
Tematica si bibliografie  

pentru  

Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica 

predării limbii și literaturii române/ comunicării în limba română și metodica predării 

matematicii/  

matematicii și explorării mediului în învățământul primar  

(învățământ primar în limba română) 

 

 

TEMATICA PENTRU DISCIPLINA DE CONCURS MATEMATICĂ  

 

MATEMATICĂ  

 

1. Elemente de teoria mulțimilor  

o Noţiunea de mulţime: element, apartenenţă, reprezentarea mulțimilor  

o Relaţia de incluziune, egalitatea între mulţimi  

o Submulțimi; determinarea unor submulțimi  

o Operaţii cu mulţimi: reuniunea; intersecţia; diferenţa. Complementara unei mulţimi.  

Produsul cartezian. Proprietățile operațiilor cu mulțimi  

o Relaţia de echipotenţă; cardinalul unei mulţimi  

 

2. Mulțimi de numere  

Mulţimea numerelor naturale (N); multimea numerelor întregi (Z); mulțimea numerelor  

raționale (Q); mulțimea numerelor iraționale (ℝ\Q)  

Numere naturale  

o Axiomele lui Peano  

o Sisteme de numeraţie: sistem pozițional (scrierea în baza 10) și sistem nepozițional (scrierea  

cu cifre romane)  

o Operaţii cu numere naturale: adunarea și scăderea – proprietăți, înmulțirea și împărțirea -  

proprietăți, teorema împărțirii cu rest; puterea cu exponent natural a unui număr natural;  

pătratul unui număr natural, reguli de calcul cu puteri  

o Divizibilitatea numerelor naturale, divizor, multiplu, criterii de divizibilitate cu: 2, 3, 4, 5, 9,  

10; numere prime, numere compuse; descompunerea unui număr natural în factori primi,  

aflarea c.m.m.d.c., c.m.m.m.c. a două sau mai multe numere naturale  

Numere întregi  

o Compararea numerelor întregi  

o Operații cu numere întregi: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea  

Numere raționale  

o Fracţii ordinare: fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; procente; fracţii echivalente  

o Compararea fracţiilor. Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie. Aflarea unei fracții  

dintr-un număr și a unui număr când se cunoaște o fracție din el  

o Fracţii zecimale: compararea fracțiilor zecimale  

o Transformarea unei fracţii zecimale în fracţie ordinară  

o Transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală  

o Aproximări  

o Operații cu numere raționale: adunarea, scăderea, înmulţirea și împărțirea fracţiilor ordinare;  



adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule; înmulţirea și  

împărțirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule  

o Media aritmetică și media ponderată a două sau mai multe numere raționale  

Numere iraționale  

o Reguli de calcul cu radicali: produs, cât, scoaterea factorilor de sub radical, introducerea  

factorilor sub radical  

o Operații cu numere iraționale (adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea numerelor  

iraționale care conțin radicali de ordin 2)  

o Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect  

o Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate a unui număr natural prin descompunerea  

numerelor în produs de factori primi  

3. Ecuaţii, inecuții şi sisteme de ecuaţii  

o Ecuaţii de gradul I cu coeficienți în Z; probleme care se rezolvă folosind ecuaţii de acest tip  

o Inecuații de gradul I, cu coeficienti numere întregi  

o Sisteme de două ecuaţii liniare cu două necunoscute, cu coeficienți numere întregi (metoda  

substituţiei, metoda reducerii); probleme care se rezolvă cu ajutorul sistemelor de două  

ecuații cu două necunoscute  

4. Elemente de organizare a datelor  

o Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice  

5. Unităţi de măsură pentru lungime, arie, volum, capacitatea vaselor, masă, timp, valoare  

o Unități de măsură standard; multiplii și submultiplii; transformări  

6. Elemente de geometrie  

o Punctul, dreapta, semidreapta, segmentul, linia curbă, linia frântă  

o Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; măsura unui  

unghi; clasificare  

o Poligoane:  

Triunghiul  

- Definiţie, elemente; clasificare; perimetru; suma măsurilor unghiurilor unui triunghi  

- Linii importante în triunghi: înălțimea, bisectoarea, mediatoarea, mediana (definiție,  

proprietăți, construcție)  

- Ortocentrul, centrul cercului înscris în triunghi, centrul cercului circumscris  

triunghiului, centrul de greutate  

- Criteriile de congruenţă a triunghiurilor  

- Proprietăţi ale triunghiului isoscel; proprietăți ale triunghiului echilateral  

- Triunghiul dreptunghic: proiecţii ortogonale pe o dreaptă; teorema înălţimii; teorema  

catetei, teorema lui Pitagora; reciproca teoremei lui Pitagora  

- Perimetrul și aria (formule de calcul)  

