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Preliminarii
Curricula pentru cursurile de formare continuă a profesorilor de matematică dezvăluie structura, competenţele
vizate şi conţinuturile preconizate de a dezvolta aceste competenţe la capitolul „ Didactica matematicii şi matematica”.
Pentru realizarea curriculei sunt prevăzute 70 ore. Ea este elaborată conform standardelor stipulate în „Standarde de
formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general”, autor Angela Cara, recomandate de
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi adaptată la specificul disciplinei, didacticii disciplinei şi
experienţei multianuale de promovare a cursurilor de formare continuă la Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi.
Conţinutul curriculei este structurat în subdomenii cu indicarea numărului de ore rezervat pentru fiecare
subdomeniu. Fiecare rînd al tabelei este preconizat pentru realizare în timp de două ore academice.
Structura programei din curriculă aminteşte structura curriculei şcolare: se precizează competenţa specifică, şi
subcompetenţele corespunzătoare lor. Pentru fiecare subcompetenţă au fost selectate conţinuturile respective şi
tehnologiile didactice care conduc la dobândirea lor
Curricula este flexibilă, competenţele şi conţinuturile se vor selecta în dependenţă de componenţa grupului ce se
va forma şi de nevoile de formare ale grupului. În acest scop în curricula propusă este proiectat un număr mai mare de
ore, decât prevede fiecare subdomeniu. Unele competenţe sunt prevăzute pentru profesori cu o vechime în muncă mică,
alte competenţe sunt prevăzute pentru profesorii care aspiră la gradul didactic II. Curricula conţine, deasemenea,
competenţe pentru profesorii experimentaţi, care deţin gradul didactic 1 sau superior.
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Cadrul conceptual
Obiectivul major al instruirii constă în formarea la audienţi a setului de competenţe necesare pentru dezvoltarea
lui în continuare şi pentru obţinerea unui grad didactic mai înalt.
Obiectivele instruirii la Centrul de Formare Continuă a Universităţii de Stat „Alecu Russo”din Bălţi decurg din trei
competenţe majore ale profesorului şcolar:
 Prelucrarea informaţiei de specialitate, aplicarea oportună a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor şi
tehnologiilor;
 Managementul procesului educaţional la matematică;
 Activitatea extracurriculară în cadrul societăţii – la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Repartizarea pe subdomenii a orelor de predare – învăţare - evaluare
Nr.
d/o
1.

Valorificarea fundamentelor teoretice ale matematicii şi didacticii matematicii

22 ore

2.

Proiectarea şi dezvoltarea curriculară

8 ore

3.

Organizarea şi realizarea procesului educaţional

14 ore

4.

Proiectarea şi realizarea evaluării rezultatelor şcolare

10 ore

5.

Proiectarea şi realizarea subiectelor de cercetare profesională

6 ore

6.

Managementul clasei şi coordonarea cross-curriculară

4 ore

7.

Gestionarea propriei formări continui

4 ore

8.

Evaluarea finală

2ore

Denumirea subdomeniului

Nr. de ore

Total 70 ore
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Domeniul „Didactica matematicii şi matematica”(detalizarea pe subdomenii)
1. Valorificarea fundamentelor teoretice ale matematicii şi didacticii matematicii (22 ore)
Subdomeniu
Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

Modulul „Fundamente teoretice ale matematicii şi didacticii matematicii”
1. Cunoaşterea şi utilizarea 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
Cunoştinţele matematice şi
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
cunoştinţelor matematice
utilizarea lor în activitatea
activităţii profesionale;
din perspectiva
didactică
1.2. Interpretarea rezultatelor investigaţiilor din
 Cunoştinţele matematice
curriculară şi didactică.
domeniul matematicii;
ştiinţifice şi specificul lor;
1.3. Selectarea adecvată a surselor de specialitate,
 Adaptarea
cunoştinţelor
ştiinţifice, didactice;
matematice la realităţile
1.4. Actualizarea,
dezvoltarea
conţinuturilor
activităţii profesionale;
matematice şi a valorilor profesionale.
 Sursele de achiziţionare a
cunoştinţelor matematice şi
criteriile de selectare a lor.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei

2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
psihologia copilului;
2.2.Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare,
manualelor şcolare alternative, manualelor auxiliare
şi selectarea adecvată a acestora;
2.3. Promovarea principiilor didactice ale
matematicii în transpunere didactică.

