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CURSULUI DE DIDACTICA MATEMATICII
CAPITOLUL I: Învăţământul matematic-parte componentă a procesului de învăţământ
1.1. Componentele principale ale învăţământului matematic
1.1.1. Obiectivele învăţământului matematic
1.1.2. Resursele umane
1.1.3. Conţinutul noţional matematic
1.1.4. Mijloacele de învăţământ utilizate în procesul de predare-învăţare a matematicii
1.1.5. Formele de organizare a activităţilor din învăţământul matematic
1.1.6. Câmpul relaţional din învăţământul matematic
1.1.7. Timpul şcolar
1.1.8. Rezultatele şi conexiunea inversă
1.2. Organizarea ofertei de cunoştinţe în învăţământul matematic
1.2.1. Activitatea de predare a matematicii şi teoria prototipurilor
1.2.2. Predarea matematicii-act comunicaţional
1.2.3. Repere psihogenetice în predarea-învăţarea matematicii în şcoală
1.2.4. Volumul atenţiei şi memoriei imediate al elevilor la activităţile din învăţământul
matematic
1.2.5. Organizarea conţinutului secvenţei de predare-învăţare la matematică
CAPITOLUL II: Didactica matematicii-subramură a didacticii generale
2.1. Caracteristicile generale ale didacticii matematicii
2.2. Principiile didacticii matematicii
2.2.1. Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a
inteligenţei
2.2.2. Principiul învăţării prin acţiune.
2.2.2.1. Activizarea elevilor-condiţie a creşterii randamentului şcolar la
matematică
2.2.2.2. Exigenţe ale activizării elevilor la matematică
2.2.2.3. Alte aspecte ale activizării elevilor la matematică
2.2.3. Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice ale structurilor inteligenţei
2.2.4. Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei elevilor pentru învăţarea matematicii
2.2.5. Principiul dezvoltării capacităţii de creaţie a elevilor prin învăţarea matematicii
2.2.5.1. Ce este şi cum se manifestă creativitatea elevilor la matematică?
2.2.5.2. Relaţia creativitate-înteligenţă.
2.2.5.3. Factorii creativităţii la matematică.
2.2.5.4. Cum se dezvoltă capacitatea de creaţie a elevilor la matematică.
2.2.5.5. Probleme de rezolvat pentru realizarea unui învăţământ matematic
creativ
CAPITOLUL III: Obiectivele/competenţele predării-învăţării matematicii în şcoală
3.1. Punerea problemei, clasificarea obiectivelor instructiv-educative prin matematică
3.2. Obiectivele predării-învăţării interdisciplinare a disciplinelor de ştiinţele naturii
(matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, geologie)
3.2.1. Obiectivele generale ale predării-învăţării interdisciplinare a disciplinelor de
ştiinţelor naturii
3.2.2. Obiective care vizează cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei şi conceptelor sau
metodelor specifice acestor discipline şcolare
3.2.3. Obiective care vizează tehnica utilizării unor instrumente şi procedee practice
3.2.4. Obiective care vizează rezolvarea de probleme
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3.2.5. Obiective care vizează comunicarea
3.2.6. Obiective care vizează dezvoltarea calităţilor personale şi a atitudinilor
3.3. Obiectivele/competenţele predării-învăţării matematicii în şcoală
3.3.1. Obiectivele generale/cadru ale predării-învăţării matematicii în gimnaziu
3.3.2. Obiective specifice/de referinţă ale predării-învăţării matematicii în gimnaziu
3.3.3. Obiective/competenţele generale ale predării-învăţării matematicii în liceu
3.3.4. Obiective/competenţele specifice ale predării-învăţării matematicii în liceu
3.4. Obiective operaţionale în învăţământul matematic
3.4.1. Operaţionalizarea obiectivelor în învăţământul matematic
3.4.2. Definirea şi criteriile de operaţionalizare ale obiectivelor din învăţământul
matematic.
