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Informaţii de identificare a disciplinei 

Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice ș i ale Mediului 

Catedra: Matematică ș i Informatică 

Domeniul general de studiu: 14. Ș tiinț e ale educaț iei 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II:141.Formarea profesorilor, ciclul II, masterat 

Denumirea specializării:Didactica matematicii 

Administrarea unităţii de curs: 

Codul unităţii de curs 
Credite 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor
 

Forma de ev.
 Limba de 

predare 

Prel. Sem. Lab l.ind. 

S.01.O.007 5 150 24 16 - 110 Ex. Rom/Rus 

Statutul: de specializare obligatoriu 

 

Informaţii referitoare la cadrele didactice 

Titularul cursului – Zastînceanu Liubov, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar interimar. 

Absolventă  a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Matematica şi 

informatica”. A susţinut teza de doctor în pedagogie la specialitatea „Teoria şi metodologia 

instruirii (Matematica)”. A realizat numeroase publicaţii metodice cu tematica: formarea 

competenţei pedagogice ale viitorilor profesori de matematică şi clasele primare, utilizarea TIC 

în instruirea matematică. Formator permanent din anul 2005 în cadrul cursurilor de formare 

continuă a profesorilor de matematică şi clasele primare. 

Sediul – aula 208. Tel.  0 231 52 440. 

E-mail: liubaz@mail.ru 

Orele de consultaţii - miercuri: 14.00 -16.30. Consultaţiile se oferă atât în regim „faţă-în-faţă”, 

cât şi prin utilizarea poştei electronice. 

 

Integrarea cursului în programul de studii: 

 Cursul preuniversitar de matematică conţine ca componente obligatorii cu pondere 

majoră domeniile algebra şi aritmetica. Cursul Didactica aritmeticii şi algebrei oferă viitorilor 

profesori de matematică recomandări şi soluţii didactice pentru situaţiile specifice procesului 

educaţional acestor domenii ale matematicii preuniversitare: formarea conceptelor aritmetice şi 

algebrice la elevi, studierea metodelor aritmetice şi algebrice de rezolvare a problemelor 

textuale, asigurarea continuităţii şi eficienţei studierii acestor domenii prin metode didactice 

oportune. 

Disciplina este destinată studenţilor de la specialitatea  ”Didactica matematicii”, studii 

superioare de masterat a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice ș i ale Mediului. Poate fi propusă 

ca disciplină opț ională viitorilor profesori de clasele primare. 

 Studierea disciplinei „Didactica aritmeticii şi algebrei” se sprijină pe cunoştinţele, 

capacităţile şi competenţele dezvoltate în cadrul disciplinei „Didactica matematicii”. Scopurile şi 

conţinutul disciplinei sunt corelate cu scopurile şi conţinuturile disciplinelor „Aritmetica”, 

„Algebra liniară şi teoria numerelor”. 

 

mailto:liubaz@mail.ru


Competenţe prealabile: 

1) Competenț ele vizate în cursul de didactica matematicii, în particular: 

- identificarea şi selectarea informaţiei adecvate activităţii profesorului de matematică; 

- aplicarea şi gestionarea eficientă a cunoştinţelor teoretice: matematice, informatice, 

pedagogice, psihologice; 

- elaborarea din diverse perspective a proiectelor didactice; 

- prognozarea finalităţilor activităţii pedagogice etc. 

2) Posedarea la nivel teoretic ș i aplicativ a matematicii preuniversitare în limitele 

standardelor de studiu eficient al matematicii (Standarde de învăț are eficientă,aria 

curriculară Matematica, aprobat de Ministerul Educaţiei în anul 2012, sursa electronică 

www.edu.md); 

3) Posedarea la nivel teoretic ș i aplicativ a conceptelor formate în cadrul studierii 

modulului psiho-pedagogic. 

 

Competenț ele dezvoltate în cadrul disciplinei: 

- Competenț e cognitive: cunoaș terea, înț elegerea ș i interpretarea conț inuturilor 

teoretice, a metodelor ș i tehnicilor de bază ale aritmeticii şi algebrei din cursul 

preuniversitar de matematică; cunoaș terea, înț elegerea ș i interpretarea conţinuturilor şi 

recomandărilor curriculare pentru aceste domenii; cunoaș terea, înț elegerea ș i 

interpretarea metodelor didactice oportune pentru studierea arimeticii şi algebrei în 

instruirea preuniversitară 

- Competenț e aplicative: capacitatea de realizare a unui demers didactic pentru diferite 

metode didactice corespunzătoare studierii aritmeticii şi algebrei; capacitatea de integrare 

a cunoştinţelor matematice şi didactice în scopul proiectării unor secvenţe didactice 

eficiente pentru studierea elementeor de aritmetică şi algebră în ciclul preuniversitar;  

