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I. Preliminarii 

„Educația timpurie are drept scop principal dezvoltarea multilaterală a copilului şi pregătirea pentru 

integrarea în activitatea şcolară.” ( Codul Educației   al Republicii Moldova,   Art. 23 (1))  

Studierea modulului Didactica formării reprezentărilor elementare de matematică la specialitatea: 

11210  Educație timpurie, calificarea: educator, presupune cunoaşterea de către aceştia a finalităților 

cuprinse în Curriculumului pentru Educație Timpurie care combină dezvoltarea socială a copilului cu cea 

cognitivă şi se axează pe formarea următoarelor competențe specifice: 

1. Operarea cu mulțimi de obiecte în baza criteriilor de clasificare, asigurând înțelegerea 

organizării lumii înconjurătoare. 

2. Integrarea numerelor naturale, a șirurilor numerice, operațiilor aritmetice în situații de 

învățare și cotidiene variate, dând dovadă de atenție, corectitudine și coerență.  

3. Estimarea și măsurarea înălțimii, lungimii, lățimii, grosimii, masei, valorii şi capacității unor 

corpuri, valorificând simțurile și instrumentele de măsură. 

4. Identificarea și construirea formelor geometrice, demonstrând inițiativă, curiozitate și 

creativitate.  

5. Determinarea și localizarea în spațiu și timp a obiectelor, evenimentelor, manifestând interes 

și perseverență.   

6. Emiterea unor soluții creativitate și logice în rezolvarea problemelor, argumentând propriile 

idei și decizii. 

În perioada preşcolară, informația ştiințifică este permanent subordonată dezvoltării, copilului nu i 

se predau cunoştințe, ci i se facilitează acomodarea cu diferitele domenii ale vieții prin Domeniile de 

activitate și Domeniile de dezvoltare care urmăresc evoluția copilului în funcție de creştere şi de 

maturizare a sistemului nervos corelat cu procesul de achiziții în plan psihologic. 

 Numerele, operațiile simple cu acestea constituie pentru preşcolar instrumentul pentru rezolvarea 

unor situații zilnice concrete, legate de propria persoană. În această viziune, activitățile matematice nu 

trebuie privite ca o disciplină de studiu aparte, ci corelată, îmbinată şi integrată cu activități din alte 

domenii.  

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul Didactica formării reprezentărilor elementare de matematică este orientat spre 

formarea unui specialist apt să răspundă cerințelor actuale ale învățământului preșcolar, formarea la 

studenți a atitudinii  pozitive  față de profesia aleasă, a unor modalități  şi  tehnici  de  învățare,  a  

abilităților  creative,  a  capacităților  de  muncă  intelectuală  independentă.  

Didactica formării reprezentărilor elementare de matematică analizează, în spiritul logicii 

ştiințelor moderne, obiectivele, conținuturile, strategiile didactice, mijloacele de învățământ, formele de 

activitate şi de organizare a copiilor, metodologia organizării şi desfăşurării activităților integrate 

(activități ce fuzionează componentele procesului instructive-educativ desfășurat în Instituțiile de 
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Educație Timpurie cu scopul formării competențelor mai multor domenii de activitate prin intermediul 

căreia personalitatea copilului este prezentat într-o anumită unitate și impune o abordare globală a lui), 

modalitățile de evaluare a progresului, bazele cultivării unor repertorii motivaționale favorabile învățării 

etc. Oferă alternative teoretico-metodologice, norme şi modele de activități care asigură optimizarea 

procesului didactic.  

Modulul dat operează cu cel mai mare număr de algoritmi (numărare, calcule, forme şi figuri 

geometrice, mărimi, timp, spațiu etc.) pe care elevii le învață sub forma unor noțiuni, definiții, reguli, pe 

care le aplică în mod creativ în rezolvarea unor situații din ce în ce mai complicate. 