Aspecte ale didacticii
matematice moderne
 Particularităţile de vîrstă a
ale elevilor şi influenţa lor
asupra activităţii didactice
a profesorului de
matematică;
 Manualul de matematică.
Funcţiile lui. Cerinţele
psiho-pedagogice faţă de
manual;
 Principiile didacticii
matematicii moderne şi
posibilităţi de realizare a
lor în transpunerea
didactică.

Forma de
promovare
Prelegere
asistată de
calculator

Brainstorming

Lecturi
critice
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Subdomeniu
Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

Componentele competenţei

Conţinuturi

Forma de
promovare

3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii

3.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi
proiectarea activităţii educaţional formative în baza
acestora;
3.2. Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
procesului de predare-învăţare a matematicii din
perspectiva asigurării calităţii;
3.3. Proiectarea unor demersuri didactice axate pe
principiul interdisciplinar;
3.4. Propunerea modalităţilor de folosire în
activitatea didactică a materialelor şi mijloacelor
didactice.

Prelegere
asistată de
calculator

4. Proiectarea şi utilizarea
strategiilor educaţionale
centrate pe elev

4.1. Valorificarea contextelor reale în organizarea
situaţiilor de învăţare;
4.2. Valorificarea în activitatea didactică a
cunoştinţelor empirice, a experienţei de viaţă şi a
intereselor elevilor;
4.3. Proiectarea şi realizarea unor demersuri
didactice în care să fie asigurată diferenţierea şi
individualizarea procesului de predare-învăţare

Calitatea educaţiei
matematice
 Instrumente pentru
identificarea lacunelor în
bagajul de cunoştinţe
matematice al elevilor
 Proiectarea activităţilor
didactice de corecţie a
cunoştinţelor;
 Utilizarea materialelor şi
mijloacelor didactice
pentru promovarea
activităţilor didactice
formative;
 Rolul problemelor cu
caracter aplicativ în
formarea competenţelor
matematice.
Strategii educaţionale
centrate pe elev în
matematică
 Selectarea şi adaptarea
conţinuturilor curriculare
pentru proiectarea
strategiilor centrate pe elev;
 Reprezentările elevilor şi
utilizarea lor în activitatea
didactică;
 Strategii de diferenţiere şi
individualizare a procesului
de predare-învăţare a
matematicii

Competenţa vizată

Masă
rotundă
Studiu de
caz
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Subdomeniu
Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

Modulul „Strategii de aplicare a fundamentelor teoretice ale matematicii şi didacticii matematicii”
1. Cunoaşterea şi utilizarea 1.1.Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
Metodologia studierii
cunoştinţelor matematice adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
exerciţiilor cu modul şi
activităţii profesionale;
din perspectiva
parametru
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
 Ponderea exerciţiilor cu
curriculară şi didactică.
modul şi parametru în
2. Cunoaşterea şi aplicarea matematicii în transpunere didactică.
3.2.Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
cursul gimnazial şi liceal
eficientă a didacticii
procesului de predare-învăţare a matematicii din
de matematică;
disciplinei
perspectiva asigurării calităţii;
 Aspectele teoretice a
3. Elaborarea sugestiilor
4.1.Valorificarea contextelor reale în organizarea
studierii exerciţiilor cu
pentru asigurarea
situaţiilor de învăţare;
modul şi parametru;
calităţii educaţiei în
4.3.Proiectarea şi realizarea unor demersuri didactice
 Recomandări metodologice
cadrul matematicii
în care să fie asigurată diferenţierea şi
pentru studierea diferitor
4. Proiectarea şi utilizarea
individualizarea procesului de predare-învăţare
tipuri de exerciţii cu modul
strategiilor educaţionale
şi parametru.
centrate pe elev
1. Cunoaşterea şi utilizarea 1.1.Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
Metodologia studierii
cunoştinţelor matematice adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
ecuaţiilor şi inecuaţiilor
activităţii profesionale;
 Conţinuturile recomandate
din perspectiva
1.3.
Selectarea
adecvată
a
surselor
de
specialitate,
de curriculum la tema
curriculară şi didactică.
ştiinţifice, didactice;
„Ecuaţii şi inecuaţii
2. Cunoaşterea şi aplicarea
2.1.Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
iraţionale, exponenţiale şi
eficientă a didacticii
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
logaritmice”;
disciplinei
psihologia copilului;
 Aplicarea metodelor
3. Elaborarea sugestiilor
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
didactice interactive la
pentru asigurarea
matematicii
în
transpunere
didactică.
studierea şi rezolvarea
calităţii educaţiei în
3.1.Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi
ecuaţiilor şi inecuaţiilor
cadrul matematicii
proiectarea activităţii educaţional formative în baza
iraţionale;
4. Proiectarea şi utilizarea
acestora;
 Aplicarea metodelor
strategiilor educaţionale
3.2.Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
didactice interactive la
centrate pe elev
procesului de predare-învăţare a matematicii din
studierea şi rezolvarea
perspectiva asigurării calităţii;
ecuaţiilor şi inecuaţiilor
4.1.Valorificarea contextelor reale în organizarea
exponenţiale şi logaritmice.
situaţiilor de învăţare;
4.3.Proiectarea şi realizarea demersurilor didactice
pentru diferenţierea şi individualizarea procesului de
predare-învăţare

