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Anul de studiu 1 / Semestrul 2 
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  pentru Pregătirea Personalului Didactic 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI    

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
/234201, 234101, 234203  

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Matematică - invatamant primar si 
prescolar 

2.2. Cod disciplină PIPP 1203 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Breaz Daniel 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect. univ. dr. Popa Ioan-Lucian 

2.5. Anul de studiu 1 2.6. Semestrul 2 
2.7. Tipul de 
evaluare (E/C/VP) 

E 

2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector și tablă  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector și tablă  

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

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

C2.1Transpunerea în practica a cunostintelor privind etapele metodologice de realizare 
a activitatilor specifice procesului instructiveducativ din învatamântul prescolar si 
primar. 

C2.2 Utilizarea cunostintelor de specialitate, psihopedagogice si metodologice în 
realizarea activitatilor instructiveducative din învatamântul prescolar si primar. 

C2.3 Aplicarea principiilor si metodelor didactice specifice activitatilor / disciplinelor 
predate care sa asigure progresul prescolarilor / scolarilor mici 



C2.4 Evaluarea eficacitatii strategiilor utilizate si a impactului lor asupra scolarilor 

mici/prescolarilor prin raportare la standarde si obiective enuntate în documentele 
curriculare. 

C2.5 Realizarea activitatilor instructiv-educative care sa respecte si sa ilustreze 
principiile si metodologiile specifice didacticilor aplicate în învatamântul prescolar si 
primar. 

Competenţe transversale CT3 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învatare pe tot parcursul vietii, în 
vederea formarii si dezvoltarii profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din 
învăţământul primar şi preşcolar. Utilizarea metodelor si tehnicilor 
eficiente de învatare pe tot parcursul vietii, în vederea formarii si 
dezvoltarii profesionale continue 

 

7.2 Obiectivele specifice În urma parcurgerii acestui curs  studenţii vor fi capabili: 

-să utilizeze corect şi în contexte variate terminologia specifică 

disciplinei matematică; 

-să identifice procedee de soluționare a problemelor care apar  la 

matematică; 

 

 
 
5. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Elemente de logică matematică  
 

Prelegere, discutii.  

2. Elemente de teoria mulţimilor Prelegere, discutii.  

3. Elemente de teoria mulţimilor Prelegere, discutii.  

4. Mulţimea numerelor naturale Prelegere, discutii.  

5. Mulţimea numerelor naturale Prelegere, discutii.  

6. Mulţimea numerelor naturale Prelegere, discutii.  

7. Divizibilitate în N Prelegere, discutii.  

8. Divizibilitate în N Prelegere, discutii.  

9. Divizibilitate în N Prelegere, discutii.  

10. Mulţimile Z, Q, R Prelegere, discutii.  

11. Mulţimile Z, Q, R Prelegere, discutii.  

12. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul I, sisteme de ecuaţii şi inecuaţii 

de gradul I. 

Prelegere, discutii.  

13.Congruenţe Prelegere, discutii.  

14. Ecuaţii diofantice Prelegere, discutii.  
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8.2. Seminar-laborator   

1. Exerciţii şi aplicaţii la elemente de logică matematică. 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

2. Exerciţii şi aplicaţii la elemente de logică matematică. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

3. Exerciţii şi aplicaţii cu mulţimi. 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

4. Exerciţii şi aplicaţii cu mulţimi. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

5. Exerciţii şi aplicaţii la baze de numeraţie 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

6. Exerciţii şi aplicaţii la baze de numeraţie Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

7. Exerciţii şi aplicaţii la mulţimea numerelor naturale. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

8. Exerciţii şi aplicaţii la mulţimea numerelor naturale. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

9. Exerciţii şi aplicaţii la divizibilitate. 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

10. Exerciţii şi aplicaţii la divizibilitate. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

11. Exerciţii şi aplicaţii la ecuaţii şi inecuaţii. 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

12. Exerciţii şi aplicaţii la ecuaţii şi inecuaţii. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

13. Exerciţii şi aplicaţii la congruenţe şi ecuaţii diofantiene. 

 

Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 

 

14. Exerciţii şi aplicaţii la congruenţe şi ecuaţii diofantiene. Problematizare, 
exemplificare, 
demonstraţie. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de licenţă, fiind în acord 
cu aşteptările comunităţii specialiştilor şi ale angajatorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei. 

 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu de lucări/Evaluari 
partiale 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii. 

• cunoaşterea noţiunilor fundamentale (minim nota 5 la evaluarea finala) 

• capacitatea de a aplica în practică notiunile teoretice (minim media 5 pt. seminar) 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 

Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5 (este necesar ca notele de la 10.4 și 10.5 să fie mai 

mari ca 5 fiecare). La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după 

aceeași regulă. În sesiunea de restanțe/măriri se pot susține doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare 

(minim 5), cu excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate.  

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 
semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 
explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
              
    18.09.2020              Prof. Univ. Dr. Breaz Daniel   Lect. Univ. Dr. Popa Ioan-Lucian
             
 
 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 
 
 28.09.2020       conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina 
 

 

 