Studierea acestui modul va contribui la pregătirea studenților pentru organizarea şi conducerea 

diverselor activități în Instituțiile de Educație Timpurie (activități de dezvoltare personală, activități 

integrate (activități pe domenii de activitate) și activități extracurriculare), la desfăşurarea diferitor 

jocuri cu conținut matematic, le va ajuta să determine aria problemelor ce se studiază la Didactica 

formării reprezentărilor elementare de matematică, să aprecieze locul şi rolul ei în procesul cognitiv. De 

asemenea îşi vor îmbogăți vocabularul cu termeni din domeniul matematicii; îşi vor forma abilități de 

efectuare a operațiilor de analiză şi sinteză; vor valorifica importanța didacticii formării reprezentărilor 

elementare de matematică pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor şi modul de stimulare spre 

activitatea conştientă; vor însuşi modul de elaborare a proiectelor didactice cu includerea obiectivelor 

din diferite compartimente curriculare pentru fiecare grupă de vărstă preşcolară. Studenții îşi vor forma 

deprinderi de activitate practică cu diferite materiale didactice, care ajută la expunerea mai acceesibilă a 

noțiunilor abstracte copiilor.  

III. Competenţele  specifice modulului 

Modulul Didactica formării reprezentărilor elementare de matematică este orientat spre formarea 

următoarelor competențe profesionale specifice: 

CS1 Utilizarea adecvată  a termenologii specifice modulului; 

CS2 Valorificarea conținuturilor disciplinei prin construirea unui demers didactic modern; 

CS3 Planificarea şi organizarea procesului educațional;  

CS4 Aplicarea în activitatea practică a strategiilor didactice de bază, utilizate în procesul 

familiarizării copilului preşcolar cu noțiunile elementare matematice; 

CS5 Dezvoltarea capacităților de evaluare a cunoştințelor şi deprinderilor dobândite de elevi cu 

ajutorul întregului set de instrumente şi tehnici de evaluare. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VI 60 20 25 15 Examen 2 



V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă 

 

Unităţi de conţinut 

 

Abilităţi 

1. Strategii didactice specifice activităţilor matematice integrate 

UC 1. 

Aplicarea strategiilor 

didactice în procesul de 

planificare, organizare şi 

desfăşurare a activităților 

cu preşcolarii. 

1.1 Mijloacele didactice utilizate în cadrul activităților de 

matematică la preşcolari; 

1.2. Cerințe psiho – pedagogice pentru elaborarea şi 

utilizarea de materiale didactice; 

1.3. Importanța utilizării mijloacelor didactice în cadrul 

activităților de matematică la preşcolari; 

1.4. Elaborarea de materiale didactice ce pot fi utilizate în 

cadrul activităților matematice pentru diferite nivele de 

vârstă; 

1.5. Forme de organizare a muncii cu copiii în cadrul 

activităților; 

1.6. Metodologia organizării muncii cu copiii în cadrul 

activităților; 

1.7. Evaluare. 

A1. Identificarea tipurilor de mijloace didactice utilizate în 

cadrul activităților de matematică la preşcolari; 

A2. Identificarea cerințelor psiho-pedagogice pentru 

elaborarea şi utilizarea de materiale didactice; 

A3. Valorificarea importanței utilizării mijloacelor didactice în 

cadrul activităților de matematică la preşcolari; 

A4. Elaborarea de materiale didactice ce pot fi utilizate în 

cadrul activităților matematice pentru diferite nivele de 

vârstă; 

A5. Identificarea  formelor de organizare a muncii cu copiii în 

cadrul activităților; 

A6. Elaborarea de sarcini didactice în conformitate cu forma 

de organizare a muncii cu copiii; 

A7. Sistematizarea cunoştințelor. 

2. Tipuri şi forme de organizare a activităţilor cu conţinut matematic 

UC 2. 

Desfăşurarea diverselor 

forme de activitate. 

2.1. Structura unei activități matematice integrate; 

2.2. Tipuri fundamentale de activități; 

2.3. Forme de organizare a activităților matematice. 

A8. Analiza structurii unei activități matematice integrate; 

A9. Selectarea tipurilor fundamentale de activități; 

A10. Studierea specificului de organizare şi desfăşurare a 
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Activități pe bază de exerciții; 

2.4. Metodologia organizării şi desfăşurării activităților pe 

bază de exerciții; 

2.5. Activități pe bază de joc didactic; 

2.6. Metodologia organizării şi desfăşurării activităților pe 

bază de joc didactic; 

2.7. Interdisciplinaritatea ca formă modernă de organizare a 

activităților matematice la preşcolari; 

2.8. Metodologia organizării şi desfăşurării activităților 

interdisciplinare; 

