
Anexa 1 b 
Domeniul de studii: MATEMATICĂ 
Programul de Studii: MATEMATICĂ DIDACTICĂ 
Tipul de master: Didactic 
 
Grila 1M – Descrierea programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale 
 
Denumirea calificării:     Ocupaţii posibile: Profesor de matematică pentru învăţământul preuniversitar 
MATEMATICĂ DIDACTICĂ  Precondiţii de acces: Licenţa în domeniul matematică 
 
Nivelul calificării: 
MASTERAT 
 

Competente 
profesionale* 

Descriptori de nivel ai elementelor  
structurale ale competentelor 
profesionale* 

C1 
Operarea cu noţiuni, 
metode şi tehnici 
avansate de analiză 
matematică, algebră, 
geometrie şi 
matematică discretă 

C2 
Modelare matematică 
(Rezolvarea de 
probleme reale/concrete 
cu ajutorul aparatului 
matematic) 

C3 
Utilizarea de 
software/pachete de 
programe specializate 

C4 
Proiectarea,  organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor 
de predare-învăţare şi 
evaluare la matematică 

C5 
Operarea cu concepte 
de bază ale 
disciplinelor psiho-
pedagogice 

C6 
Operarea cu concepte şi 
instrumente de bază din 
domeniul managementului 
educaţional 

 
CUNOŞTINŢE 

       

1. Cunoaşterea aprofundată a unei 
arii de specializare şi, în cadrul 
acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice şi practice specifice 
programului; utilizarea adecvată a 
limbajului specific în comunicarea 
cu medii profesionale diferite 

Aprofundarea si 
utilizarea cunostintelor, 
metodelor si tehnicilor 
avansate specifice 
disciplinelor de 
matematica 

Identificarea tipurilor de 
date si a structurii 
modelelor matematice 
pentru descrierea unui 
fenomen, proces etc. 

Identificarea de 
software/pachete de 
programe specializate, 
utilizate în predarea 
matematicii şi/sau 
comunicarea noţiunilor şi 
rezultatelor matematice 

Identificarea şi descrierea 
conceptelor si metodelor 
de baza specifice didacticii 
matematice 

Identificarea si 
descrierea conceptelor 
de baza ale 
disciplinelor 
psihopedagogice si 
utilizarea limbajului 
specific 

Identificarea si descrierea 
conceptelor din domeniul 
managementului educaţional 
si utilizarea limbajului specific 

2. Utilizarea cunoştinţelor de 
specialitate pentru explicarea şi 
interpretarea unor situaţii noi, în 
contexte mai largi asociate 
domeniului 

Explicarea detaliată a 
cunostintelor de 
specialitate in contexte 
profesionale variate (pt 
elevi cu nivele diferite 
de pregatire, pt. 
profesori etc.) 

Explicarea si 
interpretarea modelului 
matematic folosit pentru 
rezolvarea unei 
probleme concrete cu 
grad ridicat de dificultate 

Explicarea funcţionării 
programelor specializate în 
activitatea didactică şi 
ştiinţifică 

Explicarea metodelor, 
mijloacelor si 
instrumentelor specifice în 
proiectarea si realizarea 
activitatilor de predare-
invatare si evaluare la 
matematica, pentru nivele 
diferite (gimnaziu, liceu 
etc.) 

Explicarea metodelor si 
instrumentelor specifice 
în diferite situatii de 
instruire 

Explicarea instrumentelor 
Specifice managementului la 
diferite nivele ale sistemului 
educational (clasa de elevi, 
scoala etc) 

ABILITĂŢI 
      



3. Utilizarea integrată a aparatului 
conceptual şi metodologic, în 
condiţii de informare incompletă, 
pentru a rezolva probleme teoretice 
şi practice noi 

Utilizarea corectă a 
metodelor şi principiilor 
de bază în rezolvarea 
problemelor de 
matematică cu grad de 
dificultate ridicat 

Construirea unui model 
Mathematic folosind 
metode, tehnici şi 
instrumente adecvate 

Combinare optimă şi 
implementarea diverselor 
metode, tehnici si 
instrumente specifice, în 
scopul prezentării ideilor, 
conceptelor matematice în 
contexte variate  