- Competenț e de analiză ș i predicț ie: capacitatea de analiză critică a literaturii de 

specialitate; capacitatea de a proiecta secvenţe de procese educaţionale pentru temele 

corespunzătoare din cursul preuniversitar de aritmetică şi algebră;  

- Competenț e de comunicare: capacitatea de a expune în limba maternă, corespunzător 

situaţiei didactice indicate, într-o manieră clară ș i precisă, oral ș i în scris, conț inuturile 

teoretice, algoritmii şi metodele de bază ale aritmeticii şi algebrei preuniversitare; 

capacitatea de a argumenta verbal sau în scris corectitudinea şi valoarea educativă a 

proiectului propriu elaborat. 

- Competenț e de învăț are: capacitatea de colectare, selectare şi organizare a 

informaţiilor necesare elaborării unui demers didactic eficient pentru studierea aritmeticii 

şi algebrei din diferite surse: curriculum, ghiduri, manuale, sit-uri de specialitate.  

 

Finalităţile disciplinei 

 La finalizarea studierii disciplinei studentul va fi capabil: 

- Să descrie locul, rolul şi esenţa conţinuturilor aritmetice şi algebrice studiate în ciclul 

preuniversitar;  

- Să prezinte traseul de formare a conceptelor cheie aritmetice şi algebrice (număr, 

operaţie, ecuaţii, inecuaţii etc.) în conformitate cu documentele reglatorii ale procesului 

http://www.edu.md/


educaț ional la matematică; 

- Să elaboreze aplicaț ii ale diferitor metode didactice pentru subiectul indicat (conţinut 

aritmetic sau algebric) ș i situaţie didactică concretă, selectînd metode didactice 

optimale; 

- Să identifice metodele optimale (aritmetice sau algebrice) de soluț ionare a problemelor 

textuale în funcț ie de nivelul de pegătire a elevilor, structura datelor din problemă ș i 

alte condiț ii; 

- Să identifice metodele didactice optimale pentru situaţia didactică concretă, referitoare la 

studierea aritmeticii sau algebrei; 

- Să proiecteze, evalueze ș i autoevalueze lecţii de diferite tipuri pentru situaţia didactică 

concretă în studiul aritmeticii şi algebrei. 

 

 

Conț inuturi 

Disciplina „Didactica aritmeticii şi algebrei” este divizată în 2 unităţi de învăţare. Tabelul 

ce urmează este elaborat din proiectarea de 4 ore pe săptămînă.  

Prelegeri 

Săptămîna Conț inuturi 

Unitatea de învăţare 1. Didactica aritmeticii  – 8 ore 

1 1.Conţinuturile aritmetice studiate pe verticala şcoala primară-gimnaziu-liceu. 

1 2. Metodologia generală a studierii mulţimilor numerice (şcoala primară, 

gimnaziu, liceu). Exemple(N,Z,Q,R,C). 

2 3.Formarea competenţei de rezolvare a problemelor. Etapele procesului 

rezolutiv. Rolul problemelor aritmetice în formarea competenţei de rezolvare a 

problemelor.  

 2 4.Metode aritmetice de rezolvare a problemelor în gimnaziu: metoda reducerii 

la unitate, mers invers, comparaţie, falsă ipoteză, trei sume, figurativă. 

Metodologia studierii. 

Unitatea de învăţare 2. Didactica algebrei - 16 ore 

4 5. Logica şi succesiunea studierii conţinuturilor algebrice în cursul 

preuniversitar de matematică. 

4 6. Studierea ecuaţiilor ș i inecuaț iilor pe verticala şcoala primară – gimnaziu - 

liceu. Tipologia ecuaţiilor, metode de rezolvare, succesiunea studierii. 

6 7. Studierea sistemelor ș i totalităț ilor de ecuaţii în gimnaziu şi liceu. Metode 

de rezolvare, metode didactice aplicate la studierea sistemelor de ecuaţii. 

6 8.  Sisteme ș i totalităț i de inecuaţii. Specificul rezolvării şi studierii lor. 

7 9. Formarea noţiunii de funcţie pe verticala şcoala primară – gimnaziu - liceu. 

Caracteristicile şi proprietăţile funcţiilor: mod de definire, DVA, grafic, 

mulţimea de valori, paritate, monotonie, continuitate, periodicitate. Definiţii şi 

plasarea noţiunilor respective pe verticala  gimnaziu – liceu. 