3.4.3. Valoarea şi limitele operaţionalizării obiectivelor din învăţământul matematic
3.5. Obiective formative din domeniul afectiv, motivaţional, atitudinal şi caracterial în
învăţământul matematic
CAPITOLUL IV: Curriculumul Naţional matematic preuniversitar
4.1. Preliminarii
4.1.1. Punerea problemei
4.1.2. Conţinutul noţional (CN)
4.1.3. Abordarea sistemică a unui conţinut noţional
4.1.3.1. Elemente de teoria sistemelor
4.1.3.2. Etapele abordării sistemice a C.N.
4.2. Necesitatea abordării sistemice a C.N.M.
4.2.1. Potenţialul interdisciplinar al matematicii
4.2.2. Caracterul deschis al matematicii
4.2.3. Aplicaţiile în şcoală ale C.N.M.
4.3. Curricula la matematică
4.3.1. Planul de învăţământ
4.3.2. Programa şcolară
4.3.3. Manualul şcolar
4.4. C.N.M.
4.4.1. Noţiunea matematică
4.4.2. Propoziţiile matematice
4.4.3. Inferenţa la matematică
4.4.3.1. Logica matematică
4.4.3.2. Gândirea matematică
4.5. Structura C.N.M. în şcoala generală şi liceu
4.5.1. Prezentarea C.N.M. din şcoala generală şi liceu
4.5.2. Structura sistemică a C.N.M.
4.6. Prelucrarea sistemică a C.N.M.
4.6.1. Prelucrarea sistemică a C.N.M. pe ciclu de învăţământ
4.6.2. Prelucrarea sistemică a C.N.M. pe an de studiu
4.6.3. Prelucrarea sistemică a C.N.M. la un capitol
4.6.4. Prelucrarea sistemică a C.N.M. la lecţie
4.7. Necesitatea restructurării sistemice a C.N.M.
CAPITOLUL V: Metodologia activităţii de predare-învăţare a matematicii în şcoală
5.1. Semnificaţii ale conceptului de tehnologia instruirii prin matematică
5.2. Metoda-locul şi rolul ei în procesul de predare-învăţare a matematicii în şcoală
5.3. Tipuri de învăţare la matematică
5.4. Direcţiile şi stadiile de dezvoltare ale metodologiei didacticii matematicii
5.4.1. Menţinerea caracterului dinamic şi deschis al metodologiei didacticii matematicii
5.4.2. Diversificarea metodologiei didacticii matematicii
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5.4.3. Amplificarea caracterului formativ al metodelor de predare-învăţare a
matematicii în şcoală
5.4.4. Accentuarea caracterului practic-aplicativ al metodelor de predare-învăţare a
matematicii în şcoală
5.4.5. Reevaluarea metodelor tradiţionale din învăţământul matematic
5.4.6. Perfecţionarea relaţiei metode-mijloace de învăţământ, în didactica matematicii
5.5. Câteva taxonomii ale metodelor didacticii matematicii
5.6. Metode specifice de predare-învăţare a matematicii în şcoală
5.6.1. Metode algoritmice şi învăţarea convergentă
5.6.1.1. Rezolvarea aritmetică
5.6.1.2. Rezolvarea algebrică
5.6.1.3. Metoda inducţiei matematice
5.6.1.4. Metoda reducerii la absurd.
5.6.2. Demonstraţia matematică prin analiză şi sinteză.
5.6.2.1. Demonstraţia sintetică
5.6.2.2. Demonstraţia analitică.
5.6.3. Problematizarea şi învăţarea prin descoperire
5.6.3.1. Situaţii-problemă
5.6.3.2. Descoperirea inductivă, deductivă sau analogică.
5.6.4. Forme de muncă independentă
5.6.4.1. Temele pentru acasă
5.6.4.2. Lucrările de control
5.6.4.3. Activitatea cu fişe
5.6.5. Metode de predare-învăţare bazate pe activitatea directă cu clasa
5.6.5.1. Modelarea
5.6.5.2. Rolul intuiţiei în predarea-învăţarea matematicii
5.6.6. I.A.C.
5.6.7. Metoda conversaţiei
5.6.8. Metoda exerciţiului
5.6.8.1. Tipuri de exerciţii
5.6.8.2. Exemple şi contraexemple
5.6.9. Metode de expunere continuă a cunoştinţelor
5.6.9.1. Povestirea
5.6.9.2. Prelegerea
5.6.9.3. Explicaţia.
CAPITOLUL VI: Mijloace de învăţământ folosite în procesul de predare-învăţare a matematicii în
şcoală
6.1. Mijloace de învăţământ-componentă a procesului didactic
6.2. Mijloace tehnice de instruire la matematică-caracterizare generală şi funcţii
6.2.1. Caracterizare generală a mijloacelor tehnice de instruire la matematică
6.2.2. Funcţiile mijloacelor tehnice de instruire la matematică în şcoală
6.3. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire la matematică în şcoală
6.4. Exigenţe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor tehnice în învăţământul matematic
CAPITOLUL VII: Strategii şi tehnici de predare-învăţare a matematicii în şcoală
7.1. Strategia instruirii prin matematică
7.2. Varietatea formelor de organizare şi desfăşurare a procesului de predare-învăţare a
matematicii în şcoală
7.2.1. Delimitări conceptuale
7.2.2. Sistemul şi clasificarea principalelor forme de organizare a activităţilor de
predare-învăţare a matematicii în şcoală
7.2.3. Lecţia de matematică-principala formă de desfăşurare a activităţii în învăţământul
matematic
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7.2.4. Alte activităţi de instruire şi educare la matematică
CAPITOLUL VIII: Verificarea şi evaluarea randamentului şcolar al elevilor în învăţământul
matematic
8.1. Punerea problemei
8.2. Funcţiile verificării şi evaluării randamentului şcolar în învăţământul matematic
8.3. Formele evaluarii randamentului şcolar în învăţământul matematic
8.4. Metode de verificare şi evaluare a randamentului elevilor la matematică
8.4.1. Observaţia curentă,
8.4.2. Chestionarea sau examinarea orală,
8.4.3. Probele scrise, testele de cunoştinţe,
8.4.4. Portofoliu.
8.4.5. Proiectul
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