necesare rezolvării exerciţiului, după care lasă-l pe micuţ 
să rezolve singur exerciţiul.  

 

3. Acopera-i lacunele! 

Matematica este o materie destul de stufoasă, dar bine structurată. Faţă de alte materii 
Matematica nu poate fi studiată pe sărite.  

Dacă la Limba Română copilul îl poate studia pe Ion Creangă fără să-l studieze pe 
George  Coşbuc,  la Matematică este imposibil să studieze pe sărite.  

Dacă nu ştie adunarea numerelor nu poate învăţa scaderea sau înmulţirea numerelor, 
iar dacă nu învaţă înmulţirea numerelor nu poate înţelege împărţirea şi ridicarea la 
putere. Cu alte cuvinte, matematica trebuie învăţată constant şi continuu.  

Într-o duminică, m-am dus la ei acasă şi în loc de orele de matematică 
pe care trebuia să le facem împreună, am deschis calculatorul şi am 
început să cautăm informaţii despre ce implică meseria de blogger de 
fashion, cum se castigă bani dintr-un  blog de fashion, cum trebuie să 
monetizezi un blog de fashion si multe alte informaţii utile pentru  a-i  
demonstra că îi sunt necesare si noţiuni de matematică  în cariera pe 
care şi-o doreşte ea.  A fost foarte surprinsă când şi-a dat seama că 
are nevoie şi de matematică pentru a îşi atinge visul professional. 

Atitudinea ei faţă de matematică s-a schimbat, acum îşi face temele şi 
este atentă la ore, este în clasa a VII-a iar pe primul semestru a 
obţinut media 8.  
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Dragul meu părinte, chiar şi atunci când micuţul tău scolar învaţă continuu şi constant, 
pot apărea probleme. 

Fie că a uitat o formulă (a uita este omeneşte), fie că a sărit o teoremă ştiind că nu îl va 
asculta a doua zi, aceste goluri se vor observa la un moment dat, pentru că Matematica 
este precum lanţul de la bicicletă. S-a rupt o zală, a sărit lanţul, iar bicicleta nu mai 
merge.  

Ce este de făcut? 

Nimic mai simplu. Atunci când observi că elevul tău are lacune, asigură-te că şi le 
acoperă. Reluaţi lecţia (teorema, formula) şi repetaţi împreună până eşti sigur că 
noţiunea a fost reţinută de creieraşul copilului tău.  

Dacă vei trece cu vederea aceste aspecte, acumularea de lacune va produce o scădere a 
capacităţilor micuţului de a înţelege şi a învăţa Matematica. Iar de aici şi pană la 
dezastru nu mai este decât un pas. Faptul că nu va reuşi să înteleagă Matematica , îi va 
influenţa şi plăcerea de a o învăţa si a o descoperii.  

4. Imprieteneşte-l cu profesorul! 

Misiune imposibilă, nu, dragul meu părinte! 

Puţini părinţi realizează că profesorul este un aliat în procesul de educare al copilului, 
nu un duşman. 

Mulţi elevi dezvoltă empatie pentru matematică datorită faptului că nu pot comunica 
eficient cu profesorul. Frica faţă de profesorul de matematică poate fi o cauză pentru 
rezultatele slabe ale elevului la materia respectivă.  

Dragul meu părinte, fără ajutorul şi suportul tău, micuţul  şcolar  nu va putea remedia 
situaţia. 

Ce este de făcut într-o astfel de situaţie? 

În primul rând, stai de vorbă cu copilul şi vezi care este cauza care a declanşat starea 
de frică faţă de profesor ( fie profesorul are o atitudine dură, iar copilul tău este mai 
timid, fie profesorul are un ritm mai rapid, iar copilul tău are nevoie de mai mult timp 
de gândire, tonul ridicat al profesorului la clasă poate fi deasemenea un declanşator al 
stării de frică). Nu îţi face probleme, copilul ştie că are în tine un aliat şi îţi va spune.  

Pasul 2 : este o discuţie faţă în faţă între părinte, copil şi profesor. Astfel copilul va 
prinde încredere în profesor ( ştiind că acesta cunoaşte problema lui şi îl va ajuta), iar 
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profesorul se va sesiza că are la clasă un copil cu o barieră de comunicare care trebuie 
înlăturată şi  va avea grijă să-l sprijine în depăşirea sentimentului de teamă. 

 

5. Verifică-i temele. Nu i le rezolva tu ! 

Mi s-a întâmplat deseori să mă confrunt cu o situaţie amuzantă pentru mine.  

Părinţi care fac temele pentru acasă ale copilului! 