Forma de
promovare
Prelegere
cu feedback

Expunere
Brainstorm
ing
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Subdomeniu

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii
4. Proiectarea şi utilizarea
strategiilor educaţionale
centrate pe elev

2.1.Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
psihologia copilului;
2.2.Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare,
manualelor şcolare alternative, manualelor auxiliare
şi selectarea adecvată a acestora;
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
matematicii în transpunere didactică.
3.1.Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi
proiectarea activităţii educaţional formative în baza
acestora;
3.2.Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
procesului de predare-învăţare a matematicii din
perspectiva asigurării calităţii;
4.1.Valorificarea contextelor reale în organizarea
situaţiilor de învăţare;
4.3.Proiectarea şi realizarea unor demersuri didactice
în care să fie asigurată diferenţierea şi
individualizarea procesului de predare-învăţare
2.1.Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
psihologia copilului;
2.2.Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare,
manualelor şcolare alternative, manualelor auxiliare
şi selectarea adecvată a acestora;
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
matematicii în transpunere didactică.
3.1.Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi
proiectarea activităţii educaţional formative în baza
acestora;
4.2.Valorificarea în activitatea didactică a
cunoştinţelor empirice, a experienţei de viaţă şi a
intereselor elevilor;
4.3.Proiectarea şi realizarea unor demersuri didactice
în care să fie asigurată diferenţierea şi
individualizarea procesului de predare-învăţare

Experienţe moderne în
studiul geometriei şi
trigonometriei
 Componentele
„Geometrie” şi
„Trigonometrie” în
viziunea curriculară;
 Analiza comparativă a
conţinuturilor manualelor
din România, Franţa, Italia,
Rusia, Republica Moldova
la capitolele „Geometrie” şi
„Trigonometrie”
 Metode active de predareînvăţare a geometriei şi
trigonometriei.

2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii
4. Proiectarea şi utilizarea
strategiilor educaţionale
centrate pe elev

Aspecte ale interacţiunii
profesor - elev
 Rolurile profesorului şi al
elevului în procesul
educaţional tradiţional şi
contemporan;
 Interacţiunea profesor-elev
şi rolul ei în sporirea
randamentului studierii
matematicii;
 Experienţele diferitor ţări
în organizarea interacţiunii
profesor-elev (în baza
manualelor de matematică
din România, Franţa, Italia,
Rusia, Republica
Moldova);

Forma de
promovare
Studiu de
caz

Discuţie
euristică
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 Sugestii de optimizare a
interacţiunii profesor-elev.

Subdomeniu

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii

1.1.Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
activităţii profesionale;
1.2.Interpretarea rezultatelor investigaţiilor din
domeniul matematicii;
1.4.Actualizarea,
dezvoltarea
conţinuturilor
matematice şi a valorilor profesionale;
2.2.Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare,
manualelor şcolare alternative, manualelor auxiliare
şi selectarea adecvată a acestora;
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
matematicii în transpunere didactică.
3.2.Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
procesului de predare-învăţare a matematicii din
perspectiva asigurării calităţii.

Teoria mulţimilor şi logica
matematică în viziunea
curriculară
 Componenta „Teoria
mulţimilor şi logica
matematică” în
curriculumul gimnazial şi
liceal;
 Conţinuturile propuse de
manualele în vigoare şi
recomandări de
modernizare a conţinutului;
 Modele de demersuri
didactice pentru studierea
teoriei mulţimilor şi logicii
matematice cu aplicarea
metodelor interactive.

Forma de
promovare
Prelegere
cu feedback
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Subdomeniu

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii

1.1.Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
activităţii profesionale;
1.2.Interpretarea rezultatelor investigaţiilor din
domeniul matematicii;
1.4.Actualizarea,
dezvoltarea
conţinuturilor
matematice şi a valorilor profesionale;
2.2.Cunoaşterea conţinutului manualelor şcolare,
manualelor şcolare alternative, manualelor auxiliare
şi selectarea adecvată a acestora;
2.3.Promovarea
principiilor
didactice
ale
matematicii în transpunere didactică.
3.2.Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
procesului de predare-învăţare a matematicii din
perspectiva asigurării calităţii.

