
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţǎ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învǎţǎmântului primar şi preşcolar  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metodica predǎrii matematicii  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr.  Ioana-Cristina Magdaş  

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ. Dr.  Ioana-Cristina Magdaş  

  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:   ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 4 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Sală cu tablă şi videoproiector  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală cu tablă şi videoproiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Proiectarea unor activităţi de instruire matematice adaptate pentru diverse niveluri de 

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

 Realizarea activităţilor matematice specifice procesului instructiv-educativ din 

învăţământul primar şi preşcolar  

 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 

şcolarii mici la Matematică 

 Abordarea managerială în cadrul a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor de învăţare matematice specifice vârstei grupului ţintă  

 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale în/prin predarea 

Matematicii şi a evoluţiei în carieră 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1:  

Introducere  

Ȋnvǎţǎmântul matematic preşcolar şi primar în 

contextul curriculumului naţional 

Prelegere interactivă,  

expunere,  conversaţie 

euristică, dezbatere, studii de 

caz 

Cursurile vor 

fi adaptate  

nevoilor 

studenţilor. 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea  competenţelor didactice matematice specifice a profesorilor din 

învăţământul primar şi preşcolar 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Studenţii vor fi capabili: 

1. să analizeze conţinuturile ştiinţifice, propuse de programe analitice, 

manuale şcolare şi auxiliare didactice, din punctul de vedere al metodologiei 

didactice şi al relevanţei lor pentru învăţarea matematicii în învăţământul 

primar şi preşcolar; 

2. să proiecteze activităţi didactice tipice şi specifice relevante pentru 

familiarizarea elevilor cu gândirea şi procesul cunoaşterii matematice; 

3. să antreneze elevii în activităţi matematice care îmbină corect activitatea 

frontală, în echipă şi independentă; 

4. să organizeze progresul cognitiv al elevilor (investigând şi utilizând 

concepţiile elevilor, interesele şi abilităţile lor, anticipând dificultăţile elevilor 

şi sprijinindu-i să şi le depăşească, etc.) la matematică; 

5. să analizeze, să modifice sau să conceapă materiale şi mijloace de 

învăţământ la matematică; 

6. să stimuleze motivaţia şi interesul elevilor pentru studiul matematicii; 

7. să promoveze, prin activităţile didactice puse în practică, creativitatea şi 

educarea metacognitivă a elevilor; 

8. să evalueze activităţile didactice şi performanţele elevilor utilizând metode 

şi instrumente de evaluare adecvate; 

9. să întocmească corect documentele şcolare solicitate unui profesor de 

matematică; 

10. să-şi analizeze critic propria activitate didactică, să-şi planifice şi să-şi 

organizeze dezvoltarea competenţelor profesionale. 



Cursurile 2-10 

Conţinuturi noţionale abordate în învăţământul primar 

şi preşcolar şi consideraţii metodice asupra acestora  

- Scurt istoric al numerelor (Curs 2) 

- Mulţimea numerelor naturale. Aspecte ştiinţifice (Curs 3) 

- Formarea conceptului de număr natural în învăţământul 

preşcolar şi primar (Curs 4) 

- Predarea-învǎţarea adunǎrii şi scăderii numerelor naturale 

(Curs 5)  

- Predarea-învǎţarea înmulţirii numerelor naturale (Curs 6) 

- Predarea-învǎţarea împărţirii numerelor naturale. Ordinea 

efectuării operaţiilor (Curs 7) 

- Predarea-învăţarea aspectelor fundamentale privind 

numerele rationale (Curs8) 

- Predarea-învăţarea mărimilor şi a unităţilor de măsură 

(Curs9) 

- Predarea-învăţarea elementelor de geometrie (Curs 10) 

Prelegere interactivă,  

expunere,  problematizare, 

conversaţie euristică, 

dezbatere, exemplificări. 

Activităţi interactive, bazate 

pe muncă în grup, pentru 

analiza unor documente şi 

materiale didactice furnizate 

de profesor, pentru rezolvarea 

unor probleme. 

Astfel 

anumite teme 

vor fi 

aprofundate 

sau extinse iar 

altele vor fi 

parcurse mai 

succint.  

Cursurile  11-12 

Metodologia activitǎţilor matematice pentru 

învǎţǎmântul preşcolar şi primar   

- Expunerea, explicaţia şi conversaţia 

- Problematizarea  

- Învăţarea prin descoperire 

- Observaţia sistematică 

- Modelarea 

- Demonstraţia 

- Algoritmizarea  

- Învăţarea prin cercetare 

- Referatul şi proiectul 

- Portofoliul 

- Jocul didactic matematic 

- Instruirea asistată de calculator  

Prelegere interactivă,  

expunere,  problematizare, 

conversaţie euristică, 

dezbatere, exemplificări. 

Activităţi interactive, bazate 

pe muncă în grup, pentru 

analiza unor documente şi 

materiale didactice furnizate 

de profesor, pentru rezolvarea 

unor probleme. 

Curs 13:  

Planificarea şi proiectarea activităţilor matematice 

Prelegere interactivă,  

expunere,  conversaţie 

euristică, dezbatere. 

Activităţi interactive, bazate 

pe muncă în grup, pentru 

analiza unor documente şi 

materiale didactice furnizate 

de profesor, pentru rezolvarea 

unor probleme. 

