
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltarea competenţei de matematică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Marchis Julianna 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Marchis Julianna 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 1 
Examinări  1 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 14 
3.8 Total ore pe semestru 42 
3.9 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Cunoştinţele de matematică din gimnaziu 
4.2 de competenţe Studenţii să aibă 

• competenţe de rezolvare de probleme matematice; 
• competenţe de gândire logică; 
• atitudine pozitivă faţă de matematică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• proiector, laptop/calculator, set de rigle matematice, cariocă, tablă albă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-
pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor 
instructiv-educative şi a materialelor didactice. 

C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar 

• Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea 
activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar. 

C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 
şcolarii mici 

• Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, 
în funcţie de particularităţile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor. 
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• 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 
   
Bibliografie 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Probleme de logică Conversaţie, exerciţii, 

explicaţii 
 

2. Probleme legate de mulţimi Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

3. Probleme legate de numere naturale şi numere 
întregi 

Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

4. Probleme legate de numere raţionale Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

5. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii, metode 
cooperante 

 

6. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul sistemelor 
de ecuaţii 

  

7. Regula de trei simplă şi compusă Conversaţie, exerciţii,  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea unor noţiuni de matematică şi operaţii de bază, precum şi 
aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme matematice şi din viaţa 
cotidiană. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii: 
• să însuşească acele noţiuni de matematică, care constituie baza 

teoretică a matematicii predate în învăţământul primar şi preşcolar 
precum şi a cunpştinţelor necesare în viaţa cotidiană; 

• să utilizeze cunoştinţele de matematică  în rezolvarea unor probleme 
matematice şi din viaţa cotidiană; 

• să rezolve probleme matematice. 



explicaţii, metode 
cooperante 

8. Procentaje Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii, metode 
cooperante 

 

9. Măsurarea cantităţilor, unităţi de măsură   Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

10. Probleme legate de forme geometrice în plan. 
Perimetru şi arie 

Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

11. Probleme legate de corpuri geometrice. Suprafaţă 
şi volum 

Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

12. Aplicarea cunoştinţelor matematice în rezolvarea 
problemelor practice  

Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii 

 

13. Aplicarea cunoştinţelor matematice în rezolvarea 
problemelor practice 

Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii, metode 
cooperante 

 

14. Recapitulare Conversaţie, exerciţii, 
explicaţii, metode 
cooperante 

 

Bibliografie 

C. Neményi Eszter (2008). Relációk, függvények, sorozatok. A törtszám. A negative szám. ELTE Tanító- és 
Óvóképző Főiskolai Kar. 

Hajnal Imre (1998). Matematikai ismeretek 13-14 éveseknek. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.  

Kosztolányi József; Mike János; Vincze István (1996). Érdekes matematikai feladatok 1. Mozaik Oktatási 
Stúdió. 

Szerencsi Sándor (1997). Matematika, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Învăţarea matematicii dezvoltă competenţa de rezolvare de probleme şi gândirea critică, competenţe 
ce satisfac aşteptările pieţei de muncă.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs    
Rezolvare de probleme la 
seminarii 

Observare continuă 50% 10.5 Seminar/laborator 

Examene parţiale Examen scris 50% 
10.6 Standard minim de performanţă 
Studenţii trebuie să obţină o medie de minimum nota 5 la examenele parţiale şi minimum nota 5 pentru 
activitatea de seminar. 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
   29.09.2012       dr. Marchis Julianna           dr. Marchis Julianna 

 
 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament
 o1.1o.2o12.                                   dr. Demény Piroska  