Atunci când copilul spune că nu ştie să rezolve tema la matematică, părintele (sau 
bunicii) se aşează frumos la birou cu manualul (sau culegerea) de matematică  în faţă şi 
rezolvă problemele pe care copilul le are drept temă pentru acasă, după care copilul 
copie frumos pe caietul de teme. 

Serios!  

Dragul meu părinte, te anunţ că s-a dus timpul când puteai să demonstrezi cât de silitor 
eşti şi cât de bine te pricepi la matematică. 

Rolul tău acum este de adult care ajută un copil în procesul de învăţare. Explică-i 
copilului cum trebuie să rezolve exerciţiul , ajută-l să-şi aducă aminte formulele şi 
teoremele, asigură-te că a înţeles conceptul matematic prin care trebuie rezolvată 
problema,  …… etc 

Dar nu-i rezolva tu tema la matematică! 

Rolul temei pentru acasă este acela de a fixa materia si noile informatii primite de la 
cadrele didactice, stimulând dezvoltarea educatiei copilului tău.  

 

6. Convinge-l să respecte toţi paşii în 
rezolvarea unui exerciţiu la matematică ! 

O cauză pentru rezultatele slabe la matematică este şi faptul că elevii (din comoditate) 
sar anumiţi paşi în rezolvarea exerciţiilor la matematică. 

Un exerciţiu complex de matematică se rezolvă în mai mulţi paşi, respectând regulile de 
matematică. 
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Efectuarea mai multor operaţii la un singur pas, poate genera foarte uşor o eroare 
matematică care poate duce la un rezultat greşit al exerciţiului (la un examen sau o 
lucrare această eroare îl poate costa puncte în minus, ceea ce duce la o notă mică) 

Sărind peste 1 sau 2 paşi, copilului îi va fi greu să depisteze unde a greşit. 

Aşa că, atunci când îi supraveghezi temele la matematică, nu-i permite să sară peste 
paşii de rezolvare ai exerciţiului, chiar dacă acest lucru înseamnă să scrie un rând sau 
două în plus la fiecare exerciţiu în parte. 

 

7.  Nu îl influenţa negativ! 

Am auzit adesea părinţi care afirmă în faţa copiilor lor:  

 

 

 

 

 

 

Dragul meu părinte, te avertizez că astfel de afirmaţii făcute în faţa  copilului  tău  îl va 
influenţa negativ. 

Pentru micuţul tău, tu eşti eroul principal, mai  ales în primii ani de şcoală. Tu eşti 
ştacheta perfecţiunii la care se raportează micuţul tău, eşti principala inspiraţie. 

Copii îsi doresc să ajungă ca şi părinţii lor, să le urmeze cariera, să exceleze în aceleaşi 
domenii ca şi părinţii. 

Iar dacă tu, dragul meu părinte îi  vei spune că nu ţi-a  plăcut Matematica la şcoală, că 
nu ai  înteles-o sau că încă mai ai sentimente negative faţă de această materie: 

Surpriză! 

În scurt timp resentimentele tale faţă de Matematică vor deveni şi sentimentele 
copilului tău. Adesea se va folosi de replica :  

 

� “Nici mie nu mi-a plăcut Matematica”  
� “Şi eu am urât Matematica” 
�  “Şi eu aveam note mici la Matematică”  
� “Eu am  fost corigent  la Matematică”. 
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Sunt sigură că nu asta îţi doreşti, Nu? 

Dragul meu părinte, în viaţă perseverenţa este mai eficientă decât 
moştenirea genetică. 

 

8. Critică-l cu ocaua mică. Laudă-l cu 
ocaua mare! 

Atunci când critici un om, acea persoană este pusă într-o poziţie defensivă şi rişti să îi 
răneşti mândria. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu copilul tău, dragul meu părinte.  

Nu te mai ascunde în spatele minciunii că este copil, este mic şi nu îşi dă seama, iar tu 
ştii ce este mai bine pentru el.  

Mândria şi eu-l personal  se dezvoltă din prima zi de viaţă. 

Dacă îi răneşti mândria personală, îi răneşti sentimentul stimei de sine şi îi stârneşti 
resentimente. 

Pe termen lung aceste sentimente negative vor dezvolta stări de anxietate, înstrăinare, 
frică, teamă de eşec, lipsa stimei de sine şi multe alte stări negative care îl vor împiedica 
pe viitorul adult sa aibă o evoluţie ascendentă în viaţă.  

Dacă critica îi poate distruge personalitate micutului tău, lauda îl poate transforma 
într-un adversar de temut chiar şi pentru propria-i persoană. 

