FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licenţǎ
Pedagogia învǎţǎmântului primar şi preşcolar / Profesor învăţământ
primar şi preşcolar
Cu frecvență

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul

Matematică -învățământ primar și preșcolar
Conf. univ. dr. Ioana-Cristina Magdaş
Conf. univ. dr. Ioana-Cristina Magdaş
5 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

100
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
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sală cu tablă şi videoproiector
Sală cu tablă şi videoproiector

1
14
ore
20
10
20
4
4
-

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1.
Managementul procesului instructiv-educativ şi al activităţilor specifice acestuia în
învăţământul primar şi preşcolar
Rezultatele învățării:
 Absolventul proiectează activități educaţionale și situații de învățare pentru învăţământul primar şi
preşcolar pentru obţinerea unor experienţe de învăţare benefice educabilului
 Absolventul conduce și realizează activități educaţionale specifice învăţământului primar şi preşcolar,
cu respectarea normativităţii didactice, în vederea atingerii finalităţilor educaţionale preastabilite
 Absolventul realizează managementul resurselor instruirii (valorice, umane, comunicaţionale,
curriculare, materiale), ţinând cont de inter-influenţarea lor reciprocă
 Absolventul realizează demersuri de documentare, cyber documentare, selectare, prelucrare, adaptare
şi accesibilizare a conţinuturilor curriculare, valorificând paradigmele educaţionale actuale (centrarea
pe educabil axarea pe competențe, abordarea curriculară, abordarea integrată, activizarea instruirii,
diferenţierea instruirii, paradigma educaţiei virtuale ș.a.)
 Absolventul aplică şi adaptează strategiile didactice la particularităţile clasei de elevi/ grupei de
preşcolari (particularităţi de vârstă şi individuale, nivel general de pregătire, cunoştinţe şi competenţe
etc.) în vederea personalizării instruirii
2. Managementul clasei de elevi şi al grupei de preșcolari
Rezultatele învățării:
 Absolventul asigură gestionarea colectivului de preşcolari/ elevi, ţinând cont de variabilele care
definesc contextul intern şi extern al instruirii (statutul lecţiei/ activităţii didactic în sistemul
activităţilor didactice, locul desfăşurării lecţiei/ activităţii didactice, particularităţile clasei/ grupei,
gradul de interculturalitate, strategiile didactice etc.)
 Absolventul utilizează strategii, metode, tehnici şi instrumente de observare, monitorizare şi evaluare a
proceselor de învăţare, a rezultatelor învăţării şi a progresului şcolar al elevilor/ preşcolarilor în sens
formativ, vederea optimizării proceselor educaționale
1. Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte profesionale specifice domeniului ştiinţelor
educaţiei
Rezultatele învățării:
 Absolventul este capabil să se implice în procese de comunicare interpersonală în cadrul cărora se
realizează schimburi interpersonale reciproce de mesaje, semnificaţii, decizii, judecăţi de valoare, stări
afective şi influenţări referitoare la procesele educaţionale, cu ajutorul componentelor repertoriilor
comunicaţionale proprii
 Absolventul este capabil să se implice în procese de comunicare interculturală în cadrul cărora se
realizează schimburi interpersonale reciproce de mesaje, semnificaţii, decizii, judecăţi de valoare, stări
afective şi influenţări referitoare la procesele educaţionale, cu ajutorul componentelor repertoriilor
comunicaţionale proprii între interlocutori care aparţin unor culturi diferite
 Absolventul este capabil să coopereze eficient în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare,
specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei, cu respectarea
normelor de conduită proprii domeniului educației
 Absolventul este capabil să comunice şi să coopereze în comunităţi reale şi virtuale de învăţare şi
formare, respectând normele tipurilor de comunicare implicate
2. Dezvoltarea în carieră şi managementul carierei profesionale
Rezultatele învățării:
 Absolventul poate utiliza metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale şi personale continue
 Absolventul manifestă preocupări concrete pentru auto-instruire şi autoeducaţie, dorinţă şi capacitate
de autoperfecţionare continuă, în vederea obținerii unor succese viitoare și a unei deveniri remarcabile
 Absolventul poate să valorifice în contexte formale achiziţiile dobândite de în contexte nonformale şi
informale, aplicând principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi și principiul transferabilității
 Absolventul este capabil să îşi autoevalueze şi amelioreze continuu practicilor profesionale şi evoluţia
în carieră, pentru analizarea critică a propriilor realizări, activităţi, performanţe, rezultate, competenţe,
comportamente, conduite, trăiri afective