8 10. Ecuaţia ș i sistemul de ecuaț ii ca model matematic pentru rezolvarea 

problemelor. Metodologia introducerii metodei de rezolvare a problemelor prin 

ecuaţie ș i inecuaț ii. 

9 11. Inecuaţia şi sistemul de inecuaţii ca model matematic pentru rezolvarea 

problemelor. Metodologia introducerii metodei de rezolvare a problemelor prin 



inecuaţii şi sistem de inecuaţii. 

 

10. 12. Elemente de algebră superioară în liceu: matrice, determinanț i, sisteme de 

ecuaț ii liniare. Metodologia studierii. 

Lecţii practice 

Săptămâna Conț inuturi 

3 
Ore de studiere a mulţimilor numerice în gimnaziu şi liceu. Proiectarea lecţiilor. 

Dificultăţi tipice de înţelegere a noţiunii de număr. 

3 

 Metodologia studierii metodelor aritmetice de rezolvare a problemelor. 

Realizarea demersurilor didactice complete pentru diferite metode aritmetice de 

rezolvare a problemelor textuale.  

5 Specificul studierii ecuaţiilor în şcoala primară. Specificul studierii ecuaţiilor în 

gimnaziu. Specificul studierii ecuaţiilor în liceu. Metode didactice cu aplicaţii. 

5 Metodologia studierii inecuaţiilor pe verticala gimnaziu-liceu. Aplicaţii ale 

metodelor didactice interactive pentru studierea inecuaţiilor. 

7 Sisteme ș i totalităţi de ecuaţii şi inecuaţii. Proiectarea orelor, aplicaț ii ale 

metodelor didactice în studierea sistemelor ș i totalităț ilor. 

8  Funcţii elementare. Rolul lor în algebră şi analiză matematică. Studierea 

funcţiilor elementare în gimnaziu: conţinuturi şi metode. Studierea funcţiilor 

elementare în liceu: conţinuturi şi metode. 

9 
 Proiectarea orelor de studiere a metodelor algebrice de rezovare a problemelor 

textuale în gimnaziu şi liceu. Prezentarea proiectelor  elaborate independent.  

10 
Proiectarea orelor pentru studierea elementelor de algebră superioară în liceu. 

Prezentarea proiectelor didactice proprii. 

 

 

Activităţi de lucru individual: 

Sarcina nr. 1 pentru lucrul independent 

Realizarea unei sinteze a conț inuturilor curriculare privitor la succesiunea studierii mulț imilor 

numerice pe verticala ș coala primară-gimnaziu-liceu cu indicarea conț inuturilor ș i 

subcompetenț elor stipulate în curriculele respective. Elaborarea unui proiect didactic, care ar 

realiza introducerea unea din mulț imile numerice în gimnaziu sau liceu. Clasa ș i mulț imea 

numerică  - la dorinț ă.  

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 1 – 21 septembrie. 

 

Sarcina nr. 2 pentru lucrul independent 

Rezolvarea a cîte 3 probleme textuale prin fiecare din metodele aritmetice: reducerea la unitate, 

comparaț iei, figurativă, falsă ipoteză, mers invers din manualele de clasa a V-a ș i a VI-a, 

indicînd numărul problemei ș i sursa bibliografică.Realizarea unui demers didactic complet, 

respectînd toate etapele, pentru o problemă textuală indicată. 

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 2 – 1 octombrie 

 

Sarcina nr. 3 pentru lucrul independent 



Realizarea unei sinteze a conț inuturilor curriculare privitor la succesiunea studierii noţiunilor 

algebrice pe verticala ș coala primară-gimnaziu-liceu cu indicarea conț inuturilor ș i 

subcompetenț elor stipulate în curriculele respective. Realizarea unei sinteze a conț inuturilor 

curriculare privitor la tipurile de ecuaț ii studiate ș i metodele de rezolvare a lor pe verticala 

ș coala primară-gimnaziu-liceu. Rezolvarea cîte a unei ecuaț ii de fiecare tip stabilit în sinteză, 

ilustrînd fiecare din metodele de rezolvare a lor indicate în curricula la matematică. Realizarea 

unui proiect didactic a unei lecț ii de sistematizare ș i generalizare a CDP pentru unul din 

tipurile de ecuaț ii studiate.   

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 3 – 21 octombrie. 