2.9. Activități obționale ca formă de organizare şi 

desfăşurare a activităților matematice (distracții, 

dramatizări etc.); 

2.10. Activități Outdoor  ca formă de familiarizare a 

preşcolarilor cu noțiunile matematice; 

2.11. Evaluare. 

activităților pe bază de exerciții; 

A11. Planificarea activităților pe bază de exerciții; 

A12. Studierea specificului de organizare şi desfăşurare a 

activităților pe bază de joc didactic; 

A13. Planificarea activităților pe bază de joc didactic; 

A14. Studierea specificului de organizare şi desfăşurare a 

activităților interdisciplinare; 

A15. Planificarea activităților matematice interdisciplinare; 

A16. Proiectarea demersului didactic al activităților 

matematice obționale; 

A17. Organizarea activităților outdoor cu conținut matematic; 

A18. Sistematizarea cunoştințelor. 

 

3. Specificul organizării activităţilor matematice integrate în grupele mixte 

UC 3. 

Proiectarea activităților 

specifice pentru grupele 

mixte. 

3.1. Grupe mixte. Specificul organizării activităților; 

3.2. Educația diferențiată şi personalizată în procesul de 

instruire a copiilor; 

3.3. Metode şi tehnici de instruire diferențiată şi 

personalizată; 

3.4. Modalități de organizare a activităților în grupele mixte; 

A19. Relatarea despre specificul organizării activităților în 

grupele mixte; 

A20. Diferențierea dintre specificul activităților în grupele cu 

copii de aceeaşi vîrstă şi a activităților în grupele mixte; 

A21. Definirea noțiunilor de educație diferențiată şi educație 

personalizată; 
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3.5. Specificul planificării activităților matematice integrate 

în grupele mixte; 

3.6. Evaluare. 

A22. Însuşirea modalităților de organizare a activităților în 

grupa mixtă; 

A23. Planificarea demersului didactic a unei activități în grupa 

mixă; 

A24. Sistematizarea cunoştințelor. 

4. Construirea mediului educaţional 

UC 4. 

Utilizarea strategiilor de 

organizare a activităților 

matematice în ariile de 

stimulare. 

4.1. Mediul educativ (familia, comunitatea şi grădinița) în 

care trăieşte copilul şi importanța acestuia în procesul de 

familiarizare cu noțiunile matematice; 

4.2. Mediul educațional din grădiniță şi ariile de stimulare; 

4.3. Strategii de organizare a acivităților matematice în ariile 

de stimulare; 

4.4.Valoarea formativ-instructivă a lucrului cu calendarul în 

procesul de familiarizare a copiilor cu noțiunile elementare 

matematice; 

4.5. Importanța mediului educațional şi a ariilor de 

stimulare în procesul de formare a noțiunilor elementare 

matematice; 

4.6. Evaluare. 

A25. Valorificarea mediului educativ în procesul de 

familiarizare cu noțiunile matematice; 

A26. Valorificarea mediului educațional şi a ariilor de 

stimulare în procesul de familiarizare cu noțiunile 

matematice; 

A27. Descrirea strategiilor de organizare a acivităților 

matematice în ariile de stimulare; 

A28. Valorificarea lucrului la calendar în procesul de 

familiarizare cu noțiunile matematice; 

A29. Valorificarea mediului educațional şi ariilor de stimulare 

în procesul de familiarizare cu noțiunile matematice. 

A30. Sistematizarea cunoştințelor. 

5. Elemente din teoria mulţimilor 

UC 5. 

Determinarea relațiilor 

între mulțimi. 

5.1. Noțiune de mulțime şi de elemente ale mulțimii. 

Moduri de determinare a mulțimii; 

5.2. Relații între mulțimi. Mulțimi şi noțiuni. Intersecția 

A31. Definirea noțiunii de mulțime şi de elemente ale 

mulțimii; 

A32. Identificarea modurilor de determinare a mulțimii; 



9 / 18 

mulțimilor. Reuniunea mulțimilor. A33. Determinarea relațiilor între mulțimi. 

6. Particularităţile, conţinutul şi metodica familiarizării copiilor cu mulţimea, numărul şi activitatea de calcul 

UC 6. 

Însuşirea traseului 

metodic de familiarizare 

a copiilor cu mulțimea. 