Experiențe moderne în
studiul elementelor de
analiză matematică
 Componenta „Analiza
matematică” în
curriculumul liceal;
 Conţinuturile propuse de
manualele în vigoare şi
recomandări de
modernizare a conţinutului;
 Modele de demersuri
didactice pentru studierea
noţiunilor de limită a unui
şir numeric, limită a unei
funcţii într-un punct,
funcţii continue, noţiunii de
derivată, funcţii derivabile,
integrala nedefinită,
integrala definită.

Prelegeri
cu feedback, masă
rotundă

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii
4. Proiectarea şi utilizarea
strategiilor educaţionale
centrate pe elev

1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
activităţii profesionale;
1.2. Interpretarea rezultatelor investigaţiilor din
domeniul matematicii;
2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
psihologia copilului;
3.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi
proiectarea activităţii educaţional formative în baza
acestora;
3.4. Propunerea modalităţilor de folosire în
activitatea didactică a materialelor şi mijloacelor
didactice;
4.3.
Proiectarea şi realizarea unor demersuri
didactice în care să fie asigurată diferenţierea şi
individualizarea procesului de predare-învăţare.

Instruirea asistată de
calculator – metodă
didactică modernă
 Studierea istoricului
aplicării IAC în matematică
în diferite ţări, inclusiv
Moldova;
 Aspectele interacţiunii
profesor-elev, elevcalculator;
 Posibilităţile utilizării
calculatorului în procesul
de studiu al matematicii;
 Clasificarea soft-urilor
educaţionale la
matematică;
 Criterii de apreciere a
calităţii unui soft

Forma de
promovare
Expunere
euristică
Masă
rotundă
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Valorificarea
fundamentelor
teoretice ale
matematicii şi
didacticii
matematicii

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Elaborarea sugestiilor
pentru asigurarea
calităţii educaţiei în
cadrul matematicii

1. Cunoaşterea şi utilizarea
cunoştinţelor matematice
din perspectiva
curriculară şi didactică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea
eficientă a didacticii
disciplinei
3. Proiectarea şi utilizarea
strategiilor educaţionale
centrate pe elev

educaţional.
1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi Prezentarea Power Point ca
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale mijloc didactic automatizat
activităţii profesionale;
 Avantajele şi dezavantajele
1.3.Selectarea adecvată a surselor de specialitate,
prezentărilor Power Point
ştiinţifice, didactice;
ca material didactic
2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
 Cerinţele faţă de o
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
prezentare Power Point ca
psihologia copilului;
material didactic
3.2. Elaborarea sugestiilor pentru perfecţionarea
automatizat
procesului de predare-învăţare a matematicii din  Etapele proiectării
perspectiva asigurării calităţii;
prezentării şi
3.4. Propunerea modalităţilor de folosire în
implementarea ei la lecţiile
activitatea didactică a materialelor şi mijloacelor
de matematică
didactice.
1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice disponibile şi Implementarea prezentărilor
adaptarea lor în funcţie de noile realităţi ale
Power Point în procesul
activităţii profesionale;
educaţional la matematică
2.1.Posedarea şi valorificarea în activitatea didactică
 Analiza comparativă a
a cunoştinţelor din pedagogie, psihologia generală şi
proiectelor prezentărilor
psihologia copilului;
Power Point elaborate
4.1.Valorificarea contextelor reale în organizarea
 Proiectarea secvenţei
situaţiilor de învăţare;
didactice cu utilizarea unei
4.3. Proiectarea şi realizarea unor demersuri
prezentări Power Point
didactice în care să fie asigurată diferenţierea şi
 Simularea demersului
individualizarea procesului de predare-învăţare
didactic sub formă frontală
şi individuală

Studiu de
caz

Laborator

2. Proiectarea şi dezvoltarea curriculară (8 ore)
Subdomeniu
Proiectarea şi
dezvoltarea

Competenţa vizată
1. Cunoaşterea şi aplicarea
curriculei

Componentele competenţei
1.1. Lectura individualizată a curriculei disciplinei;
1.2. Organizarea conţinutului instruirii în

Conţinuturi
Reforma curriculară în
Republica Moldova

Forma de
promovare
Masă
rotundă
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curriculară

corespundere cu curricula;
1.3. Adaptarea conţinutului curricular la realităţile
instruirii;

2. Cunoaşterea şi aplicarea
tipurilor de proiectare
didactică

2.1. Elaborarea şi revizuirea proiectului didactic de
lungă durată;
2.2. Elaborarea proiectului de scurtă durată;
2.3. Proiectarea secvenţelor didactice;
2.4. Planificarea lecţiei şi a altor activităţi
educaţionale în corespundere cu cerinţele lecţiei
contemporane;
2.5. Identificarea criteriilor în funcţie de care pot fi
optimizate tipurile de proiectare didactică.