Patrulaterul  

- Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex  

- Paralelogramul, proprietăţi; paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat -  

proprietăţi; trapezul - clasificare, proprietăţi, linia mijlocie în trapez  

- Perimetre și arii: dreptunghi, romb, pătrat, trapez  

o Cercul: construcție, elemente  

o Corpuri geometrice: paralelipidedul, cubul, piramida, cilindrul, conul, sfera (recunoaştere,  

elemente componente, construcţie); arie și volum: paralelipided, cub, piramidă  



7. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor  

 

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ PENTRU TEMATICA DISCIPLINEI DE CONCURS  

MATEMATICĂ  

 

 Aron I., Herescu, Gh., Dumitru, A., 1996, Aritmetica pentru învăţători, București, Editura  

Didactică și Pedagogică.  

 Magdaș, I., 2019, Matematică. Ghid pentru pregătirea inițială și continuă a profesorilor  

pentru învățământul primar, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.  

 Roșu, M., 2019, Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul primar, Ediția  

a 2-a, revizuită, București, Editura Aramis.  

 Roșu, M., Roman, M., 1999, Matematica pentru perfecţionarea învăţătorilor, București,  

Editura All.  

 Manualele de matematică pentru clasele a IV-a – a VIII-a valabile în anul școlar în care se  

susține concursul.  

 

TEMATICA PENTRU DISCIPLINA DE CONCURS ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ȘCOLARĂ  

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ  

1. Finalităţile educaţiei  

a) Definirea si analiza operațională a conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiective, competențe  

b) Taxonomia finalităţilor. Criterii şi sisteme de referinţă: macro-micro (finalităţi de sistem –  

finalităţi de proces); grad de generalitate; dimensiunea personalităţii; temporalitate;  

măsurabilitate  

2. Probleme teoretice si practice ale curriculumului  

a) Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculară, conţinut al învăţământului, situație de  

învăţare, curriculum centrat pe competențe  

b) Tipuri de curriculum: core curriculum (de bază, trunchi comun) - curriculum la decizia  

scolii; obligatoriu - opțional; formal - nonformal; național-local  

c) Orientări și practici noi în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare  

modulară, organizare de tip integrat, curriculum diferențiat și personalizat  

d) Produsele curriculare: planul-cadru, programele școlare, manualele, materialele-suport  

(ghiduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului, suporturi multimedia, softuri educaționale 

etc.)  

3. Procesul de învăţământ - sistem şi funcţionalitate  

a) Procesul de învăţământ: concept, structură, funcţii, dimensiuni, caracteristici, procesualitate  

internă, modele explicativ-interpretative. Procesul de învăţământ ca interacţiune dinamică între  

predare, învăţare şi evaluare  

b) Condiţii şi factori de creştere a eficienţei procesului de învăţământ. Organizarea activității  

didactice la nivelul clasei, inclusiv în regimul simultan și în mediul virtual  

4. Proiectarea didactică  

a) Definirea şi operaționalizarea conceptului  

b) Niveluri ale proiectării didactice  

c) Caracteristicile proiectării didactice la nivel micropedagogic (planificarea calendaristică,  

proiectarea unităţilor de învăţare, proiectarea lecţiei/activităţii)  

d) Instrumente de proiectare didactică  



5. Strategiile didactice  

a) Delimitări conceptuale, componente (metode, procedee, tehnici, forme de organizare și  

mijloace didactice), taxonomii  

b) Metodologia didactică. Metodele didactice: definiţii, clasificări, descrieri, exemplificări.  

Metodologia activizantă – valenţe formative  

c) Mijloacele de învăţământ: definiţie, clasificare, integrare în activitatea didactică. Noile  

Tehnologii de Informare și Comunicare (NTIC) şi posibilităţi de utilizare a lor în cadrul  

procesului de învăţământ  

6. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării  

a) Conceptul de predare; predarea ca activitate de organizare şi conducere a situaţiilor de  

învăţare  

b) Strategii şi stiluri de predare. Relaţiile între predare, învăţare şi evaluare; rolul feed-back- 

ului în optimizarea predării  

c) Evaluarea/autoevaluarea comportamentului didactic al învăţătorului/institutorului/  

profesorului pentru învăţământul primar  

7. Învăţarea şcolară. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării şcolare  

a) Conceptele de învăţare în sens larg şi de învăţare şcolară. Forme, tipuri și niveluri de  