6.1. Particularitățile percepției, de către copii, a cantității 

obiectelor; 

6.2. Metodica familiarizării copiilor cu mulțimea; 

6.3. Din istoria apariției noțiunei de număr natural şi de 

zero; 

6.4. Particularitățile formării reprezentărilor despre număr. 

Formarea conceptului de număr:  

 Familiarizarea copiilor cu aspectul cardinal şi ordinal 

al numărului; 

 Familiarizarea preşcolarilor cu cifrele ca simbol al 

numerelor; 

 Invarianta cantității; 

 Compunerea şi descompunerea numerelor. 

6.5. Familiarizarea preşcolarilor cu compunerea şi 

rezolvarea de probleme simple: 

 Familiarizarea copiilor cu activitatea de calcul; 

 Importanța familiarizării copiilor cu compunerea şi 

rezolvarea de probleme; 

 Noțiunea de problemă. Tipurile problemelor 

utilizate în lucru cu preşcolarii; 

 Metodologia activității de rezolvare a problemelor. 

A34. Descrierea particularităților de percepție, de către copii, 

a cantității obiectelor; 

A35. Însuşirea traseului metodic de familiarizare a copiilor cu 

mulțimea; 

A36. Studierea informației suplimentare cu referire la istoria 

apariției noțiunei de număr natural şi de zero; 

A37. Însuşirea traseului metodic de familiarizare a copiilor cu 

aspectul cardinal şi ordinal al numărului, cu cifrele ca simbol al 

numerelor, cu invarianta cantității şi compunerea şi 

descompunerea numerelor; 

A38. Însuşirea traseului metodic de familiarizare a copiilor cu 

activitatea de calcul, cu compunerea şi rezolvarea de 

probleme; 

A39. Definirea noțiunii de problemă; 

A40. Enumerarea tipurilor de probleme utilizate în lucru cu 

preşcolarii; 

A41. Însuşirea etapelor metodice de familiarizare a copiilor cu 

procesul de rezolvare a problemelor; 

A42. Planificarea activităților de rezolvare a problemelor. 
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6.6. Planificarea activităților de rezolvare a problemelor. 

7. Familiarizarea preşcolarilor cu mărimea şi măsurarea obiectelor 

UC 7. 

Însuşirea etapelor 

metodice de familiarizare 

a copiilor cu mărimea şi 

măsurarea obiectelor. 

7.1. Mărimea. Măsurarea. Unități de măsură – generalități; 

7.2. Importanța familiarizării preşcolarilor cu mărimea şi 

activitatea de măsurare; 

7.3. Particularitățile formării reprezentărilor despre mărime 

la preşcolari;  

7.4. Metodica familiarizării copiilor cu mărimea şi măsurarea 

obiectelor; 

7.5. Procedee de măsurare liniară;  

7.6. Analiza activităților de joc, exerciții la diferite vârste. 

A43. Definirea noțiunilor de mărime, măsurare şi unități de 

măsură; 

A44. Valorificarea importanței familiarizării preşcolarilor cu 

mărimea şi activitatea de măsurare; 

A45. Descrierea particularităților formării reprezentărilor 

despre mărime la preşcolari;  

A46. Însuşirea etapelor metodice de familiarizare a copiilor cu 

mărimea şi măsurarea obiectelor; 

A47. Demonstrarea procedeelor de măsurare liniară; 

A48. Planificarea activităților de joc şi de exerciții la diferite 

grupe de vârstă. 

8. Formarea reprezentărilor despre forma obiectelor şi figurile geometrice la copii de vârstă preşcolară 

UC 8. 

Distingerea 

particularităților ale 

percepției copiilor de 

vârstă preşcolară cu 

referire la forma 

obiectelor. 

8.1. Delimitări conceptuale. Particularități ale percepției 

copiilor de vârstă preşcolară cu referire la forma obiectelor; 

8.2. Metodica formării reprezentărilor despre figurile 

geometrice şi forma obiectelor; 

8.3. Metodologia elaborării proiectelor didactice în scopul 

cunoaşterii copiilor cu forma obiectelor şi figurile 

geometrice; 

8.4. Metodologia desfăşurării jocurilor didactice la diferite 

grupe de vârstă, în scopul cunoaşterii copiilor cu forma 

A49. Definirea noțiunilor de formă şi figură geometrică; 

A50. Distingerea particularităților ale percepției copiilor de 

vârstă preşcolară cu referire la forma obiectelor și utilizarea 

unităților de măsură la determinarea înălțimii, lungimii, 

lățimii, grosimii, masei, valorii și capacității unor corpuri.; 

A51. Schematizarea traseului metodic de familiarizare a 

copiilor cu forma obiectelor şi figurile geometrice și 

identificarea formelor geometrice în modele date și în mediul 

înconjurător.  



