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Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ș tiinț e ale Educaț iei, Psihologie ș i Arte
Catedra: responsabilă de curs – Matematică ș i informatică, responsabilă de planul de
învăț ămînt - Ș tiinț e ale Educaț iei;
Domeniul general de studiu: 14. Ș tiinț e ale educaț iei
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II:141.Formarea profesorilor, ciclul I, licenț ă
Denumirea specializării:Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i pedagogie preș colară,
Pedagogie în învăț ămîntul primar ș i limbă engleză
Administrarea unităţii de curs:
Denumirea
specializării
Ped.înv.primarș i
ped.preș c.
Ped.înv.primar ș i
l. engleză

Codul
unităţii de
curs

Credite Total
ECTS
ore

Repartizarea
orelor
Prel. Sem. Lab l.ind.

Forma
de ev.

Limba
de
predare

S1.05.O.050

5

150

30

45

-

75

Ex.

Rom/Rus

S1.05.O.051

5

150

30

45

-

75

Ex.

Rom/Rus

Statutul: de specializare obligatoriu
Informaţii referitoare la cadrul didactic:
Titularulcursului

–

ZastînceanuLiubov,

conferenţiaruniversitarinterimar.Absolventă

dr.

înpedagogie,

aUniversităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

specialitatea „Matematicaşiinformatica”. A susţinutteza de doctor înpedagogie la specialitatea
„Teoriaşimetodologiainstruirii

(Matematica)”.

A

realizatnumeroasepublicaţiimetodice

cu

tematica: formareacompetenţeipedagogice ale viitorilorprofesori de matematicăşiclaseleprimare,
utilizarea TIC îninstruireamatematică. Formator permanent din anul 2005 încadrulcursurilor de
formarecontinuă a profesorilor de matematicăşiclaseleprimare.
Sediul – aula 208.Tel.0 231 52 440.
E-mail: liubaz@mail.ru
Orele de consultaţii - miercuri: 14.00 -16.30. Consultaţiile se oferăatâtînregim „faţă-în-faţă”,
câtşiprinutilizareapoşteielectronice.
Integrarea cursului în programul de studii:
Formarea iniț ială a profesorilor de clasele primare, cea ce se realizează în cadrul progamului de
studii respectiv, presupune indiscutabil, pregătirea viitorilor profesori pentru predarea unităț ilor
de curs fundamentale în ciclul primar, inclusiv matematica. Studenț ii acestor specialităț i sînt
pregătiț i la etapa iniț ială prin cursurile de pedagogie ș i psihologie, bazele cursului elementar
de matematică. După studierea cursului studenț ii vor fi pregătiț i pentru proiectarea ș i
realizarea procesului educaț ional la matematică în ciclul primar.

Competenţe prealabile:
-

Utilizarea conș tientă a conceptelor psihologiei generale: senzaţie, atenţie, percepţie,
memorie, gîndire, motivare, particularităț i de vîrstă;

-

Delimitarea ș i utilizarea conș tientă a conceptelor pedagogiei generale: proces
educaţional, învăţarea şcolară, teoriile învăț ării, forme de organizare a procesului de
învăţămînt, metode didactice, evaluarea în învăţămînt, finalităţile educaţionale;

-

Identificarea conceptelor cursului elementar de matematică ș i posedarea priceperilor
ș i deprinderilor aferente acestor concepte: efectuarea calculelor în N ș i Q+, cu
argumentări în baza teoriei mulț imilor; rezolvarea problemelor textuale prin metode
aritmetice; efectuarea măsurărilor etc.;

-

Posedarea deprindelor de lucru cu MS OFFICE: elaborare de documente WORD,
prezentări Power Point etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

