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1. DISPOZITII GENERALE
1'1' Prezentul Document con{ine indicafii metodice pentru elaborarea curriculumului unit[1ii de

curs pentru programele de invif6mdnt la ciclul I, studii superioare de licenfa gi ciclul II, studii superioare
de master in universitatea de Stat ,,Alecu Russo,, din Bilfi (in continuare - usARB).

7 .2. Indica[iile metodice sunt elaborat e in baza:
- codului Educaliei nr. ls2 din 17 iutie 2014. in: Monitorul oficial

2014, nr.319-324;
al Republicii Moldova,

- Planului-cadru pentru studii superioare (cictul I - Licenld, ciclul II - Master, studii integrate,
ciclul III - Doctorat), aprobat prin ordinul Ministrului Educafiei nr. 1045 din29 octombrie 2015;

- Regulamentului de organizare a studiilor in tnvdtrdmdntul superior in baza Sistemului Natrional
de Credite de Studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educa{iei w.1046 din29 octombrie 2015;

- Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master, aprobat prn
Hotlrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.464 din28.07.2015. in: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2015, nr. 197 -205;

- Legea nr. 142-XW din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor deformare
profesionald si al specialitd\ilor pentru pregdtirea cadrelor tn instituliile de tnvdydmlnt superior, ciclul I.
in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,nr.101-103;

' Regulamentului cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenlilor tn (Jniversitatea
de Stat ,,Alecu Russo" din Bdltri, aprobat prin Hotirdrea Senatului Universitl1ii de Stat ,,Alecu Russo,,
din Bdlfi, procesul-verbal nr. 9 din 16.03.2011;

- Hotdrdrea Senatului Universitdlii de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlli privind aprobarea st*rcturii
documentului de planificare a cursului, procesul-verbal nr. 11 din 26.03.2014;

- Recomanddrile metodice privind formularea competenlelor ;i finalitdyilor la programele de
studii la ciclul I, licenld, ciclul II, masterat ;i ciclul III, doctorat,aprobate in qedin{a Consiliului Metodic
USARB, 20 mai,2014.

1'3. O unitate de curs / modul reprezintd o unitate structuratd de activititri de predare - invdfare -
evaluare a finalitdlilor de studii intr-un domeniu al cunoagterii. Tezele de an reprezintd o form6 speciald a
unitafii / unitililor de curs sau a modulului / modulelor din anul respectiv de studii.

1.4. Tipurile qi formele unitdlilor de curs sunt determinate prin Planul-cadru pentru invd{im6ntul
superior. Pentru fiecare unitate de curs / modul se elaboreazi curriculumul distinct pe forme de
inv6![mdnt cu condilia reflectdrii integrale a confinutului unit5lii de curs / modulului gi asigurdrii unit6tii
finalitifilor curriculare.

2. DEFINITIA $I FUNCTIILE CURRICULUMULUI UNITATII DE cURS / MoDULULUI
2.1' Curriculumul unitdfii de curs este un plan de activitd+i didactice in care sunt expuse intenfiile

de acliune ale cadrului didactic - titular de curs (predare, invSlare, evaluare) gi este definit modul in care
activitdfile didactice vor fi organizateintimp gi spafiu.

2.2. Principala func{ie a curriculumului unitdfii de curs este funcfia de informare. Prin intermediul
curriculumului studentul este informat despre caracteristicile esenfiale ale unitdlii de curs qi despre
organizarca activit5lilor in cadrul ei. Funcfia respectivd se inscrie in paradigma centrdrii pe student a
procesului de formare. Concomitent, curriculumul unit5lii de curs servegte drept surs6 de informare
pentru alte cadre didactice in vederea asigurdrii continuitS,tii in formare (legdturilor interdisciplinare) qi
neadmiterii suprapunerilor in curricula universitard.

2.3. Prin explicarea aqteptdrilor sale 9i a utilitnlii competenfel or vizate / con{inutului unit[1ii de curs
cadrul didactic motiveazd studenfii pentru ?nv6fare.
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2'4. Cuniculumul organizeazd elementele unit[fii de curs qi permite studenfilor sd dirijeze timpul
pentru invl{are (bugetul de timp).

2'5. Autorii cuniculumurilor unitdfilor de curs / modulelor trebuie si se consulte cu catedra
responsabild de program.