11 / 18 

obiectelor şi figurile geometrice. A52. Elaborarea obiectivelor la tema ce reflectă forma 

obiectelor; 

A53. Planificarea de activități; 

A54. Selectarea şi desfăşurarea jocurilor didactice la diferite 

grupe de vârstă. 

9. Particularităţile şi metodica formării reprezentărilor spaţiale la preşcolari 

UC 9. 

Cunoaşterea cu sistema 

de lucru la formarea 

reprezentărilor spațiale. 

 

9.1. Spațiul şi orientarea spațială: 

 Percepția spațiului la copii de vârstă fragedă şi 

preşcolară; 

 Particularitățile perceperii aranjării spațiale a 

obiectelor  „ de la sine” şi „ de la obiecte”; 

 Particularitățile percepției de către copii a relațiilor 

spațiale dintre obiecte; 

9.2. Metodica formării reprezentărilor spațiale la preşcolari; 

9.3. Metodologia elaborării proiectelor didactice a 

activităților în scopul familiarizării copiilor cu spațiul şi 

orientarea spațială; 

9.4. Metodologia desfăşurării jocurilor didactice la diferite 

grupe de vârstă, în scopul familiarizării copiilor cu spațiul şi 

orientarea spațială. 

A55. Definirea noțiunilor de spațiu şi orientare spațială; 

A56. Însuşirea direcțiilor spațiale de bază: înainte/în urmă; 

sus/jos, la dreapta/la stânga. 

A57. Cunoaşterea cu sistema de lucru la formarea 

reprezentărilor spațiale; 

A58. Însuşirea traseului metodic de familiarizare a copiilor cu 

spațiul şi orientarea spațială; 

A59. Aplicarea cunoştințelor teoretice în practică. 

A60. Elaborarea de proiecte didactice a unor activități de 

familiarizare a copiilor cu spațiul şi orientarea spațială; 

A61. Elaborarea de proiecte didactice a unor jocuri didactice 

matematice în scopul familiarizării copiilor cu spațiul şi 

orientarea spațială. 

10. Formarea reperzentărilor temporale la preşcolari 

UC 10. 

Însuşirea traseului 

10.1. Timpul. Evoluția unităților şi aparatelor de măsurare a 

timpului; 

A62. Definirea noțiunilor de timp şi de orientare în timp; 

A63. Relatarea de comunicări cu referire la evoluția unităților 
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metodic de familiarizare 

a copiilor cu timpul şi 

reprezentările temporale. 

10.2. Particularitățile percepției timpului de către copii. 

Calendarul-sistema de măsurare a timpului: ziua, 

săptămâna, luna, anul; 

10.3. Metodica formării reprezentărilor temporale la 

preşcolari; 

10.4. Determinarea timpului cu ajutorul aparatelor speciale 

– ceasornicul; 

10.5. Metodologia elaborării proiectelor didactice a 

activităților în scopul familiarizării copiilor cu reprezentările 

temporale; 

10.6. Metodologia desfăşurării jocurilor didactice la diferite 

grupe de vîrstă, în scopul familiarizării copiilor cu 

reprezentările temporale. 

şi aparatelor de măsurare a timpului; 

A64. Identificarea particularităților de percepție a timpului de 

către copii la diferite nivele de vârstă; 

A65. Însuşirea traseului metodic de familiarizare a copiilor cu 

timpul şi reprezentările temporale; 

A66. Determinarea timpului cu ajutorul aparatelor speciale – 

ceasornicul; 

A67. Planificarea demersului didactic, pe nivele de vârstă, a 

unei activități de familiarizare a copiilor cu orientarea în timp; 

A68. Planificarea şi organizarea unui joc didactic matematic în 

scopul familiarizării copiilor cu reprezentările temporale. 

11. Evaluarea în activităţile cu conţinut matematic 

UC 11. 