3. Aplicarea principiului
interdisciplinarităţii
(PiD) şi
transdisciplinarităţii
(PtD)în proiectarea
didactică.

3.1. Identificarea avantajelor proiectării didactice din
perspectiva interdisciplinară;
3.2. Proiectarea unor secvenţe didactice din
perspectiva interdisciplinară;
3.3. Identificarea avantajelor proiectării didactice din
perspectiva transdisciplinară;
3.4. Proiectarea unei activităţi educaţionale
perspectiva transdisciplinară.

 Abordarea prin obiective şi
abordarea prin competenţe
a procesului educaţional la
matematică;
 Impactul reformei
curriculare asupra
procesului educaţional la
matematică
Proiectarea procesului
educaţional la matematică
 Variante de proiecte de
lungă durată la matematică;
 Cerinţele faţă de o lecţie
contemporană în condiţiile
reformei învăţămîntului;
 Modele de proiecte de
scurtă durată pentru diferite
tipuri de lecţii;
 Optimizarea proiectării
didactice
Principiile
interdisciplinarităţii şi
transdisciplinarităţii în
didactica matematicii
 (PiD) şi (PtD) în procesul
de studiere a matematicii;
 Sarcini didactice
matematice, ce realizează
(PiD) şi (PtD);
 Proiectarea activităţilor
educaţionale din
perspectivă (PiD) şi (PtD)
Analiza activităţilor
elaborate

Studiu de
caz

Prelegere
cu feedback

Laborator
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3. Organizarea şi realizarea procesului educaţional (10 ore)
Subdomeniu
Organizarea şi
realizarea
procesului
educaţional

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

1. Aplicarea algoritmilor
optimi în realizarea
procesului educaţional

1.1. Utilizarea datelor despre elevi, a observărilor şi
sugestiilor colegilor pentru îmbunătăţirea practicii de
predare;
1.2. Crearea premiselor/condiţiilor necesare pentru
organizarea eficientă a procesului educaţional;
1.3. Utilizarea unei varietăţi de strategii didactice,
care încurajează dezvoltarea gîndirii critice a
elevilor.

2. Axarea în desfăşurarea
procesului educaţional pe
formarea de competenţe.

2.1. Realizarea unor activităţi educative în scopul
dezvoltării deprinderilor elevilor de a învăţa cum să
înveţe;
2.2.Orientarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în
scopul cultivării la elevi a valorilor universale şi
naţionale;
2.3. Utilizarea adecvată a strategiilor didactice care
încurajează comunicarea şi acceptarea ideilor
celuilalt şi prin care elevii învaţă a-şi asuma
responsabilităţile individuale şi colective.

Eficienţa învăţămîntului
matematic
 Metode şi instrumente
pentru colectarea datelor
despre elevi în vederea
sporirii randamentului la
matematică;
 Condiţiile unui proces
educaţional eficient şi
crearea lor;
 Strategii pentru dezvoltarea
gîndirii critice a elevilor în
cadrul studierii
matematicii.
Competenţele matematice
şi formarea lor
 Activităţi didactice la
matematică orientate spre
dezvoltarea competenţelor
de învăţare la elevi;
 Valori universale şi
naţionale în domeniul
matematicii: istorie şi
contemporanietate;
 Strategii didactice pentru
formarea de competenţe
Formarea competenţelor de
rezolvare a problemelor de
planimetrie
 Componentele competenţei
de rezolvare a problemelor
de planimetrie
 Activităţi de formare a
competenţelor de rezolvare
a problemelor de

Forma de
promovare
Prelegere
cu feedback

Prelegere
asistată de
calculator

Laborator
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Organizarea şi
realizarea
procesului
educaţional

Organizarea şi
realizarea
procesului
educaţional

3. Aplicarea tehnicilor de
transfer al deprinderilor
în activităţile
extracurriculare şi
extraşcolare

3.1.
Proiectarea
şi
organizarea
activităţii
educaţionale în colaborare cu comunitatea;
3.2. Elaborarea de strategii eficiente ale
parteneriatului şcoală-comunitate