Utilizarea diferitelor 
strategii didactice specifice 
abordărilor 
interdisciplinare la nivel de 
domeniu/arie curriculară si 
realizarea de conexiuni 
diverse inter-, multi si 
transdisciplinare 

Utilizarea aparatului 
conceptual si 
metodologic in functie 
de specificul unor 
situatii educationale 
sau de nevoile 
educabilului 

Utilizarea unor modalităţi noi 
de optimizare a practicilor 
educaţionale prin derularea 
unor proiecte/progre me 
educaţionale 

4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de 
criterii şi metode de evaluare, pentru 
a formula judecăţi de valoare şi a 
fundamenta decizii constructive 

Recunoaşterea 
principalelor 
clase/tipuri de 
probleme matematice 
şi selectarea metodelor 
şi a tehnicilor adecvate 
pentru rezolvarea lor 

Evaluarea critică a 
rezultatelor 
implementării modelului, 
compararea cu diferite 
abordări alternative 

Stabilirea avantajelor si 
limitelor in folosirea 
diverselor programe 
specializate 

Analiza principalelor 
aspecte metodologice ale 
organizarii si desfasurarii 
unei activitati didactice la 
matematica si utilizarea 
acestora in proiectarea 
unui parcurs didactic 
modern 

Analiza specificului 
proiectarii si dezvoltarii 
curriculare in sistemul 
nostru de invatamant 
prin comparatie cu 
sisteme din alte tari 

Descrierea si compararea 
diferitelelor abordări moderne 
asupra managementului 
organizaţiei scolare 

5. Elaborarea de proiecte 
profesionale şi/sau de cercetare, 
utilizând inovativ un spectru variat 
de metode cantitative şi calitative 

Elaborarea unor 
proiecte si lucrari de 
prezentare a unor 
rezultate si metode 
matematice 

Realizarea de proiecte 
pentru modelarea 
matematica a unei 
probleme concrete 

Elaborarea de proiecte 
metodicostiintifice care sa 
utilizeze si sa dezvolte 
diverse pachete de 
programe 

Elaborarea documentelor 
scolare specifice 
disciplinei matematica 

Elaborarea unor  
proiecte si lucrari, 
realizarea unor studii 
de caz 

Realizarea de proiecte de 
prezentare a unei organizatii 
scolare, proiecte de 
programe educationale. 

Standarde minimale de performanta 
pentru evaluarea competentei 

Definirea notiunilor, 
enuntarea rezultatelor 
teoretice fundamentale 
si aplicarea acestora in 
rezolvarea de probleme 
cu grad dedificultate 
ridicat 

Modelarea matematică a 
unei probleme cu grad 
de dificultate ridicat 

Elaborarea unei lucrări pe 
o temă de specialitate, 
care sa utilizeze soft 
specializat 

Elaborarea documentelor 
scolare pentru o secventa 
din programa de 
specialitate (de exemplu 
pentru parcurgerea unei 
unitati de invatare) 

Elaborarea unei lucrări 
pe o temă de 
pedagogie\ psihologie 
scolara 

Elaborarea unui proiect de 
program educational 

 
 
 
Descriptori de nivel ai competentelor 
Transversale 

 

Competente transversale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei 

6. Executarea unor sarcini profesionale 
complexe, în condiţii de autonomie şi 
de independenţă profesională  

CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, 
manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a 
propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională.  

Elaborarea unei lucrări metodice cu continut matematic 



7. Asumarea de roluri/funcţii de 
conducere a activităţii grupurilor 
profesionale sau a unor instituţii  

CT2 Asumarea codului deontologic al profesiunii de 
profesor, a rolului de profesor si adoptarea unei atitudini 
responsabile fata de cariera didactica, precum şi a 
comportamentuluui adecvat, asociat rolului de manager al 
clasei de elevi  

Predarea la clasă, cu asistenţa unui îndrumător calificat 

8. Autocontrolul procesului de învăţare, 
diagnoza nevoilor de formare, analiza 
reflexivă a propriei activităţi 
profesionale 

CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a
resurselor de comunicare şi formare profesională, atât în 
limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
şi aplicarea acestora în disciplinele de profil  

Realizarea unei lucrări de cercetare, pe o temă de matematică, dată  

 