Aplicarea formelor de 

evaluare. 

11.1. Evaluarea şi funcțiile ei; 

11.2. Evaluarea în cadrul educației centrate pe cel ce învață 

( ECC); 

11.3. Forme şi tehnici de evaluare: 

 Evaluarea inițială 

11.4. Metodologia elaborării sarcinilor pentru evaluarea 

inițială; 

 Evaluarea continuă 

11.5. Metodologia elaborării sarcinilor pentru evaluarea 

A69. Definirea noțiunii de evaluare; 

A70. Schițarea funcțiilor evaluării; 

A71. Realizarea unei comunicări cu subiectul: „Evaluarea în 

cadrul educației centrate pe cel ce învață ( ECC)”; 

A72. Identificarea formelor de evaluare; 

A73. Descrierea formelor de evaluare; 

A74. Distingerea punctelor de tangență şi a diferențelor dintre 

toate formele de evaluare; 

A75. Schematizarea formelor de evaluare; 
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continuă; 

 Evaluarea sumativă 

11.6. Metodologia elaborării sarcinilor pentru evaluarea 

sumativă; 

 Evaluarea orală 

 Evaluarea acțional-practică; 

11.7. Metodologia elaborării sarcinilor pentru evaluarea 

acțional-practică; 

11.8. Bareme minime de cunoştințe, deprinderi şi capacități 

pentru grupa a II inferioară şi medie; 

11.9. Elaborarea de teste pentru grupa a II inferioară şi 

medie; 

11.10. Bareme minime de cunoştințe, deprinderi şi 

capacități pentru grupa mare şi pregătitoare; 

11.11. Elaborarea de teste pentru grupa mare şi 

pregătitoare. 

A76. Elaborarea de sarcini didactice, pe nivele de vârstă, în 

concordanță cu forma de evaluare selectată; 

A77. Analiza baremelor model; 

A78. Elaborarea de teste de evaluare continuă pentru grupa II 

inferioară şi medie; 

A79. Elaborarea de teste de evaluare continuă pentru grupa 

mare şi pregătitoare; 

A80. Elaborarea de bareme pe nivele de vârstă (grupa la care 

îşi desfăşoară stagiul de practică din instituția preşcolară); 

 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual teoretice practice 

1. 
Strategii didactice specifice activităților 
matematice integrate 

7 
1 3 3 

2. 
Tipuri şi forme de organizare a activităților cu 
conținut matematic 

5 2 2 1 

3. 
Specificul organizării activităților matematice 
integrate în grupele mixte 

2 1 1 0 

4. 
Construirea mediului educațional 

4 2 2 0 

5. 
Elemente din teoria mulțimilor 

2 1 1 0 

6. 
Particularitățile, conținutul şi metodica 
familiarizării copiilor cu mulțimea, numărul şi 
activitatea de calcul 

10 3 5 2 

7. 
Familiarizarea preşcolarilor cu mărimea şi 
măsurarea obiectelor 

5 2 1 2 

8. 
Formarea reprezentărilor despre forma 
obiectelor şi figurile geometrice la copii de vârstă 
preşcolară 

5 2 1 2 

9. 
Particularitățile şi metodica formării 
reprezentărilor spațiale la preşcolari 

5 2 1 2 

10. 
Formarea reperzentărilor temporale la preşcolari 

5 2 1 2 

11. 
Evaluarea în activitățile cu conținut matematic 

10 2 7 1 

 Total 60 20 25 15 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Termini de 

realizare 

1. Strategii didactice specifice activităţilor matematice integrate 

1. Metodologia elaborării de 

materiale didactice ce pot fi 

utilizate în cadrul activităților 

matematice pentru diferite 

nivele de vârstă. 

Confecţionarea de materiale 

didactice ce pot fi utilizate în 

cadrul activităților matematice 

pentru diferite nivele de vârstă. 

Demonstrarea 

utilității materialelor 

didactice. 

Săptămâna 1, 2 

2. Tipuri şi forme de organizare a activităţilor cu conţinut matematic 

1. Metodologia organizării şi 

desfăşurării activităților pe 

bază de exerciții, de joc 

didactic şi obționale. 

Planificarea şi desfăşurarea 

activităților de diverse tipuri. 

Desfăşurarea 

activității conform 

planificării. 