 

Sarcina nr.4 pentru lucrul independent 

Realizarea unei  sinteze a conț inuturilor curriculare privitor la tipurile de inecuaț ii studiate ș i 

metodele de rezolvare a lor pe verticala gimnaziu-liceu.Rezolvarea cîte a unei inecuaț ii de 

fiecare tip stabilit în sinteză, ilustrînd fiecare din metodele de rezolvare a lor indicate în curricula 

la matematică. Realizarea unui proiect didactic a unei lecț ii de sistematizare ș i generalizare a 

CDP pentru unul din tipurile de inecuaț ii studiate.   

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 4 – 1 noiembrie. 

 

Sarcina nr.5 pentru lucrul independent 

Realizarea unei  sinteze a conț inuturilor curriculare privitor la tipurile de sisteme de ecuaț ii  ș i 

inecuaț ii studiate ș i metodele de rezolvare a lor pe verticala ș coala primară-gimnaziu-liceu. 

Rezolvarea cîte a unui sistem de ecuaț ii ș i inecuaț ii, ilustrînd fiecare din metodele de 

rezolvare a lor indicate în curricula la matematică, indicînd clasa în care se utilizează această 

metodă.Realizarea unui proiect didactic a unei lecț ii de formare primară a  CDP pentru unul din 

tipurile de sisteme de ecuaț ii studiate.   

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 5 – 21 noiembrie. 

 

Sarcina nr.6 pentru lucrul independent 

Realizarea unei sinteze a conț inuturilor curriculare privitor la formarea conceptului de funcț ie 

verticala ș coala primară-gimnaziu-liceu. Analiza comparativă a definiţiilor funcț iei. Realizarea 

unui proiect didactic a unei lecț ii de sistematizare ș i generalizare a CDP pentru una din 

funcț iile elementare studiate.   

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr.  6 – 1 decembrie. 

 

Sarcina nr.7 pentru lucrul independent 

Realizarea cîte a unui demers didactic de introducere a rezolvării problemelor prin fiecare din 

modelele algebrice: ecuaț ie, inecuaț ie, sistem de ecuaț ii, sistem de inecuaț ii, totalitate de 

ecuaț ii. Realizarea  unui proiect didactic a unei lecț ii de sistematizare ș i generalizare a CDP 

cu includerea rezolvării problemelor prin metoda algebrică.   

Termenul limită  (deadline) de prezentare a sarcinii nr. 7 – 15 decembrie. 

Toate sarcinile pentru lucrul independent se realizează în format Hîrtie A4 ș i se creează 

un portofoliu, care se prezintă la finele studierii cursuluiintegral. 

 

Evaluare: 



 Cunoştinţele, capacităţile şi competenţele studenţilor vor fi evaluate: în cadrul lecţiilor 

practice (conform calendarului disciplinei); prin realizarea sarcinilor de lucru independent 

(conform calendarului disciplinei); la examenul final (conform orarului întocmit de decanat). 

Nota finală la disciplina „Didactica aritmeticii şi algebrei” se calculează conform 

formulei: 

N_f=0,6xn_i+ 0,4xn_e, 

unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de 

la examen. 

 Examenul final se susţine în scris sub formă de test.  

 

Model de test de evaluare finală 

Nr. Sarc. 1 2 3 4 Total 

Punctaj max. 11 12 16 12 51 

Punctajacumulat      

 

1.Enumeraț i mulț imile numerice studiate în cursul preuniversitar de matematică în ordinea 

studierii lor. Descrieț i fiecare mulț ime,  folosind proprietatea lor caracteristică. Formulaț i 

situaț iile problemă, care pot fi utilizate pentru introducerea: a) mulț imii numerelor întregi, 

b)mulț imii numerelor raț ionale. 

2.Formulaț i obiectivele operaț ionale pentru lecț ia de sistematizare ș i generalizare a CDP cu 

subiectul “Metodearitmetice de rezolvare a problemelor”(4 obiective), clasa a V-a. Propuneț i 

sarcini(cîte una), care ar realiza fiecare din aceste obiective. 

3.Fie dată problema: Norma de hrană a unei raț e este de jumătate de kg de cereale pe zi, 

norma de hrană a unei găini este de 300 gr de cereale pe zi. La o ferma, unde cresc ș i găini 

ș i raț e,  se dă tuturor păsărilor 40 de kg de cereale pe zi. Cîte păsări de fiecare fel sunt, 

dacă se ș tie, că în total sunt 120 păsări? 

a) Rezolvaț iproblemaaritmetic. 

b) Propuneț idouămodelealgebrice de rezolvareaacesteiprobleme, indicîndpentrufiecarecaz, 

clasaîncepînd cu care modelulrespectivpoate fi aplicat.  

c) Pentrufiecare din modelelealgebricepropusedeterminaț inoț iunileteoretice(cite 3), pe care 

eleviitrebuiesă le cunoascăș idefiniț iacestenoț iuni.  

d) Indicaț imetodele de rezolvarepentrufiecare din modelelealgebrice create 

ș ialegeț idintreelemetodaoptimală, care poate fi utilizatăînacest context. Argumentaț i.  