Curs 14 

Principii didactice generale ale învǎţǎmântului  

matematic 

- Principiul caracterului ştiinţific  

- Principiul sistematizării şi continuităţii 

- Principiul participării conştiente şi active a elevilor în 

învăţare 

- Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi 

individuale 

- Principiul intuiţiei 

- Principiul temeiniciei învăţării 

- Principiul motivaţiei optime a învăţării 

- Principiul legării teoriei de practică 

Concluzii şi recomandări  

Prelegere interactivă,  

expunere,  conversaţie 

euristică, dezbatere, studii de 

caz. 

 

Dezbatere, conversaţie,  

analiza unor documente şi 

materiale didactice furnizate 

de profesor. 



Bibliografie 
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perspective, ediţia a II-a revizuitǎ, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014 

3) Magdaș, I., Probleme pentru pregătirea didactică matematică în învățământul primar. Ghid pentru 

studenți, Presa Universitară Clujeană, 2017, ISBN 978-606-37-0280-8, disponibil on-line: 

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2206.pdf  

4) Neacşu,I. (coord), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, EDP, 1988 

5) Neagu, M., Mocanu, M., Metodica predării matematicii în ciclul primar, Ed. Collegium Polirom, 

2007 

6) Păun, E., Iucu, R., Educaţia preşcolară în România, Ed. Polirom, 2002 

7) Roşu, M., Metodica predării matematicii pentru colegiile universitare de institutori, Univ. Bucureşti, 

Ed. Credis, 2004 

8) Roşu, M., Didactica matematicii în învăţământul preşcolar, PIR, 2007 

9) Roşu, M., Didactica matematicii în învăţământul primar,  PIR, 2007 

10) Roşu, M., Matematică III, PIR, 2007  

11) Vălcan, D., Metodologia rezolvării problemelor de aritmetică, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2005. 

12) MECTS, Planurile cadru pentru învăţământul primar şi preşcolar 

13) MECTS (2009), Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 

14) MECTS, Programe şcolare pentru învăţământul primar 

15) MECTS, Manuale şcolare pentru învăţământul primar 

16) *** Subiecte date la concursurile şcolare pentru învăţământul primar: Canguraşul matematician, 

Cangurul, Evaluarea în educaţie etc. 

17)  https://sites.google.com/site/ioanamagdas/invatamant-primar-si-prescolar  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Seminar 1. Verificarea prezenţei cunoştinţelor 

matematice elementare necesare predării 

matematicii în învăţământul primar şi preşcolar. 

Probleme cu numere naturale şi operaţii cu 

numere naturale 

Activităţi interactive realizate 

prin îmbinarea muncii 

independente şi în echipă. 

Aceste activităţi includ  

rezolvări de exerciții, 

probleme, analiza critică a 

unor materiale propuse de 

profesor şi/sau studenţi,  

proiectarea şi conceperea unor 

materiale didactice etc.   

 

Seminariile vor fi 

adaptate nevoilor 

studenţilor. Astfel 

anumite teme vor fi 

aprofundate sau 

extinse iar altele vor fi 

parcurse mai succint. 
Seminar 2. Probleme logico-matematice 

Seminar 3. Formarea conceptelor de exerciţiu şi 

problemă, clasificări ale problemelor de 

aritmetică 

Seminar 4. Etape metodice de rezolvare a 

problemelor de aritmetică  

Seminar 5-6. Probleme care se rezolvă prin 

metoda figurativă 

Seminar 7. Probleme care se rezolvă prin metoda 

falsei ipoteze 

 Seminar 8. Probleme care se rezolvă prin 

reducere la unitate 

Seminar 9. Probleme care se rezolvă prin metoda 

comparaţiei 

Seminar 10. Exerciţii cu fracţii şi probleme care 

se rezolvă prin metoda mersului invers 

Seminar 11. Probleme cu conţinut geometric, 

mărimi şi unităţi de măsură  

Seminar 12.  Probleme mixte şi probleme cu 

cerinţe metodice 

Seminar 13. Proiectarea didactică a unei lecții de 

matematică 

Seminar 14. Recapitulare, variante de subiecte 

pentru examen 

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2206.pdf
https://sites.google.com/site/ioanamagdas/invatamant-primar-si-prescolar
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinuturile disciplinei sunt astfel concepute încât să asigure pregătirea iniţială în domeniul 

Didacticii Matematicii a studenţilor ca viitoare cadre didactice.  

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel propus studenţilor în universităţi din ţară şi din 

străinătate  

 Conţinuturile se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 

concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România .  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoaşterea celor mai importante 

aspecte discutate la curs 

Examen scris  50%  din nota finală (5 pt.) 

10.5 Seminar/laborator Calitatea materialelor componente 

ale portofoliului de evaluare 

Portofoliu 20%  din nota finală (2 pt.) 

Cunoaşterea celor mai importante 

aspecte discutate la seminar  

Examen scris 20%  din nota finală (2 pt.) 

  Oficiu 10%  din nota finală (1 pt.) 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obţinerea a cel puţin 50 % ( 1pt.) din punctajul acordat portofoliului 

 Obţinerea a cel puţin 50% (2,50 pt.) din punctajul acordat examenului scris 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.05.2018               ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................   

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2206.pdf
https://sites.google.com/site/ioanamagdas/invatamant-primar-si-prescolar