Săptămâna 3, 4 
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3. Particularităţile, conţinutul şi metodica familiarizării copiilor cu mulţimea,  
numărul şi activitatea de calcul 

1. Compunerea şi 

descompunerea numerelor. 

Tipuri de 15 duce 15 utilizate în 

lucru cu preşcolarii şi 

metodologia rezolvării lor. 

Rezolvarea de probleme. Prezentare Săptămâna 5, 6 

4. Familiarizarea preşcolarilor cu mărimea şi măsurarea obiectelor 

1. Procedee de măsurare 

liniară. 

Demonstrarea procedeelor de 

măsurare liniară. 

Demonstrarea Săptămâna 7 

5. Formarea reprezentărilor despre forma obiectelor şi figurile geometrice la copii de vârstă preşcolară 

1. Metodologia desfăşurării 

activităților şi a jocurilor 

didactice în scopul cunoaşterii 

copiilor cu forma obiectelor şi 

figurile geometrice. 

Elaborarea de proiecte didactice. 

Selectarea de jocuri didactice. 

Organizarea activității şi a 

jocurilor didactice conform 

planificării. 

Prezentarea 

planificării. 

Organizarea 

activității conform 

planificării. 

Săptămâna 8,9 

6. Particularităţile şi metodica formării reprezentărilor spaţiale la preşcolari 

1. Metodologia elaborării 

proiectelor didactice şi 

desfăşurării activităților şi a 

jocurilor didactice în scopul 

cunoaşterii copiilor cu spațiul şi 

orientarea spațială. 

Elaborarea de proiecte didactice. 

Selectarea de jocuri didactice. 

Organizarea activității şi a 

jocurilor didactice conform 

planificării. 

Prezentarea 

planificării. 

Organizarea 

activității conform 

planificării. 

Săptămâna 10,  

11 

7. Formarea reperzentărilor temporale la preşcolari 

1. Metodologia elaborării 

proiectelor didactice şi 

desfăşurării activităților şi a 

jocurilor didactice  în scopul 

cunoaşterii copiilor cu 

reprezentările temporale. 

Planificarea demersului didactic, 

pe nivele de vîrstă, a unei 

activități de familiarizare a copiilor 

cu orientarea în timp (unitatea de 

conținut la libera alegere). 

Prezentarea 

planificării. 

Organizarea 

activității conform 

planificării. 

Săptămâna 12, 

13 

8. Evaluarea în activităţile cu conţinut mathematic 

1. Metodologia elaborării 

sarcinilor pentru evaluarea 

inițială, continuă, acțional-

practică şi sumativă la toate 

nivelele de vârstă. 

Elaborarea de sarcini didactice, pe 

nivele de vârstă, pentru toate 

tipurile de evaluare. 

Prezentarea 

sarcinilor realizate. 

Săptămâna 14, 

15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Proiect de grup: Confecționarea de materiale didactice, ce pot fi utilizate în cadrul activităților 

matematice,  pentru diferite nivele de vârstă; 

2. Proiect realizat individual: Planificarea activităților de diverse tipuri şi forme. 

 

IX. Sugestii metodologice 

Pentru o desfășurare cât mai eficientă a cursului de Didactica formării reprezentărilor elementare de 

matematică este important să se țină cont de interactiunea dinamica dintre trei elemente: predare, învațare și 

evaluare. Scopul acestui proces îl constituie transmiterea unor seturi de cunostințe, formarea unor capacități, 

dobândirea de deprinderi, formarea de atitudini, în perspectiva autonomizării ființei sub toate aspectele (din 

punct de vedere cognitiv, afectiv, comportamental etc.). 

În procesul de predare-învățare-evaluare a modulului Didactica formării reprezentărilor 

elementare de matematică se sugerează utilizarea cât mai largă a metodelor active-participateive, dar şi 

a celor tradiționale cum ar fi: Expunerea didactică; Conversația, Demonstrarea, Explicația, Observarea, 

Jocul, Proiect de grup, Asaltul de idei (brainstormingul) ; Cubul; R.A.I., Ciorchinele; Diagrama Wenn; 

Graficul T etc. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea a fost mult timp considerată ca o metodă de învățământ de control, apreciere a  

cunoştințelor la anumite intervale de timp – semestriale, anuale şi de  bilanț – la terminarea  unui ciclul 

de studii. Astăzi, ea este considerată ca  act didactic complex, integrat întregului  proces de învățământ, 

în cadrul căreia acționează principiul feedback-ului.  