Competenţagnoseologică
identificareaşiselectareainformaţieiadecvateactivităţii
de
predare
a
matematiciiînciclulprimar;
aplicareaşigestionareaeficientă a cunoştinţelorteoreticereferitoare la predareamatematicii;
cunoaştereadocumentelorreglatorii a procesuluieducaț ional la matematicăînciclulprimar.
Competenţaprognostică
elaborarea din diverse perspective a proiectelor didactice pentru orele de matematică;
prognozareafinalităţiloractivităţii pedagogice la matematică;
identificareaprospectivă a problemelor didacticeîncadrulorelor de matematicăşi a
soluţiilor de rezolvarea acestora.
Competenţapraxiologică
identificareasituaţiilor de aplicare a teorieiînpredareamatematiciiînciclulprimar;
selectareaşioperaţionalizareacunoştinţelorteoreticeadecvatespecificuluiactivităţiieducaț i
onale la matematică;
stabilireacorelaţieidintrecomponenteleprocesuluieducaţional la matematică;
elaborareaproiectelor de activitateprofesională la matematică.
Competenţa de evaluareaactivităţiiprofesionale
stabilireacorelaţieidintrerezultateleevaluăriişiproiectareaactivităţiiulterioare
la
matematică;
elaborareastrategiilor de evaluarea a eficienț eiprocesuluieducaț ional la matematică;
Competenţacomunicativăşi de integraresocială
utilizareadiverselorforme
de
comunicareînorganizarea/monitorizareaactivităţiieducaț ionale la matematică;
adaptareacomportamentului la diversitateasituaţiilorde comunicare şi didactice;
rezolvareaprinconsens / colaborare a situaţiilor de problemă;
manifestareatoleranţei,
tactului,
a
deontologieiprofesionaleîncadrulcomunicăriiprofesionale;
Finalităţile cursului:

Studentul va fi capabil:
-

-

Să descrie structura, conţinutul ș i logica cursului primar de matematică;
Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în
ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;
Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de
matematică, pentru promovarea metodelor didactice însuș ite în cadrul studierii cursului
primar de matematică;
Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;
Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu
argumentarea tipului şi structurii alese;
Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică
la ciclul primar.
Conţinuturi:

Nr.

Prel.
Seminare

D/o

Denumirea şi conţinutul scurt al temei

(ore)

1.

2

3

4

Unitatea de conț inut 1: Organizarea procesului educaț ional la matematică în ciclul
primar
Concepţia didactică a cursului şcolar/primar de matematică.
1. Continuitatea procesului educaţional în cadrul disciplinei
1
1
matematica I – XII
Conţinutul, scopul şi finalităț ile predării matematicii în clasele
2. primare. Formarea competenț elor specifice studierii matematicii
1
1
în ciclul primar.
Organizarea procesului educaţional la matematică în clasele
3. primare. Lecţia ca formă de bază. Tipologia lecț iilor de
1
1
matematică în ciclul primar.
Proiectarea didactică la matematică pentru clasele I-IV.
4. Proiectul de lungă durată. Proiecte de lecț ii în formatul
1
2
tradiț ional ș i ERERE
5. Metode şi procedee de studiu ale matematicii în clasele primare.
1
3
6. Evaluarea rezultatelor şcolare la matematică în clasele primare
1
2
Evaluarea sumativă 1
2
Total unitatea de conț inut 1
6
12
Unitatea de conț inut 2: Specificul formării conceptelor ș i deprinderilor matematice în
ciclul primar
Conceptul de număr natural. Aspectul ordinal şi cardinal.
7.
1
1
Metodologia studierii numerelor de 1 cifră.
Specificul procesului de predarea-învăţării numeraţiei
8. numerelor de 2 cifre. Specificul studierii-învăţării numerelor de
1
1
mai multe cifre.

1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.
Specificul studierii operaț iilor aritmetice în ciclul primar
Probleme specifice predării – învăţării adunării şi scăderii
numerelor naturale până la 10. Specificul predării-învăţării
adunării şi scăderii numerelor naturale în limita 100.
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de mai multe cifre.
Metodologia studierea înmulț irii ș i împărț irii tabelare.
Metodologia studierii înmulț irii ș i împărț irii netabelare.
Metodica studierii procesului de rezolvare a exerciț iiilor cu
mai multe operaț ii cu ș i fără paranteze.
Metodica predării-învăţării elementelor de geometrie în
cl.primare.
Metodica predării-învăţării elementelor de algebră în
cl.primare.