 

 

 

 

 

 

� “Nici mie nu imi place Matematica 
pentru că nici lui tati (mami) nu i-a 
plăcut când a mers la şcoală” 

 

William James declara:  

“Cel mai profund principu al naturii umane 
este dorinţa de a fi apreciat” 
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Atunci când este apreciat şi lăudat, chiar şi un copil se simte important, se simte iubit şi 
este încurajat să repete experienţa doar pentru a mai simţii încă o dată acele sentimente. 

   Aşa că, dragul meu părinte, dacă vrei să ai un copil curajos pe care să îl transformi 
într-un adult de success, laudă-l ori de câte ori ai ocazia. Chiar şi atunci când greşeşte. 

În loc să îl critici, laudă-l.  

Spune-i ca eşti mulţumit de rezultat, dar, dacă  nu eşti mulţumit de notele sale, 
aminteşte-i că dacă ar obţine note mai bune rezultatele vor fi în avantajul său. 

Spre exemplu:  

Dacă vine de la şcoală cu o notă de 5 la Matematică, laudă-l. Spune-i că eşti mulţumit că 
nu a luat nota 4, dar, dacă şi-ar da silinţa mai mult şi ar lua o nota de 6 la matematică, 
media lui anuală ar creşte şi ar avea şansa să ajungă între primii din clasă. Ai grijă, 
dragul meu părinte, atunci când lansezi provocarea de a lua o notă mai mare. Nu îl 
încuraja să ia nota 10 pentru că diferenţa de punctaj este mare, iar copilul tău ştie ca nu 
poate ajunge usor la nota 10. În acest caz rata de abandon de a raspunde provocarii tale 
este mult mai mare. Cu cât diferenţa de punctaj este mai mică cu atât i se va părea 
şcolarului tău mai uşor de atins . Aşa că lansează provocarea pentru următoarea notă: 
dacă a luat nota 5 provoacă-l să ia data viitoare nota 6, dacă a luat nota 6 provoacă-l să 
ia data viitoare nota 7. Şi vei vedea  în scurt timp că rezultatele micuţului tău la 
Matematică se vor schimba în bine.  

 

9. Ne jucăm, ne distrăm, Matematică 
învăţăm! 

Deşi pare o materie grea, plină de reguli şi formule, Matematica se poate transforma şi 
într-un joc distractiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Efectul: 

Motivarea copilului să descopere Matematica, antrenarea creierului, 
dezvoltarea capacităţilor de logică, dezvoltarea instinctului de 
cercetare, autoeducaţia. 
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Dar cum transformăm Matematica în joc ? 

Adu Matematica în activităţile zilnice pe care le faci şi provoacă-l pe micuţul tău să ţi se 
alăture. 

Ţi-e poftă de ceva bun?  

Dă fuguţa la bucătărie împreună cu copilul tău şi pregătiţi o prăjitură delicioasă. 

Măsuraţi şi cântăriţi ingredientele, adunaţi şi număraţi porţiile, înmulţiţi gramajele, 
comparaţi volumele, iar la final împarţiţi bunatăţile pe care tocmai le-aţi preparat. 
Matematică curată şi delicioasă pe deasupra, Nu? 

Ups! Plecaţi la drum?  

Nu uitaţi să luaţi şi Matematica să vă distraţi. Pune-l pe scolarul tău să calculeze Km, 
Litrii de combustibil, consumul maşinii, încărcătura maşinii, bugetul călătoriei, ….etc. 

O să vezi ce încântat şi captivat va devenii.  În scurt timp vei obţine un mic specialist în 
transport, iar călătoriile vor devenii adevărate provocări.  

Shooping! Cui nu-i place? 

Dacă îl provoci să ţină el evidenţa cumpărăturilor, dar mai ales a bugetului de 
cumpărături, vei rămâne surprins, dragul meu părinte, cu câtă seriozitate îşi va îndeplini 
datoria. Şi va devenii şi mai econom. Să nu rămâi surprins dacă la final îţi va aşeza 
marfa în plase în funcţie de greutate şi va calcula astfel încât să aibă aceeaşi greutate în 
fiecare plasă. 

Mie mi s-a întâmplat déjà când am mers la cumpărături cu nepoţii mei. Şi nu pot afirma 
ca sunt copii pasionaţi de Matematică. Însă au fost foarte încântaţi să raspundă la 
provocarea pe care le-am lansat-o şi şi-au dat silinţa să-şi ducă sarcina la final cât mai 
bine pentru a primii laudele cuvenite. Şi au primit şi laude şi câte o recompensă pe pacul 
lor. Şi nu vă închipuiţi ca recompensa a fost una material, ci o plimbare în parc. 