3. STRUCTURA $I CONTINUTUL CURRICULUMULUI UNITATTT DE CURS /
MODULULUI

3'1. Cuniculumul unitdlii de curs / modulului respecti momentele principale descrise in figa
unitdfii de curs / modulului , parte componentd a manualului specialitdli i (vezi anexa 1).

3.2. Curriculumul unit[1ii de curs / modulului elaborat de cadrele titulare, aprobat de catedrele de
profil 9i Consiliul Facultdtii, va include: descrierea unitdfii de curs / modulului ;i confinutul propriu-zis.

3.3. Descrierea unitilii de curs se prezintd in compartimentul Informalii de identificare a unitdlii
de curs / modulului gi se completeazd, cu informafia preluatd din planul de studii referitor la: domeniul
general de studii, domeniul de formare profesionalS la ciclul I / ciclul II, denumirea specialit[1ii /
programului de master, administrarea unititii de curs, organizati. sub formd de tabel, anul gi semestrul in
care se studiazi cursul ;i statutul unitdgii de curs (vezi anexa2).

3.4. Suplimentar in Informaliile de identificare a unitdlii de curs / modulului se indica catedra
responsabil[ de unitatea de curs gi facultatea, care include aceast[ catedrd.

3'5. Componenta Informa[ii referitoare la cadrul didactic (cadrele didactice) este una op,tionald,
dar se recomand[ de a compl eta aceaslL rubricd pentru a ardta cI autorul curriculumului dispune de
competen,tele necesare pentru a preda cursul. Informafia, prezentatdin aceasti componentd curriculard, nu
va dep69i 500-600 semne tipografice. Pentru a asigura comunicarea titular de curs - student in aceastd
componentr va fi introdusb informa{ia de contact, orarul consultaliilor.

3.6' Componenta Integrarea unitdlii de curs tn programul de studii confine o descriere succintd (3-
5 propozilii), prin care se formuleazl obiectivul principal al studierii unitatii de curs; se indicd contribu{ia
unit6{ii de curs la formarea competenfelor formulate in profilul specialitllii; se descrie corelarea ei cu alte
unit[1i de curs din program, atdt cele, care s-au studiat anterior, cdt ;i cele, cal€ se vor studia ulterior; se
indicl beneficiarii suplimentari posibili.

3.7. Componenta Competenle prealabile confine descrierea competenfelor (cunogtinte, abllitdti,
atitudini), pe care trebuie sI le posede studentul pentru a se inscrie la acest curs 9i pentru a-l studia cu
succes.

3.8. Componenta Competenle demoltate tn cadrul cursului confine competen,tele, la formarea
cdrora contribuie acest curs gi care se preiau integral, fdrd modificiri, din nota explicativd a planului de
studii in corespundere ct matricea corelaliilor dintre competenlele profesionale si transversale ;i
unitdlile de curs / module incluse tn planul de tnvdldmdnt. in cazul c6nd planul de inv6ldm6nt este insolit
gi de matricea de descriere a programului de studii prin competen,te profesionale ;i competenle
transversale cu descriptori de nivel, poate fi indicat nivelul atins al formdrii competenfei respective,
preluAnd descriptorul corespunzitor (CP I . I , CP3 .2 etc.) cu formularea din matrice.

3'9. in componenta Finatitdlile cursului se formuleaz6 deprinderile 9i priceperile pe care le va
poseda studentul la finele studierii acestui curs (vezi anexa 3). Numdrul finalit[]ilor formulate trebuie s6
fie egal sau cu 1-2 mai mare decdt numdrul de credite acordate cursului.

3.10. Componenta Con/inuturi a curriculumului unitilii de curs confine un tabel cuprinzand
descrierea continuturilor studiate, organizate pe unitdli de invdfare. in tabel se indicd obligatoriu numdrul
de ore de prelegeri, numirul de ore de seminare, lucrdri practice sau de laborator pentru fiecare unitate de
invdlare /temd, in funcfie de tipul orelor rezewate unitdfii de curs in planul de studii. Alte componente ale
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tabelului (numIrul de ore pentru studiu independent, referinte bibliografice la subiect etc.) pot fi incluse la
discrefia autorului curriculumului.