învăţare  

b) Orientări principale în teoriile contemporane ale învăţării şi relevanţa lor pentru instruirea  

şcolară  

c) Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente. Interdependenţa dintre condițiile  

interne și externe ale învăţării. Valorificarea și optimizarea acestora în procesul didactic  

 

8. Instruirea. Teorie, metodologie  

a) Delimitări conceptuale: învățare – instruire – formare, metodologie, metodă, procedeu,  

mijloc didactic  

b) Sistemul metodelor de învățământ  

c) Forme de organizare a instruirii: frontal, grupal, individual  

7. Evaluarea în procesul de învăţămant si educaţie  

a) Definirea și analiza conceptului de evaluare didactică. Operațiile evaluării (măsurarea- 

aprecierea-decizia)  

b) Forme / tipuri de evaluare didactică: inițială, continuă/formativă, finală/sumativă  

c) Metode de evaluare. Instrumente de evaluare  

Tipologia itemilor (definiţie, clasificare, caracteristici, avantaje şi dezavantaje/limite în utilizare)  

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ PENTRU DISCIPLINA DE CONCURS ELEMENTE  

DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ  

 

• Albulescu, I., Catalano, H., (coordonatori), 2019, Sinteze de pedagogia învățământului primar.  

Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II, București,  

Editura Didactica Publishing House.  

• Albulescu, I., Catalano, H., (coordonatori), 2020, Sinteze de pedagogie generală. Ghid pentru  

pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II, București, Editura  

Didactica Publishing House.  

• Bocoș, M., 2013, Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Iași, Editura  

Polirom.  



• Bocoş, M., Jucan, D., 2019, Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului.  

Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Piteşti, Editura Paralela 45.  

• Bocoş, M., Jucan, D., 2018-2019, Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia  

evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Pitești, Editura Paralela  

45.  

• Catalano, H., 2018, Procesul de învăţământ: direcţii epistemice, pragmatice şi experienţiale,  

Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.  

• Cerghit, I., Neacşu, I., Pânişoară I.O., Potolea D., 2001, Prelegeri pedagogice, Iaşi, Editura  

Polirom.  

• Ciolan, L., 2008, Învăţarea integrată - fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iaşi,  

Editura Polirom.  

• Cristea, S., 1998, Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.  

• Cristea, S., 2010, Fundamentele pedagogiei, Iaşi, Editura Polirom.  

• Cristea, S., 2017, Finalitățile educației, București, Editura Didactica Publishing House.  

• Cristea, S., 2017, Instruirea / Procesul de învățământ, București, Editura Didactica Publishing  

House.  

• Cristea, S., 2017, Realizarea instruirii ca activitate de predare-invățare-evaluare,  

București, Editura Didactica Publishing House.  

• Cristea, S., 2018, Obiectivele instruirii / procesului de învățământ, București, Editura Didactica  

Publishing House.  

• Cristea, S., 2019, Metodologia instruirii in cadrul procesului de învățământ, București,  

Editura Didactica Publishing House.  

• Cristea, S., 2019, Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ, București, Editura  

Didactica Publishing House.  

• Cerghit, I., 1997, Metode de învățământ, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică.  

• Cucoş, C., 1996, Finalităţile educaţiei, în Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom.  

• Cucoş, C., 2000, Pedagogie generală, Iaşi, Ed. Polirom.  

• Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.), 2009, Tratat de didactică modernă, Piteşti,Ed. Paralela 45.  

• Ionescu, M., 2007, Instrucție și educație, Arad, Vasile Goldiș University Press.  

• Iucu, R.B, 1999, Managementul clasei de elevi, Bucureşti, Editura „D. Bolintineanu”.  

• Iucu R. B, Manolescu M., 2005, Elemente de pedagogie, București, Credis, Editura 

Universităţii  

din Bucureşti.  

• Jinga, I., Negreţ, I., 1999, Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Aldin.  

• Manolescu, M., 2005, Evaluarea școlară: metode, tehnici, instrumente, București, Editura  

Meteor Press.  

• Manolescu, M., 2010, Teoria și metodologia evaluării, București, Editura Universitară.  

• Neacşu, I., 1990, Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, Bucureşti, Editura Militară.  

• Neacşu, I., 1999, Instruire şi învăţare, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică.  

• Neacşu, I., 2015, Metode si tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de  

succes, Iași, Editura Polirom.  

• Negreţ, D.I., 2008, Teoria generală a curriculumului educaţional, Iaşi, Editura Polirom.  

• Oprea, C.M., 2008, Strategii didactice interactive, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică.  

• Petrescu, P., Pop, V., 2007, Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare,  

Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică.  