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Actualizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor despre bazele
disciplinei
Matematicii
7.2 Obiectivele specifice
Studenţii vor fi capabili:

1. Să opereze cu Mulțimi de numere;
2. Să opereze cu noțiunile de bază ale Geometriei;
3. Să opereze cu mărimile care se studiază la matematică;
4. Să aplice cunoștințele de matematică în contexte diverse.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Mulțimi de numere
Prelegere interactivă, expunere,
Cursurile vor fi
Curs 1. Mulțimi și operații cu mulțimi
conversaţie euristică, problematizare, adaptate nevoilor
Curs 2. Mulțimea numerelor naturale și
dezbatere.
studenţilor. Astfel
operații în N
anumite teme vor fi
Curs 3-4. Fracții ordinare, zecimale și
aprofundate sau
operații cu fracții
extinse iar altele vor fi
Curs 5. Ecuații liniare de gradul I în Q
parcurse mai succint.
Curs 6. Inecuații liniare de gradul I în N
Curs 7. Sisteme de două ecuații liniare cu
două necunoscute
Curs 8. Probleme care se rezolvă cu
ajutorul mulțimilor, ecuațiilor, inecuațiilor
sau sistemelor de două ecuații liniare cu
două necunoscute
Elemente de geometrie, mărimi și unități Prelegere interactivă, expunere,
de măsură
conversaţie euristică, problematizare,
Curs 9-10. Mărimi și unități de măsură
dezbatere.
Curs 11-13. Elemente de geometrie
Curs 14. Recapitulare. Aplicarea
cunoștințelor matematice în contexte
cotidiene / interdisciplinare
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32. *** Concursul internaţional de matematică aplicată Cangurul
33. *** Concursul de matematică Evaluarea în educaţie
34. *** Concursul de matematică Lumina Math
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Seminar 1. Verificarea prezenţei
Activităţi interactive realizate prin Seminariile vor fi
cunoştinţelor matematice elementare
îmbinarea muncii independente şi în adaptate nevoilor
echipă. Aceste activităţi includ studenţilor. Astfel
rezolvări de exerciții și probleme.
anumite teme vor fi
aprofundate sau
Seminar 2-3. Mulțimi- aplicații
Activităţi interactive realizate prin extinse iar altele vor fi
îmbinarea muncii independente şi în parcurse mai succint.
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Seminar 4-5. Mulțimea numerelor naturale Activităţi interactive realizate prin

și operații cu numere naturale - aplicații

Seminar 6. Divizibilitatea în N- aplicații

Seminar 7. Fracții ordinare și operații cu
ele- aplicații

Seminar 8. Fracții zecimale și operații cu
ele- aplicații

Seminar 9-10. Ecuații, inecuații și sisteme
de două ecuații liniare cu două necunoscuteaplicații

Seminar 11. Mărimi și unități de măsurăaplicații

Seminar 12-13. Elemente de geometrieaplicații

Seminar 14. Recapitulare, modele de
subiecte pentru examen

Bibliografie. Aceeași ca la curs

îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.
Activităţi interactive realizate prin
îmbinarea muncii independente şi în
echipă. Aceste activităţi includ
rezolvări de exerciții și probleme,
analiza critică a unor materiale
propuse de profesor şi/sau studenţi.

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
Matematicii a studenţilor ca viitoare cadre didactice pentru învățământul primar și preșcolar.
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel propus studenţilor în universităţi din ţară şi din
străinătate
 Conţinutul disciplinei este în concordanță cu programa pentru examenul de definitivare a
învățătorilor.
 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

10.4 Curs

Calitatea materialelor componente
ale portofoliului de evaluare
Cunoaşterea celor mai importante
aspecte discutate la curs
Calitatea materialelor componente
ale portofoliului de evaluare
Cunoaşterea celor mai importante
aspecte discutate la seminar

10.5 Seminar

10.2 metode de
evaluare
Portofoliu

10.3 Pondere din
nota finală
20% din nota finală

Examen scris

25% din nota finală

Portofoliu

20% din nota finală

Examen scris

25% din nota finală

Oficiu
10.6 Standard minim de performanţă
 Obţinerea a cel puţin 50 % din punctajul acordat portofoliului
 Obţinerea a cel puţin 50% din punctajul acordat examenului scris
Data completarii
Aprilie 2020
Data avizării în
departament
Aprilie 2020

Semnătura titularului de curs
Conf. Univ. dr. Ioana-Cristina
Magdaş

10%

Semnătura titularului de seminar
Conf. Univ. dr. Ioana-Cristina
Magdaş

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Ioana Magdaș