3'11. Componenta Strategii didactice va confine enumerarea metodelor qi procedeelor didactice,
mijloacelor gi formelor de activitate in cadrul cursului. Se recomandi selectarea unor strategii didactice,
centrate pe student: elemente ale tehnologiei de dezvoltare a gdndirii critice, problematizare, instruire
asistati de calculator in regim blended-learning etc. in calitate de strategii de evaluare pot fi utilizate, pe
l6ngi testele scrise, colocviul teoretic, portofoliul, referatul, proiectul, studiul de caz;i altele, in funclie de
specialitate.

- 3.12. ComponentaActivitdli de studiu individual este una obligatorie pentru fiecare unitate de curs.
in aceast[ componentd curricular[ titularul unitalii de curs va descrie, stabilind gi bugetul de timp necesar,
tipurile de activitdfi individuale, care urrneazd si fie realizate la curs (vezi anexa +j. in cazut prezentdrii
ca rezrtltat al activit[1ilor individuale a unor produse finale (referat, studiu de caz, proiect etc.) se
recomandd ca autorul curriculumului sd indice criteriile de calitate pentru produs.

3.13. in componenta Evaluare se stipuleaz[ criteriile, procedura gi formele de evaluare curenti gi
sumativd. Obligatoriu se precizeazd formula de calcul pentru media curentd, care include notele cumulate
in cadrul probelor de evaluare gi notele pentru activitatea individuali. Ponderea notelor pentru activitate
individual[ o determind titularul in funcfie de ponderea orelor pentru acest tip de activitate, planificate in
planul de inv[timdnt pentru curs. Op{ional pot fi incluse chestionarul pentru evaluarea frnald, mostre de
test, bilete etc.

3.14. Componenta Principii de lucru in cadrul cursului este op{ional[, titularul formuldnd reguli de
lucru in cadrul cursului. Acestea pot include recomanddri vizdnd. activitatea de lucru individual,
prevenirea plagiatului, reguli de preg[tire pentru orele de curs, seminare sau ore de laborator.

3.15' Bibliografia curriculumului va confine surse de autoritate cele mai recente, inclusiv acte
normative in vigoare. Bibliografia inclusd in curriculum va respecta doud condilii: num6rul de surse, pe
care studenfii pot sd le studieze gi modul de perfectare in conformitate cu standardele existente. Lista
surselor poate fi separatd in dou[: surse obligatorii ;i surse suplimentare. Sursele bibliografice vor fi
structurate fie in ordine a alfabeticd, fie in ordinea importanlei acestora pentru curs.

3.16. Curriculumul unitdtii de curs mai poate conline gi alte compartimente, laalegereaautorului.
3.17 ' Fotmatul acceptat al curriculumului este 44. Se recomandd un format unic al foii de titlu qi

al versoului acesteia gi o prezentare graficd, corespunzdtoare unei lucriri, realizate de un cadru didactic
universitar (vezi anexa 5, anexa 6).

4. SPECIFICUL CURRICULUMULU UNITATII DE CURS PENTRU
4. sPEcrFrcul CURRTCULUMULUJ u^NrTATrr DE cuRS rENTRU irwAlAruANTUL

cu FRECVENTA $r iI,WAIAwIANrUL CU FRBCVENTA nrnUSA',
4.1. Pentru ?nv51im6ntul cu frecven{d gi invdfim6ntul cu frecvenfd redusd pot fi elaborate

curriculumuri separate.
4.2. Structura curriculumului la invifdmAntul cu frecven{b gi la invdfimdntul cu frecvenli redusi

pentru aceea;i unitate de curs este identicd. Descrierea unitdtii de curs la diferite forme de inva{imdnt
difer[ la nivel de confinut: codul unitdlii de curs, raportul ore de contact direct - ore pentru studiu
individual, amplasarea in planul de studii (an, semestru...).

4'3. Pentru aceeagi specialitate, la diferite forme de invdfdmdnt, planul de studii prezintd aceleagi
finalitdEi de studii gi aceeagi calificare. Astfel, competenfele gi finalitdfile formulate pentru aceeaqi unitate
de curs la diferite forme de invdfdmAnt trebuie sd fie identice.