A doua oară nici nu a mai fost nevoie să le lansez eu provocarea, când au aflat că 
mergem la cumpărături s-au oferit singuri să facă ei socotelile.  
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10. Faceţi schimb de roluri şi învăţaţi 
Matematica! 

Da! Ai citit perfect, dragul meu părinte, schimbaţi rolurile.  

Pentru câteva minute, transformă-te tu într-un elev care nu ştie lectia (sau care nu a 
înţeles-o), iar copilul tău propune-i rolul de parinte sau chiar profesor.  

Copii adoră sa imită persoanele adulte. Amuză-te şi uită-te cum arăţi tu în viziunea 
copilului tău. Sau dacă vrei să te amuzi mai tare, propune-i copilului rolul de profesor, 
iar acesta îşi va imita profesorul de la clasă.  

Intră în rol şi joacă  elevul care nu ştie sau nu a înţeles lecţia şi roagă-l pe copilul tău să 
te înveţe matematica, să-ţi explice lectia sau să îţi arate cum se fac anumite exerciţii. 

Dacă vrei să fie şi mai interesant jocul, mai invită o persoană, două (pe mama, bunica, 
bunicul). 

Vei observa cât de încântat va fi să îţi explice, să îţi arate sau să te ajute să înveţi.  

Şi nu te lăsa. Pune-i întrebări, încearcă să-l încurci , fă-te că nu înţelegi, spunei că nu a 
explicat bine să îţi mai explice o dată. 

Astfel îi vei observa atitudinea, temperamentul, personalitate, seriozitatea, dar şi 
cunoştinţele de matematică.  

În acest mod îl poţi verifica dacă este pregătit pentru  a doua zi la şcoală, dacă are 
lacune, dacă are trac atunci când vorbeşte cu glas tare, dacă îşi poate stăpânii emoţiile 
atunci când vorbeşte despre matematică. 

Cu toţii avem emoţii sau trairi intense atunci când vorbim despre un subiect anume, iar 
în cazul anumitor persoane aceste sentimente  pot fi distructive.  

Un astfel de joc pe lângă faptul că îl ajută pe copilul tău să îşi fixeze noţiunile de 
matematică, îi dezvoltă şi abilităţile de exprimare şi de vorbire, îi anihilează teama de 
vorbit în faţa altor persoane, îl ajută să depăşeaşcă emoţiile, iar cu timpul acele trăiri 
distructive  se vor transforma în emoţii constructive care îl vor transforma pe copilul tău 
într-o persoană de succes.   

Acestea sunt doar câteva din metodele cu care poţi convinge un copil să înveţe 
matematica , însă sunt metodele care dau cele mai bune rezultate.  
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Stiu că este greu să educi un copil, însă, dragul meu părinte,  dacă faci acest lucru bine, 
rezultatul este atât de frumos încât nu mai contează cât de greu a fost.  

Idealul în viaţă al fiecărui părinte este să ne putem mândri cu ceea ce am creat, iar 
copilul tău, dragul meu părinte,  este propria ta creaţie. 

Bunica mea avea o vorbă pe care mi-o spunea adesea: 

 

 

 

Iar acest lucru îl poţi face doar prin educaţia pe care i-o oferi, dragul meu părinte.  

În încheiere, vreau să îţi mai spun un lucru.  

Nici un părinte nu este perfect, aşa cum nici un copil nu va atige 
perfecţiunea. 

Suntem oameni cu toţii şi suntem supuşi greşelilor. 

 Însă, învătând, împreună putem evita să facem greşeli majore sau să luam decizii 
pripite care vor influenţa în mod negativ evoluţia copilului.  

Sunt sigură, dragul meu părinte,că sunt dese momentele în care îţi pui întrebări de 
genul: 

 

 

 

 

Şi pentru că eu îmi doresc să te ajut cu sfaturi ca tu, dragul meu părinte să ai un copil 
educat care să iubească şi să înţeleagă matematica, te aştept pe site-ul : 

www.mathmoreeasy.ro  sau îmi poţi scrie  pe adresa  de email:     

mathmoreeasy@yahoo.com   

                       

Te îmbrăţişez cu drag, Alina Nistor! 

„ Viaţa nu îţi oferă posibilitatea să îţi alegi părinţii, dar te 
recompensează cu posibilitatea de a crea copilul  pe care ţi-l 
doreşti”.  

� Îmi educ bine copilul? 
� Cum aş putea să îl ajut mai bine? 
� Am luat cea mai bună decizie? 
� Am făcut tot ce mi-a stat în putunţă să îl ajut? 