Activitatea de evaluare va fi orientată spre motivarea elevilor în obținerea unui feed-back 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare,stimularea autoevaluării şi a 

evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implimentarea evaluării selective sau individuale. Actul de 

evaluare se va realiza prin utilizarea metodelor care solicită din partea elevului capacitatea de a defini 

noțiuni,concepte;capacitatea de a analiza, compara, sintetiza; capacitatea de a trage concluzii şi a 

argumenta propriile opinii. 

La finele modulului se va utiliza forma de evaluare – examenul pe baza itemilor din domeniu: 

cunoaştere, înțelegere şi aplicare. Studenții vor răspunde la întrebările orale, oferite de profesor, în 

scopul îmbunătățirii procesului de evaluare a cunoştințelor acumulate pe parcursul predării modulului. 

Produsele recomandate pentru evaluarea modulului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 
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Nr.crt. Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produsului 

1. Proiect elaborat  Validitatea proiectului – gradul in care acesta 

acoperă dduce logic si argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul in care au fost 

evidențiate conexiunile şi perspectivele 

interdisciplinare ale temei, competențele şi 

abilitățile de ordi  şi maniera în care acestea servesc 

conținutului ştiințific. 

 Elaborarea şi structura proiectului – acuratețea, 

rigoarea şi coerența demersului ştiințific, logica şi 

argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea 

proiectului, bogăția si varietatea surselor de 

informare si actualitatea acestora, semnificația 

datelor colectate s.a. 

 Creativitatea  -  gradul de noutate pe care-l duce 

proiectul in abordarea temei sau in soluționarea 

problemei. 

2.  Problemă rezolvată  înțelegerea problemei. 

 Documentarea in vederea identificării informațiilor 

necesare in rezolvarea problemei. 

 Formularea si testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. Elaborarea şi desfăşurarea 

proiectului didactic/ jocurilor 

didactice. 

 Structura proiectului – acuratețea, rigoarea şi 

coerența demersului ştiințific; 

 Respectarea etapelor unui demers didactic. 

4. Portofoliul  Corectitudinea oformării portofoliului; 

 Formarea competențelor de autoevaluare; 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei; 

 Nivelul de irudiție; 

 Modul de structurare a lucrării; 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Sală de clasă amenajată corespunzător cerințelor de învățare, precum și materiale didactice: 

suport de curs, caiete, alte rechizite școlare după necesitate, mijloace didactice: tablă, proiector, 

computer și alte mijloace în conformitate cu activitățile și cerințele de moment. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată 

/această/ procurată resursă 

1.  Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la 

Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 

din 15 noiembrie 2018). 

Biblioteca 

Colegiului „Mihai Eminescu” 

2.  STANDARDE de învățare și dezvoltare a copilului  de 

la naștere la 7 ani  

STANDARDE profesionale naționale pentru cadrele 

didactice din instituțiile de educație timpurie 

Biblioteca 

Colegiului „Mihai Eminescu” 

Catedra de Psihopedagogie şi 

asistență socială (format 

electronic). Internet 

3.  Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie şi 

preşcolară. 

Biblioteca  

Colegiului „Mihai Eminescu” 

4.  Petrovici C., Metodica activităților matematice în 

grădiniță: Suport de curs. 69 p. 

Catedra de Psihopedagogie şi 

asistență socială (format 

electronic). Internet 

5.  Pereteatcu M., Curs de prelegeri. Metodica formării 

reprezentărilor elementare matematice la 

preşcolari, Volumul II. Bălți, 2001; 

Catedra de Psihopedagogie şi 

asistență socială. 

6.  Taruntaeva T., Dezvoltarea închipuirilor matematice 

la preşcolari,1980 

Biblioteca  

Colegiului „Mihai Eminescu” 

7.  Vrînceanu M., Sclifos L., 1001 idei pentru o educație 

timpurie de calitate: Ghid pentru educatori. Editura: 

Centrul Pro – Didactica. Chişinău: 2010. 216 p. 

Biblioteca  

Colegiului „Mihai Eminescu” 

 