4.4. Con[inuturile prezentate pentru studiere la inv6{imdntul cu frecven,td qi la inv[{im6ntul cu
frecvenli redusi trebuie sd fie identice, dar studierea acestora trebuie sd fie ajustati la bugetul de timp
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disponibil pentru contact direct. Nu se admite, ca unele unitili de ?nv6fare, prezente in curriculumul la
inv[{dmdntul cu frecven,td sE lipseascd din curriculumul de la invdfimantul cu frecvenld redusd sau s6 fie
alocate cu precddere pentru studiul individual. Se recomandi, pentru inv[fdmantul cu frecvenp redusi, si
se planifice prelegeri cu caracter de sintez6, axate pe unitatea de invdfare, iar pentru studiu individual sd
fie lisate doar unele subteme.

4'5' Autorul curriculumului pentru invdfdmdntul cu frecvenfd redusd va planifica Activitdlile de
studiu individual diferit de cele pentru inv6fdmdntul cu frecvenfa. Se va {ine cont de bugetul de timp
pentru studiul individual gi specificul studiilor cu frecvenli redusi. Pentru perioada dintre sesiuni se vor
planifica variate forme de control (teste de evaluare pe platforma Moodle, prezentare de lucrdri etc.) ale
activitifilor individuale ale studenlilor (vezi anexa 7).

4'6' Formula pentru calculul notei finale pentru ciclul I, studii superioare de licenfi, invdfim6nt cu
frecven{i este N/:l/cx 0,6+ItJ"xg,4, iar pentru invilSm6ntul cu frecven{i redusd N1-N"x0,5+N,xO5, unde
N7- nota finald, l/"- nota reugitei curente, Ne- notade la examen. Pentru ciclul II, studii superioare de
master, formula de calcul a mediei curente este aceeasi ca gi pentru studiile la invifim6ntul cu frecvent6
redusS.

5. DISPOZITII FINALE
5.i. Curriculumul unitSlii de curs / modulului poate avea unul sau mai mulfi autori. in acelagi timp,

doi titulari pot prezenta pentru analizd, curriculumuri diferite ale aceleagi unitdli de curs, pentru ca catedra
si decidi asupra variantei recomandate a curriculumului. Titularul / titularii unitilii de curs / modulului
elaboreazl' 9i prezint[, in termen de pdnd la 25 august, curriculumul la catedrd pentru aprobdrile
respective.

5.2. Cuniculumul pentru unitatea de curs / modul se discutd gi se recomandi pentru aprobare de
catedrd / catedre. Curriculumul aprobat in catedrd se prezintd pentru analizd gi avizarc Comisiei Metodice
a Facultifii.

5.4. Comisia Metodicb a Facultalii poate recomanda pentru aprobare gi utilizare curriculumul
respectiv. Curriculumul unit[1ii de curs / modulului se aprobd de citre Consiliul Facultatii.

5.5. Curriculumul unitdlii de curs / modulului trebuie si fie prezent in format hartie la catedra
responsabili de curs, cu toate semndturile, care confirmd aprobareaacestuia.

5.6.La catedra responsabild de program curriculumul se prezintd in format electronic (scanat de pe
originalul aprobat). Catedra formeazd un portofoliu electronic al curriculumurilor pentru fiecare plan de
studiu.

5.7. Pentru a asigura accesul studenlilor la curriculum dupd aprobare in Consiliul Facultifii acesta
se prezintl la biblioteci in format electronic gi/sau hdrtie.

5.8. Studenfilor li se prezintLcurriculumul la prima or[ de activitate launitateade curs / modul.
5.9- Curriculumul poate fi modificat / perfectat cu condilia implementdrii din urmdtorul an de

studii. O versiune noui a curriculumului pentru urmdtorul an academic se va implementa cu condifia cd
modificdrile au fost operate in modul stabilit pdnd la finele anului precedent de studii gi au fost frcute
publice prin sistemul informafional al institufiei.