17. Metodica studierii mărimilor şi unităţilor de măsură

3.
2

4.
2

1

2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

1

1

1

2

2

Evaluarea sumativă 2
Total unitatea de conț inut 2

2
14

16

Unitatea de conț inut 3: Formarea competenț ei de rezolvare a problemelor textuale în
ciclul primar

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Formarea conceptului de problemă ș i structură a problemei pe
verticala clase primare – gimnaziu - liceu. Reflectarea
procesului de studiere a problemelor textuale în competenț ele
specifice ale studierii matematicii în ciclul preuniversitar.
Clasificarea problemelor textuale în ciclul primar.
Formarea deprinderilor de rezolvare a problemelor textuale.
Etapele procesului rezolutiv. Demersul didactic complet al
problemei.
Metodologia studierii problemelor simple în ciclul primar.
Metodologia studierii problemelor compuse.
Metodologia studierii problemelor tip: probleme rezolvabile
prin reducere la unitate, probleme cu trei sume, probleme de
mers invers, probleme figurative etc.
Organizarea lecț iilor de rezolvare a problemelor textuale în
diferite clase ale treptei primare de învăț ămînt.
Evaluarea sumativă 3
Total unitatea de conț inut 3
Total

2

2

2

2

2
2

2
2

2

3

-

4

10
30

2
17
45

Activităţi de lucru individual:
Activităț ile de lucru individual în cadrul cursului sînt un element obligatoriu ș i
presupun:
1. Realizarea unui portofoliu la curs, care se completează cu sarcinile, realizate individual
pe parcursul studierii cursului. Portofoliul va conț ine:
- Foaia de titlu;
- Compartimentul dedicat procesului de organizare a procesului educaț ional la
matematică: lista competenț elor specifice; exemple de obiective operaț ionale pentru
fiecare tip de lecț ie studiat (subiectul ș i clasa precizate de profesor); 5 exemple de
jocuri didactice matematice; 5 aplicaț ii ale metodelor didactice clasice pentru studierea
matematicii în ciclul primar;
- Compartimentul dedicat studierii numeraț iei: scrierea corectă a cifrelor, proiect didactic
pentru studierea numărului de o cifră; descrierea materialelor didactice utilizate pentru
studierea numeraț iei în ciclul primar;
- Compartimentul dedicat studierii operaț iilor aritmetice în ciclu primar: descrierea a cîte
2 procedeie de calcul orale ș i scrise; set de exerciț ii pentru formarea deprinderii de
calcul pentru un procedeu de calcul indicat; proiect didactic pentru familiarizarea cu una
din operaț iile aritmetice;
- Compartimentul dedicat geometriei ș i mărimilor: un test sumativ elaborat individual la
subiect pentru o clasă indicată; proiect didactic pentru familiarizarea cu una din mărimile
studiate sau studierea elementelor de geometrie;
- Compartimentul dedicat studierii problemelor în ciclul primar: itinerarul tipurilor de
probleme simple studiate în ciclul primar (cu exemple ș i scheme); proiect didactic
pentru studierea unei probleme simple; 7 demersuri didactice complete pentru probleme
compuse ș i tip; proiect didactic al unei lecț ii de formare de priceperi ș i deprinderi de
rezolvare a problemelor compuse sau tip.
Sarcinile se prezintă profesorului treptat în cadrul seminarelor; se evaluiază ș i se
cumulează o notă pentru portofoliu Np
Criteriile de evaluare:
- Respectarea recomandărilor didacticii matematicii în aplicaț iile practice elaborate;
- Reflectareaprincipiilordidacticefundamentalepentruprocesuleducaț ional
la
matematicăînciclulprimar;
- Nivelul de posedare a aparatuluimatematic;
- Corespondenț aconț inuturilor elaborate clasei, tipului de lecț ie, concentrului numeric,
cerinț elorcurriculare.
2. Realizarea unui proiect de cercetare integrativ de grup: „Lecț ie de sistematizare ș i
generalizare de rezolvare a problemelor pentru o situaț ie didactică concretă”; Produsul
proiectului – un proiect de lecț ie particularizat pentru situaț ia didactică propusă.
Model de situaț ie didactică:
Clasa II:
a)
25 copii: 5 fetiț e, 20 baieț i; 2 fetiț esupradotate, una din ele – hiperactiva; 3
băieț ipuț indotaț i, hiperactivi; program obiș nuit
b)
25 copii: 15 fetiț e, 10 băieț ei; 5 copiisupradotaț i, doi din eiflegmatici; 5 copii
slab dotaț i, unul din ei e hiperactiv; asistent didactic; program de Pas cu pas.
Proiectul se susț ine în faț a unei comisii constituite din membrii catedrei de profil ș i
profesor, astfel obț inîndu-se o notă suplimentară – Npr.