4. Dezvoltarea,
consolidarea şi
perfecţionarea
premiselor/condiţiilor
pentru organizarea
eficientă a procesului
educaţional

4.1. Selectarea strategiilor educaţionale adecvate
vîrstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale şi
nevoilor de educaţie ale elevilor;
4.2. Articularea strategiilor didactice în scopul
cultivării, prin activităţile didactice, a simţului
responsabilităţii, a unor comportamente şi atitudini
conforme normelor morale;
4.3.Elaborarea modalităţilor de optimizare a
activităţii frontale cu cea de grup şi individuală;
4.4.Optimizarea tehnologiei de predare-învăţare
centrate pe elev.

5. Desfăşurarea demersului
didactic axat pe
formarea de competenţe.

planimetrie
Activităţi extracurriculare
şi extraşcolare la
matematică
 Activităţi extracurriculare
şi extraşcolare la
matematică: olimpiade,
concursuri;
 Selectarea materialelor
pentru organizarea
concursurilor şi
olimpiadelor la
matematică;
 Organizarea activităţilor
extracurriculare şi
extaşcolare la matematică:
schimb de experienţă.

Organizarea eficientă a
procesului educaţional la
matematică
 Premisele pentru selectarea
strategiilor educaţionale
concrete în procesul de
studiu al matematicii;
 Modalităţi de cultivare a
comportamentelor şi
atitudinilor conforme
normelor morale în cadrul
orelor de matematică;
 Ajustarea formelor de
activitate şi tehnologiilor
centrate pe elev la situaţia
reală.
5.1. Identificarea avantajelor realizării procesului Specificul procesului
educaţional axat pe formarea de competenţe;
educaţional la matematică,
5.2. Organizarea şi desfăşurarea în mod efectiv a axat pe formarea de
activităţilor educaţionale în cadrul cărora elevii competenţe
învăţă să-şi formeze/ dezvolte competenţa
 Noţiunea de competenţă.

Prelegere
Sondaj

Studiu de
caz

Laborator
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comunicativă, competenţa civică,
lingvistică, competenţa de cercetare.

6. Elaborarea de
recomandări pentru
eficientizarea procesului
educaţional.

competenţa

6.1. Elaborarea de recomandări pentru utilizarea
adecvată a strategiilor didactice care încurajează
comunicarea şi acceptarea ideilor celuilalt;
6.2.Elaborarea de sugestii privind aplicarea
tehnologiilor didactice, care stimulează interesul şi
motivaţia elevilor pentru învăţare şi aplicarea
cunoştinţelor în practică;
6.3. Elaborarea sugestiilor metodologice pentru
valorificarea învăţării centrate pe elev.

Competenţe specifice
matematicii, ce se
formează în ciclul
gimnazial şi liceal;
 Specificul procesului
educaţional la matematică,
axat pe formarea de
competenţe;
 Exemple de activităţi
didactice ce formează
competenţe: comunicativă,
civică, lingvistică, de
cercetare.
Eficientizarea procesului
educaţional
 Strategii didactice ce
încurajează comunicarea şi
acceptarea ideilor celuilalt:
modele de aplcare în
matematică;
 Rolul interesului şi
motivaţiei elevilor în
studierea matematicii.
Rezolvarea problemelor cu
caracter aplicativ modalitate de dezvoltare a
interesului şi motivaţiei
pentru studierea
matematicii;
 Sugestii metodologice
pentru aplicarea învăţării
centrate pe elev în
matematică.

Masă
rotundă

4. Proiectarea şi realizarea evaluării rezultatelor şcolare (10 ore)
Subdomeniu

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

Forma de
promovare
15

Proiectarea şi
realizarea
evaluării
rezultatelor
şcolare

1. Proiectarea procesului de 1.1. Proiectarea secvenţelor de evaluare iniţială,
continuă, finală;
evaluare
2.2. Proiectarea unor modele de probe de evaluare
la matematică în care să fie incluse toate
tipurile de sarcini;
3.3. Elaborarea criteriilor de evaluare a portofoliilor
elevilor.