5.10' Dacd volumul modific6rilor / perfectdrilor realizate nu depdgeqte 30%o de confinuturi,
curriculumul se aprobi doar in catedrd,, iar pe versoul foii de titlu se indicl numdrul procesului verbal al
gedin{ei catedrei, in cadrul cdteias-au aprobat modificdrile. Dacd volumul modificlrilor deplgegte 30% de
confinut - curriculumul urmeazl intreagaprocedurd de aprobare.
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Anexa I

Fiqa unitd{ii de curs / modulului

(denu.ireaunit@

Codul unitifii de curs / modulului in programul de studii:
codul qi denumirea domeniului general de formare profesionali:

Facultatea qi catedra responsabili:

Numir de credite ECTS:

Anul qi semestrul in care se predi:

Titularul:

Descriere succinti a coreliriilintegririi cufn programul de studii:

Competenfe dezvoltate:

Finalitlfi de studii:

Competen{e prealabile:

Uniti{i de invifare:

Bibliografie
Obligatorie:

Suplimentar5:
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Anexa 2
Structura - cadru a curriculumului

la modulul / unitatea de curs

l.Informa{ii de identificare a cursului

Facultatea:
Catedra:
Domeniul general de studii:
Domeniul de formare profesionali la ciclul VII:
Denumirea speciatiti{ii / programului de master:
Administrarea uniti{ii de curs_ :

Codul unitdlii de
curs / modulului

Credite
ECTS

C)
L

F

Repartizarea
orelor

Forma de
evaluare

Limba de
predarep Cg

()
J >
a v

Anul de studii qi semestrul in care se studiazl:
Statutul: (disciplin[ obligatorie/ opfionall/ la liberl alegere)

2. *rnforma{ii referitoare la cadrul didactic (cadrele didactice)
3.Integrarea cursului in programul de studii
4. Competen{e prealabile
5. Competen{e dezvoltate in cadrul cursului
6. Finalitifile cursului
7. Confinuturi
8. Strategii didactice
9. Activititi de studiu individual
10. Evaluare
11. *Principii de lucru in cadrul cursului
12. Bibliografia

Noti: Compartimentele notate cu* sunt optionale, numerotarea doar indicd ordineaprezentAriicompartimentelor, in
curriculum compartimentele nu se vor numerota qi se vor scrie denumirile centrat, ingrogat.
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Anexa 3

Tabelul 1. Distincfia intre competenfe gi finatitl{i

Tabelul 2. Diferen{ierea formulirii competenfelor gi finalitifilor pe cicluri de studii

Anexa 4

Mostr5 de tabel asupra eviden{ei bugetului de timp pentru studiul independent
(unitatea de curs Didactica ..., specialitE{ile domeniului 141. Educa{ia gi formarea profesorilor)

Tipul activitdtii Nr. ore
1. Studierea cadrului legal de organizare a procesului educational l 0
2. Elaborarea aplicaliilor pentru diferite metode didactice, cu prezentare ulterioari la seminarii 20
3. Elaborarea a2 proiecte didactice pentru diferite clase de gimnaziu 20
4. Activitatea pe platforma Moodle, cursul electronic 20
5. Elabotarea unui proiect didactic de Brup, aiustat Ia o situatie didacticd concretA 20
Total 90

Competenta Finalitatea

Calitate,capacitate,deprinderedezvoltatdlastudent Nivel mdsurabil al experientei de invdtare, care permite
stabilirea nivelului de formare/imbundt[tire a
competentei

Se exprimd prin cunogtinte 9i abilitdli Se exprimd prin rezultate mdsurabile
Se formeazd, se dezvoltS, se imbundtitesc Se atinge, se realizeazd
Cw inte- cheie; identificarea, descrierea, reproducerea,
clasificarea, interpretarea, descompunerea, modelarea,
distingerea, selectarea, generalizuea, critica,
justificarea, argumentarea organizarea, atribuirea,
diferenlierea, deducerea, reztlrnarea etc. (aplicativ la aria
de con{inut).

Cuvinte cheie: sd identifice, sd descrie, sd numeascd, s6
rezume, sd interpreteze, sd exemplifice, sd modeleze, sd
descompund, sd distingS, si selecteze, sd separe, sd
generaTizeze, s6 critice, sdjustifice, s6 argumenteze, s6
organizeze, sd efectueze, sd construiascd, sf, puncteze
etc.