• Petrovici, M.C., 2010, Niveluri ale înțelegerii, București, Editura Didactică și Pedagogică.  



• Pânișoară, I. O., Manolescu, M., 2019, Pedagogia învățământului primar și preșcolar,  

Iași, Editura Polirom.  

• Păun, E., Potolea, D., 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Iași,  

Editura Polirom.  

• Stanciu, M., 1999, Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, Iaşi, Editura  

Polirom.  

• Stoica, A. (coord.), 2001, Evaluarea curentă şi examenele, Bucureşti, Editura Prognosis.  

• Stoica, A., 2003, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, Editura  

Humanitas Educațional.  

• Stoica, A., Mihail, R., 2006, Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective, Bucureşti, Editura  

Humanitas.  

• *** Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice  

(DeCeE), MEN – CNCEÎP, București, 2008  

• MEN, Viitorul ne unește. Viziune asupra viitorului educației în România,  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Comunicare%20COM%20referitoare%20la%20  

dezvoltarea%20scolilor%20%202017.pdf.  

 

TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR LIMBA ȘI  

LITERATURA ROMÂNĂ / COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ/  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

 

I. Curriculumul la disciplinele Comunicare în limba română / Limba și literatura română  

o Relaţia interdeterminativă competențe generale - competențe specifice - conţinuturi  

II. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative la disciplinele Comunicare în  

limba română / Limba și literatura română:  

a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de referinţă spaţio- 

temporal: determinarea conţinuturilor; stabilirea strategiei optime de acţiune; stabilirea  

criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă şi formativă  

b) Planificarea calendaristică anuală, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectarea lecţiei  

III. Lecția de Comunicare în limba română / Limba și literatura română în învăţământul primar  

o Lecţia - modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice  

o Forme de organizare a colectivului de elevi  

o Strategii de diferenţiere și individualizare  

o Metode și procedee didactice: caracteristici, utilizare în activitățile didactice: povestirea,  

metoda fonetică analitico-sintetică, lectura explicativă, lucrul cu manualul, explicaţia,  

conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea,  

jocul didactic, jocul de rol, dramatizarea, observarea; metode de învăţare prin cooperare;  

metode de predare-învățare moderne, activizante și interactive, centrate pe elev  

o Mijloace didactice și suporturi tehnice de instruire: modalităţi de integrare în activitatea  

didactică  

o Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor la Comunicare în limba română / Limba și  

literatura română; forme/tipuri de evaluare a rezultatelor și a progresului școlar; metode  

de evaluare; tipuri de itemi utilizați în practica școlară; specificul aprecierii elevilor prin  

calificative; problematica specifică a descriptorilor de performanţă  

o Abordări intra- și interdisciplinare în lecția de Comunicare în limba română / Limba și  



literatura română; modalități de integrare a elementelor de construcție a comunicării în  

cadrul lecţiilor de Comunicare în limba română / Limba și literatura română (fonetică,  

vocabular, clase morfologice, sintaxă)  

IV. Aspecte metodologice privind curriculumul pentru disciplinele Comunicare în limba  

română / Limba și literatura română în învățământul primar  

1. Comunicarea orală  

o Strategii de formare a câmpului auditiv (propoziție, cuvânt, silabă, sunet)  

o Strategii de formare a competențelor de comunicare: conținuturi relevante, contexte de  

realizare, tipuri de activități de învățare; comportamentul de ascultător/emițător  

o Situații de învățare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj  

ascultat (CP - I-II și III-IV)  

2. Comunicarea scrisă (receptarea mesajului scris, exprimarea scrisă)  

o Procesul didactic (predare-învăţare-evaluare) la disciplinele Comunicare în limba română  

în clasa pregătitoare  

o Strategii de predare-învățare-evaluare a citit-scrisului la clasa I (metode și procedee  

specifice, mijloace de învățământ, forme de organizare)  

o Specificul abordării textelor în învățământul primar: textul narativ (elaborarea planului de  

idei, povestirea, personajul literar, dialogul, descrierea); textul liric; textul nonliterar; textul  

funcțional  

o Organizarea textului scris în funcție de scopul redactării  

- Tehnica elaborării unui text scris: planul inițial, părțile componente. Contexte de realizare  

pentru clasele II-IV  

- Scrierea funcțională (bilet, felicitare, afiș, invitație, scrisoare, e-mail)  

- Scrierea imaginativă (pe baza unui șir de întrebări, pe baza unui suport vizual)  

- Scrierea despre textul literar (povestirea, exprimarea opiniei)  

o Formarea deprinderilor de exprimare scrisă în învățământul primar - particularităţi ale  

predării normelor limbii literare în clasele CP- I-II și III-IV (ortografie, ortoepie, punctuație 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ PENTRU METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI  

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

 

 Barbu, M., 2008, Metodica predării limbii și literaturii române - învățământ primar, Craiova,  

Editura „Gheorghe Alexandru”.  