2. Analiza şi aplicarea
diverselor strategii de
evaluare, autoevaluare

3. Monitorizarea
progresului elevului şi
asigurarea conexiunii
inverse asupra
progresului

Proiectarea şi
realizarea
evaluării
rezultatelor
şcolare

4. Elaborarea unor grile de
evaluare pentru
produsele realizate de
elevi
5. Utilizarea rezultatelor
evaluării pentru
îmbunătăţirea procesului
de predare-învăţare

Proiectarea procesului de
evaluare la matematică
 Definiţia modernă a
evaluării. Procesul de
evaluare. Strategii de
evaluare;
 Testul. Algoritmul de
elaborare a unui test. Tipuri
de sarcini (itemi);
 Metode complementare de
evaluare. Portofoliul.
Criterii de evaluare
2.1. Cunoaşterea punctelor tari şi a punctelor slabe
Strategii de evaluare şi
ale diverselor metode de evaluare;
autoevaluare
2.2. Utilizarea unei game variate de demersuri de
 Evaluarea orală, în scris,
evaluarea rezultatelor elevilor;
prin lucrări practice,
2.3. Angajarea elevilor în procesul de coevaluare,
asistată de calculator;
interevaluare şi autoevaluare
 Principiul triangulării în
evaluare;
 Formarea la elevi a
capacităţii de autoevaluare
3.1.Furnizarea feed-back-ului constructiv;
Feed –back în procesul
3.2. Folosirea rezultatelor evaluării pentru revizuirea
educaţional la matematică
activităţii;
 Funcţiile evaluării. Noţiune
3.3. Monitorizarea continuă a progresului elevilor
de conexiune inversă;
 Reglarea procesului de
învăţământ;
 Sistemul de monitorizare a
calităţii instruirii la
matematică.
3.1. Elaborarea unor criterii, indicatori, nivele de
Grile de evaluare la
performanţă pentru formatul unei grile de
matematică
evaluare
 Rubricile. Rubrici holisitce
şi rubrici analitice.
5.1 Analiza rezultatelor evaluării şi utilizarea Optimizarea procesului
acestora pentru perfecţionarea predării
educaţional în baza evaluării
 Graful disciplinei.
Utilizarea calculatorului la
analiza rezultatelor
evaluării

Prezentare
electronică
Lucrul în
grupe

Analiza
SWOT
Discuţie în
grup

Prezentare
electronică
Studiu de
caz

Lucrul în
perechi

Lucrul în
grupe
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6. Trasarea unor direcţii de
perfecţionare a
procesului de evaluare

7. Elaborarea noilor
modalităţi de implicare a
elevilor în actul
autoevaluării

6.1. Elaborarea unor sugestii pentru perfecţionarea Perfecţionarea evaluării la
procesului de evaluare;
matematică
6.2. Elaborarea unui model propriu de evaluare a  Schimbarea paradigmei în
lecţiei.
evaluare. Evaluarea
autentică;
 Evaluarea lecţiei.
7.1. Proiectarea unui algoritm pentru autoevaluare;
Implicarea elevilor în
7.2. Elaborarea unor exerciţii intermediare, de natură autoevaluare
să le permită elevilor să-şi autoevalueze procesul  Noţiune de reflecţie şi
de în învăţare.
metacogniţie;
 Formarea la elevi a
capacităţii de autoevalure

Discuţie în
grup
Analiza
SWOT

Studiu de
caz
Lucrul în
perechi

5. Proiectarea şi realizarea subiectelor de cercetare profesională (4 ore)
Subdomeniu
Proiectarea şi
realizarea
subiectelor de
cercetare
profesională

Competenţa vizată

Componentele competenţei

Conţinuturi

1. Aplicarea metodologiei
cercetării ştiinţifice în
elaborarea raportului de
autoevaluare

1.1. Dezvoltarea abilităţii de cercetare;
1.2. Stabilirea priorităţilor în domeniul de cercetare
profesională;
1.3. Stabilirea unui cod etic de care se va conduce în
procesul cercetării;
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea criteriilor de elaborare a
raportului de autoevaluare;
1.5. Analiza în baza unei metodologii ştiinţifice a
procesului instructiv-educativ cu scopuri
ameliorative;
1.6. Adaptarea continuă la noile idei şi experienţe
educaţionale.

Raportul de autoevaluare a
profesorului de matematică
 Caracteristicile activităţii
de cercetare
 Dreptul de autor.
Referinţele într-o lucrare
ştiinţifică. Lista
bibliografică.
 Alegerea temei de cercetare
profesională. Studierea
practicii educaţionale.
Folosirea aparatului
bibliografic. Utilizarea
surselor din Internet.
 Metodele de cercetare.
Observarea. Elaborarea şi
utilizarea chestionarelor.