Criterii de diferen{iere Ciclul I - studii superioare de licenli
(nivelul6 ISCED)

Ciclul II - studii superioare de master
(nivelul T ISCED)

Complexitate Redusd, lucrdri repetitive Inalt6, activitdti autonome
Capacitatea de a
demonstra competente

In conditii reale de muncd In medii de muncd clare, dar gi in condilii vag
definite

Mentorat Sub indrumarea mentorului, diriiat Independent, semidirii at
Responsabilitate Pentru executarea sarcinilor concrete Pentru alegerea procedeelor, tehnicilor,

instrumentelor de lucru
Directii de interactiune
$i comunicare

Pe orizontal6, sd inleleagd qi sd aplice
deciziile superiorului

Pe orizontald gi pe verticalS, grupuri de lucru
pluridisciplinare
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Anexa 5
Model defoaie de titlu

Universitatea de Stat,rAlecu Russo" din Bnlfi
Facultatea de
Catedra de

CURRICULUM
la unitatea de curs

(denumirea unittr{ii de curs)

Ciclul I - studii superioare de licen{i
Codul qi denumirea domeniului general de studii:
Codul qi denumirea specialitifii:
Forma de inviflmf,nt:

Autor:

(titlu didactic, titlu Stiinlrfic Prenume NUME)

(semndtura)

BALTL,2017
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Verso foii de titlu

Discutat gi aprobat la qedin{a Catedrei de
Procesul-verbal nr. din
$eful Catedrei de

(senndtura) (titlu didactic, titlu Stiinlific Prenume NUME)

Discutat qi aprobat la gedinta Consiliului Facult6tii de
Procesul-verbal nr. _ din
Decanul Facultdlii de

(semniara) (titlu didactic, titlu Stiinl!fic Prenume NUME)

2
(oc de numerotatre paginii)
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Anexa 6

Recomandiri de redactare tehnici a curriculumului
unititii de curs / modulului

Curriculumul universitar va fi editat la calculator gi tipirit la imprimantl laser, intr-o form[ care
trebuie s[ respecte urmdtorul set de criterii:

- margini de pagind: standard;
- tip font: Times New Roman sau oricare alt font lizibil, acela;i font pentru toat[ lucrarea;
- denumiri compartimente: ingroqat; compartimentele nu se numeroteazl;
- redactare ortograficS: conform regulilor de redactare in limba de scriere a textului, utilizdnd

diacriticile specifice limbii in care este redactatllucrarea (4 $, t, i, d - pentru limba romdnd);
- se va lucra cu corp de bazd 12 pentru formatul ,A.4
- spafiere: nu mai mare de 1,5;
- numerotare pagini: subsol, centru;
- alineatele nu incep de la marginea st6ng[ a rdndului, ci dup6 un spafiu liber de aproximativ 1 cm,

frrd spatii libere (rdnduri goale) intre ele;
- spafii intre cuvinte - 1.
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Anexo 7

Model de planificare a activiti{ilor de studiu individual la invi{imAntul cu frecven{i redusi
Unitatea de curs Didactica matematicii pentru inviflmffntul primar, specialitatea Pedagogie in

invi{imAntul primar qi pedagogie preqcolari, ciclul I, studii superioare de licenfi

Activitifile de studiu individual in cadrul cursului sunt un element obligatoriu qi presupun:
1. ActivitSli de studiu individual intre sesiuni in vederea aprofundlrii conlinuturilor studiate sintetic

in cadrul prelegerilor. Utilizand sursele recomandate la curs gi alte surse informafionale, studentul va
realiza intr-un caiet separat rczumate a fiecdrui confinut studiat, intr-un volum rezonabil. Realizarea
rezumatelor este posibild qi in varianti electronic[. in ca, de necesitate, in perioada dintre sesiuni, titularul
cursului va acorda consultalii, privind calitatea realizdrii rezumatelor. Acest studiu se va realiza pe
subteme:

Unitatea de invdtare Continuturi penffu studiu independent
l Conceptia didacticd a cursului qcolar /
primar de matematicd.
Confinutul, scopul qi finalitalile predlrii
matematicii in clasele primare

Realizarea sintezei curriculare de studiere a unei nofiuni-cheie
a cursului primar de matematicd: mullime, numdr, ecualie,
problemd, operalie aritmeticd

2. Tipologia lecliilor de matematicd in ciclul
primar. Proiectarea didacticd la matematicd
pentru clasele I-IV

Analiza unor proiecte didactice de matematicd, propuse de
titular

3. Conceptul de numf,r natural. Aspectul
ordinal qi cardinal. Metodologia studierii
numerelor naturale tn ciclul primar

1. Metodologia studierii numerelor in concentrul 0-20 gi 0-

100.
2. Specificul formdrii noliunii de ordin Ei clasd in studierea
numerelor de mai multe cifre