Cerinț elefaț ă de proiect:
1. Încadrullecț ieitrebuiepropuse un număr maxim de tipuri de probleme,
studiateînanul de studiicorespunzător conform curriculeimodernizate;
2. Selectarea
maximal
oportună
a
metodelordidactice
conform
situaț ieididacticepropuse, cu argumentare;
3. Corespundereatipului,
conț inutuluiș istructuriilecț ieiprogramului
de
studiideclarat;
4. Materialedidacticecalitative.
Etapele de realizare a proiectului:
1. Anunț areatemelor, repartizarealor, definitivareagrupurilor de lucru;
2. Realizareaproiectului: termen – 2 saptămîini din data anunț ăriitemelor;
3. Prezentareapublicăș ievaluareaproiectelor
Criteriileș iprocedura de evaluare
1. Pentrufiecare din cerinț eleanunț ate se acordă 20% din punctajul final (0-10
punctepentrufiecarecerinț ă);
2. 20% din punctajul final se acordăpentruprezentare. Forma de prezentare o
alegegrupul de lucru;
3. Punctajulesteacordat de cătrecelelaltegrupuri de lucru, profesorș i un expert
strain. Grupulobț ine nota corespunzătoarepunctajuluimediuacordat de
evaluatori.
Exemplu: A prezentatgrupul I, grupul II a acordat 40 puncte, grupul III -50
puncte, grupul IV-45 puncte, profesorul-40 puncte, expertul-30 puncte. Punctajul
final: (40+50+45+40+30)/5=205/5=41 puncte, punctajcecorespundenotei 7
corespunzător maxim de 50 puncte
Evaluarea:
Pentruportofoliuș iproiectse punecîte o notăfiecarecu ponderea de 20% din nota
reuşiteicurente.Probele de evaluare scrise se realizează sub formă de teste la finele fiecărei
unităț i de conț inut din cadrul unităţii de curs. Sunt trei probe, ceea ce reprezintă 60% din nota
curentă la curs.
Astfel, nota reuşitei curente se calculează conform formulei:
Nc=(N1+N2+N3+Npr+Np)/5
unde N1, N2, N3 - notele probelor de evaluare scrise, Npr- nota pentru proiect, Np-nota pentru
portofoliu.
Examenul la fineleunităţii de curspoate fi susţinutînformăoralăsauscrisă, la
opţiuneastudenţilor.
Pentruexamenul oral se pregătescbileteşi se prezintă o listă de sarcini practice
sauprobleme.

Mostră de biletpentruexamenul oral
Biletul nr.
Pentru susţinerea examenului la Didactica matematicii
specialitatea „Pedagogia înînvăţămîntulprimarşipedagogiepreşcolară”,
specialitatea „Pedagogia în învăţămîntul primar şi limba engleză”
1. Expuneț imetodologiastudieriinumerelor

de

o

cifrăînciclulprimar.

Evidenț iaț ietapeleîntroduceriiunuinumăr de o cifră.
2. Descrieț ispecificulorganizăriiprocesului de rezolvare a problemelorînclasaa I-a.
3. Realizaț i un demers didactic complet al problemei №
Examenator L. Zastînceanu

Pentruexamenulscris se propune test sumativ, cu pondereimportantă a sarciniloraplicative
Resurse informaţionale ale cursului:
1. Standarde de învăț are eficientă, aprobat de Ministerul Educaţiei în anul 2012, sursa
electronică www.edu.md
2. Curriculum - ul modernizat pentru ciclul primar, aprobat de Ministerul Educaţiei în anul
2010, sursa electronică www.edu.md
3. Neagu, M., Mocanu, M., Metodicapredăriimatematiciiînciclulprimar, Iaşi, Ed. Polirom,
2007;
4. Демидова, Т.Е., Чижевская, Л.Е. Методика обучения математике в начальных
классах, Брянск, 2001;
5. TEMPLE CH., STEELE J., MEREDITH K., Strategii de dezvoltare a gîndirii
critice.Supliment al revistei „Didactica Pro...”, Chişinău, 2002
6. Învăţarea centrată pe elev. Ghid pentru profesori şi formatori, elaborat în cadrul
proiectului PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01 Asistenţă tehnică în sprijinul
învăţământului
şi
formării
profesionale
iniţiale,
accesibil
pe
http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/formare/ghiduri%20tvet
7. Manualele de matematică pentru ciclul primar în vigoare;
8. Resurse electronice www.edu.md, www.didactic.ro