Forma de
promovare

Prezentare
electronică
Lucrul în
grupe
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2. Aplicarea metodologiei
cercetării ştiinţifice la
elaborarea lucrării
metodice şi a publicaţiilor
de specialitate

3. Utilizarea în activitatea
profesională a
rezultatelor cercetării
ştiinţifice din
psihopedagogie şi alte
domenii

 Raportul de autoevaluare:
structura şi elaborarea.
2.1.Iniţierea unui proiect de cercetare profesională;
Proiecte de cercetare
3.2. Adaptarea teoriilor pedagogice la situaţiile
profesională
practice;
 Problema, scopul, ipoteza
2.3.Proiectarea/implementarea
subiectelor
de
şi obiectivele cercetării.
cercetare profesională care să conducă la elaborarea  Proiectarea şi realizarea
de soluţii pentru anumite probleme din domeniul
unui experiment pedagogic.
educaţiei şi învăţământului
 Structura posibilă a unui
articol în domeniul
psihopedagogiei
3.1. Analiza unor cercetări din domeniul
Implementarea rezultatelor
psihopedagogiei şi al specialităţii;
cercetării
3.2. Integrarea rezultatelor investigaţionale proprii în  Revistele metodice,
practica pedagogică.
revistele de teorie şi
practică educaţională
editate în R. M.
 Tezele de doctor în
pedagogie. Situri Intenet

Prelegere
Discuţie în
grup

Lucrul în
grup

6. Managementul clasei şi coordonarea cross-curriculară (4 ore)
Subdomeniu

Competenţa vizată

Managementul
clasei şi
coordonarea
crosscurriculară

1. Cunoaşterea şi aplicarea
în activitatea
profesională a diferitor
aspecte ale
managementului clasei
2. Elaborarea deciziilor
pentru unele situaţii de
problemă în clasă

3. Aplicarea algoritmilor
speciali pentru
proiectarea tematicii
cross-curriculare

Componentele competenţei

Conţinuturi

1.1. Cunoaşterea şi executarea diferitor funcţii Managementul clasei
manageriale;
 Noţiunile de bază
1.2. Aplicarea recomandărilor privind însuşirea
referitoare la
părţilor componente ale managementului clasei;
managementul clasei;
 Funcţiile manageriale ale
personalului didactic.
3.2. Elaborarea recomandărilor privind rezolvarea
Situaţiile de problemă în
unor probleme specifice în activitatea clasei.
clasă
 Identificarea problemelor
clasei;
 Contractul didactic.
3.1. Elaborarea algoritmilor de proiectare a tematicii
cross-curriculare

Proiectarea crosscurriculară
 Esenţa proiectării crosscurriculare;
 Obiective cross-curriculare

Forma de
promovare

Discuţie în
grup

Discuţie în
grup

Lucrul în
grup
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4. Elaborarea
recomandărilor de
eficientizare a
managementului clasei

4.2. Elaborarea recomandărilor privind utilizarea
creativă a componentelor managementului clasei
şi a funcţiilor manageriale ale profesorului.

în învăţarea matematicii .
Eficientizarea
managementului clasei
5. Aspectul inovativ al
managementului clasei

Discuţie în
grup

7. Gestionarea propriei formări continui (4 ore)
Subdomeniu
Gestionarea
propriei
formări
continui

Competenţa vizată
1. Identificarea
necesităţilor şi a
priorităţilor de formare
profesională continuă

Componentele competenţei
1.3. Analiza critică a activităţii didactice;
1.4. Identificarea necesităţilor de formare
profesională continuă;
1.5. Determinarea priorităţilor în formarea /
perfecţionarea continuă.

Conţinuturi
Formarea profesională a
profesorului de matematică
 Competenţele de bază ale
cadrului didactic
contemporan.
 Modalităţi de identificare a
necesităţilor de formare
continuă

Forma de
promovare

Analiza
SWOT
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2. Cunoaşterea şi aplicarea
diverselor strategii de
formare continuă
3. Elaborarea unui
program personal de
formare continuă
4. Realizarea unor
activităţi de formare
continuă a cadrelor
didactice

2.1.Valorificarea unor strategii de formare continuă
în funcţie de necesităţile de formare profesională
3.1.Elaborarea unor criterii pentru evaluarea /
autoevaluarea adecvată a activităţii didactice
3.2.Elaborarea unui demers de formare continuă a
cadrelor didactice.
4.1.Valorificarea unui demers de formare continuă a
cadrelor didactice

Strategii de formare
continuă
 Strategii de formare
continuă.
 Noţiune de criteriu şi de
indice. Criterii de evaluare
/ autoevaluare ale activităţii
didactice.
 Planificarea formării
continui.

Discuţie în
grup
Lucrul în
grup
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