4. Metodologia studierii operafiilor
aritmetice in ciclul primar. Etape ale
familiar izdr ii cu operalia aritmetici.
Formarea deorinderilor de calcul

Formarea conceptului de adunare (scddere, inmullire,
imparlire) in ciclul primar. Procedee de adunare (scddere,
inmullire, impdrfire) a numerelor naturale

5. Formarea competen{ei de rezolvare a
problemelor in ciclul primar. Specificul
studierii problemelor simple, problemelor
compuse qi problemelor tip

1. Tipologia problemelor simple studiate in ciclul primar.
Cronologia introducerii
2.EtapeIe procesului rezolutiv a unei probleme compuse.
Conlinutul qi necesitatea realizdrii fiecdrei etape

6. Metodologia studierii mdrimilor, mdsurii
qi unitSlilor de mdsurf, in ciclul primar

Metodologia studierii lungimii (masei, capacitAlii, timpului) in
ciclul primar

7. Metodologia studierii elementelor de
algebrd. Con(inuturi, metode didactice
recomandate, aplicalii

Utilizarea metodei exercitiului in studierea elementelor de

alsebrl

8. Metodologia studierii elementelor de
geometrie. Conlinuturi, metode didactice
recomandate. aplicatii

IJtilizarea metodelor euristice in studierea elementelor de

geometrie

Total ore studii independent 60

Verificarea studiului independent se va realiza prin
platforma Moodle in perioada intre sesiuni (in regim on-line).
cu profesorul in perioada sesiunii de prelegeri.

rczolvarca de citre student a 3 teste pe
Data accesibilitd.tii testelor se coordoneazd
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2. Realizarea unui portofoliu la curs, care se completeazl cu sarcinile, realizate independent pe
parcursul studierii cursului. Numdrul de ore rezervqt - 60. Portofoliul va confine:

- foaia de titlu;
- compartimentul dedicat procesului de organizare a instruirii matematice in ciclul primar: lista

competen{elor specifice; exemple de obiective operafionale pentru fiecare tip de leclie studiat (subiectul gi
clasa precizate de profesor); 5 exemple de jocuri didactice matematice; 5 aplica{ii ale metodelor didactice
clasice pentru studierea matematicii in ciclul primar;

- compartimentul dedicat studierii numera{iei: scrierea corectd a cifrelor, proiect didactic pentru
studierea num[rului de o cifrd; descrierea materialelor didactice utilizate pentru studierea numeraliei in
ciclul primar;

- compartimentul dedicat studierii operaflilor aritmetice in ciclu primar: descrierea a cdte 2
procedee de calcul orale gi scrise; set de exercilii pentru formarea deprinderii de calcul pentru un
procedeu de calcul indicat; proiect didactic pentru familiuizarea cu una din operaliile aritmetice;

- compartimentul dedicat geometriei qi m[rimilor: un test sumativ elaborat independent la subiect
pentru o clasd indicatd; proiect didactic pentru familiarizarea cu una din mdrimile studiate sau studierea
elementelor de geometrie;

- compartimentul dedicat studierii problemelor in ciclul primar: itinerarul tipurilor de probleme
simple studiate in ciclul primar (cu exemple gi scheme); proiect didactic pentru studierea unei probleme
simple; 7 demersuri didactice complete pentru probleme compuse qi tip; proiect didactic al unei lecfii de
formare de priceperi gi deprinderi de rezolvare a problemelor compuse sau tip.

Sarcinile se prezintd profesorului treptat ln cadrul seminarelor; se evalueaz[ qi se cumuleazd o notd
pentru portofoliu 1/r.

Criteriile de evaluare:
- respectarea recomandirilor didacticii matematicii in aplicafiile practice elaborate;
- reflectarea principiilor didactice fundamentale pentru procesul educafional la matematic[ in ciclul

primar;
- nivelul de posedare a aparatului matematic;
- corespondenfa confinuturilor elaborate vdrstei elevilor, tipului de lecfie, concentrului numeric,

cerinfelor curriculare.