 Catalano, H., Albulescu, I., 2018, Pedagogia jocului și a activităților ludice, Bucureşti, Editura  

Didactică şi Pedagogică.  

 Catalano, H., Albulescu, I., 2019, Didactica jocurilor, Bucureşti, Editura Didactică şi  

Pedagogică.  

 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ, I., Pânişoară, I.O., 2001, Prelegeri pedagogice, Iaşi, Editura  

Polirom.  

 Cerghit, I., 2006, Metode de învăţământ, Iaşi, Editura Polirom.  

 Crăciun, C., 2018, Metodica predării limbii române în învățământul primar, Ediția a VI-a,  

Deva, Editura EMIA.  

 Creţu, C., 1998, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Iaşi, Editura Polirom.  
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 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie  

la școlarii mici, Program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele  

didactice din învățământul primar, proiect POSDRU/87/1.3/S/63113 (beneficiar MECTS),  
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 TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI MATEMATICĂ /  

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI  

METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI MATEMATICĂ / MATEMATICĂ ȘI  

EXPLORAREA MEDIULUI  

 

I. Curriculumul la disciplinele Matematică şi explorarea mediului / Matematică  

o Relaţia interdeterminativă competențe generale - competențe specifice - conţinuturi  

II. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative la disciplinele Matematică şi  

explorarea mediului / Matematică în învăţământul primar  

a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de referinţă spaţio- 

temporal: determinarea conţinuturilor; stabilirea strategiei optime de acţiune; stabilirea  

criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă şi formativă  

b) Planificarea calendaristică anuală, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectarea lecţiei  

III. Lecția de Matematică şi explorarea mediului / Matematică în învăţământul primar  

o Lecţia - modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice  

o Forme de organizare a colectivului de elevi  

o Strategii de diferenţiere și individualizare  

o Metode de instruire: caracteristici, utilizare în activitățile didactice: lucrul cu manualul,  

explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire,  

problematizarea, jocul didactic, experimentul, observarea; metode de învăţare prin  

cooperare; metode de predare-învățare moderne, centrate pe elev  

o Mijloace didactice și suporturi tehnice de instruire: modalităţi de integrare în activitatea  



didactică  

o Evaluarea didactică la disciplinele Matematică și explorarea mediului / Matematică;  

forme/tipuri de evaluare a rezultatelor și a progresului școlar; metode de evaluare; tipuri  

de itemi utilizați în practica școlară; specificul aprecierii elevilor prin calificative;  

problematica specifică a descriptorilor de performanţă  

o Abordări intra- și interdisciplinare în lecția de Matematică şi explorarea mediului/  

Matematică în învăţământul primar  

IV. Aspecte metodologice privind curriculumul de Matematică și explorarea mediului /  

Matematică în învățământul primar  

o Elemente pregătitoare pentru formarea conceptului de număr natural; aspectul cardinal  

și aspectul ordinal al numărului natural  

o Metodologii specifice disciplinei Matematică și explorarea mediului / Matematică  

o Metodologia formării conceptului de număr  

o Metodologia didactică specifică predării operaţiilor matematice în mulțimea numerelor  

naturale; algoritmi de calcul cu numere naturale (adunarea, scăderea, înmulțirea,  

împărțirea cu rest 0 și cu rest diferit de 0)  

o Metodologia didactică specifică predarii-învățării ordinii efectuării operațiilor și  

utilizării parantezelor  

o Metodologia didactică specifică predării-învățării fracţiilor şi a operaţiilor cu fracţii  

o Metodologia didactică specifică predării-învățării unităţilor de măsură pentru lungime,  

masă, capacitate, timp, valoare  

o Metodologia didactică specifică predării-învățării elementelor de geometrie  

o Metodologia de rezolvare și compunere a problemelor de matematică; noțiunea de  

problemă de matematică; etapele rezolvării problemelor de matematică; valențele  

formative ale activităților de rezolvare a problemelor de matematică; metode speciale de  

rezolvare a problemelor de matematică: metoda figurativă; metoda comparaţiei; metoda  

mersului invers; metoda reducerii la unitate  

 

V. Caracterul practic-aplicativ al matematicii; contexte de aplicare (explorare, investigare,  

aproximare, comparare, măsurare, experimentare)  
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