4.Enumeraț i 3 metode didactice interactive, utilizabile eficient pentru studierea aritmeticii în 

clasele a VII-a – IX-a. Argumentaț i. Descrieț i una din ele detaliat în aplicaț ie pentru 

subiectul “Operaț ii cu numere reale”, lecț ia de sistematizare ș i generalizare a 

cunoș tinț elor, priceperilor ș i deprinderilor, clasa a IX-a.  

 

Principiile de lucru în cadrul disciplinei: 

1. O parte din sarcinile de învăţare vor fi propuse pentru realizare în grupe mici prin cooperare. 

Deşi activitatea de învăţare va fi una colectivă, notele pentru realizarea sarcinilor vor fi 

individuale. Prezentarea sarcinilor realizate va fi însoţită de o evaluare reciproca a membrilor 

subgrupului pentru a identifica aportul fiecărui membru în rezultatul final. 



2. Prezentarea sarcinilor după termenul-limită indicat în calendar nu este salutată, iar studenţii 

care amână frecvent prezentarea sarcinilor îşi formează o imagine nefavorabilă.   

3. Nu este salutată întârzierea la ore. 

4. Este salutată poziţia activă a studentului, care studiază din propria iniţiativă noi conţinuturi, 

propune soluţii (aplicaţii, instrumente Web), formulează întrebări în cadrul prelegerilor şi a 

orelor practice. 

5. În cadrul disciplinei o atenţie sporită va fi oferită respectării principiilor etice. Prezentarea 

unor soluţii a sarcinilor, preluate de la colegi sau din alte surse, preluarea informaţiilor din 

diverse surse, fără a face trimitere la sursă, va fi considerată plagiat şi va fi sancţionată prin 

note de „1” .   

Resursele informaţionale la disciplină: 

1. I.Achiri, Ghid de implementare a curriculum-ului modernizat la matematică, Ed. Litera, 

Chişinău, 2012, sursa electronică www.education.md 

2. Temple Ch., Steele J., Meredith K.,  Strategii de dezvoltare a gîndirii critice. Supliment al 

revistei „Didactica Pro...”, Chişinău, 2002 

3. Curriculum - ul disciplinar la matematică pentru gimnaziu şi liceu aprobat de Ministerul 

Educaţiei în anul 2010, sursa electronică www.edu.md 

4. Lupu, I.; Cabac, E. Factorii contextuali care influenţează randamentul elevilor la 

matematică. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2008.  

5. Lupu, C. Didactica predării aritmeticii sursa electronică 

http://ru.scribd.com/doc/147544971/DIDACTICA-ARITMETICII 

6. Achiri Ion, Cara Angela. Proiectarea didactică: orientări metodologice, Chişinău, 

Lyceum, 2004.  

7. A. Barbăroşie, A. Gremalschi et.al. Educaţia de bază în Republica Moldova din 

perspectiva şcolii prietenoase copilului.Studiu, IPP, Chişinău, 2009 

8. LUPU, Ilie, ZASTÎNCEANU, LiubovStrategiialgoritmiceşistrategiieuristice de rezolvare 

a problemelorMaterialele Conferinţeiştiinţificeinternaţionale 

„Modernizareaînvăţămîntuluipreuniversitarşiuniversitarîncontextulintegrăriieuropene” 

Chişinău: U.S.T., 2009, p. 270-273. 

9. ZASTÎNCEANU, LiubovEtapele formăriicompetenţei de rezolvare a 

problemelorînciclulpreuniversitar de matematicăInternational conference 

“Mathematics&information technologies: research and education (MITRE-2011)”. 

Abstracts August 22-25, 2011, Chişinău, p.203-204 

10. Клейн, Ф., Элементарнаяматeматикасточкизрениявысшей, Том 1 Арифметика. 

Алгебра. Анализ, Москва: Наука, 1987, 432 стр. 

11. Lupu, I., Metodologia rezolvării problemelor de matematică cu grad sporit de dificultate 

Chişinău, 2011, 224 p. 

12. Пойа, Д., Математическое открытие Москва, 1970, 452 стр. 

13. Sava, A. Reprezentări grafice în procesul educaţional la matematică. Chişinău, 2011, 148 

p. 

14. Schoenfeld, A., Mathematical problem solving, Academic Press, 1985, 409 p. 
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