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ARGUMENT 
Proiectul SMART-MT contribuie la atingerea 
obiectivelor europene de referință pentru anul 2020, 
precum: reducerea numărului de elevi cu performanțe 
slabe în citit, științe și matematică cu până la 15% și 
implementarea priorității  "Creștere inteligentă: 
dezvoltare economică bazată pe cunoaștere și inovare". 
Analiza datelor PISA conform OECD (2015) arată că 
dintre cele trei domenii, cel mai mare procent al 
rezultatelor slabe îl înregistrează disciplina matematică 
(media europeană - 22,2%), deși competențele 
matematice au fost considerate la nivelul UE drept 
competențe cheie pentru dezvoltare personală, 
incluziune socială, implicare civică și comportament 
antreprenorial activ în secolul XXI.  

  SCOPUL 
Dezvoltarea abilităților și a culturii digitale ale 
profesorilor de matematică pentru a spori implicarea 
elevilor și creșterea rezultatelor școlare. 

OBIECTIVE 
 

1. Dezvoltarea profesională a profesorilor de 
matematică prin îmbunătățirea competențelor lor 
digitale; 

2. Sprijinirea profesorilor de matematică pentru 
adoptarea practicilor digitale inovative bazate pe 
aplicații mobile în vederea creșterii performanțelor 
matematice ale elevilor; 

3. Consolidarea capacității profesorilor de matematică 
de a dezvolta creativitatea și gândirea critică; 

4. Sprijinirea profesorilor de matematică în abordarea 
diversității elevilor prin schimburi de bune practici.  

 

 

 

REZULTATE 
 O1 Curs de Formare pentru profesorii de 

matematică "Predarea Matematicii în Era 
digitală" 

 Curriculum  
 Modulul I “Folosirea aplicațiilor 

mobile în vederea îmbunătățirii 
competențelor matematice” 

 Modulul II “ Folosirea aplicațiilor 
mobile pentru stimularea creativității 
și a gândirii critice” 

 Modulul III “Gestionarea problemelor 
legate de diversitatea socio/economică 
și intelectuală a elevilor” 
 

 O2  Kit digital pentru Predarea 
Matematicii 

 
 Colecție digitală de aplicații mobile 

existente, în vederea creșterii 
performanțelor matematice ale elevilor 

 “ Math App” –  un set de 20 exerciții 
 
 O3 Kit digital pentru Stimularea 

Creativității și a Gândirii Critice 
 

 Colecție digitală de aplicații mobile 
existente în scopul dezvoltării 
creativității și  a gândirii critice 

 “Eureka App” – un set de 6 exerciții 
 

 O4 Un set de Bune Practici privind 
abordarea diversității în timpul orei de 
matematică 

 

IMPACT 

Asupra profesorilor de matematică: 

 Îmbunătățirea abilităților didactice, sociale și a 
competențelor digitale în vederea utilizării 
tehnicilor și strategiilor moderne în procesul 
educativ și în activitatea cu grupuri eterogene de 
elevi.  

Asupra elevilor claselor a V-a și aVI-a 

 (vârstă 10-13): 

 Diminuarea rezultatelor slabe la matematică 
prin utilizarea la clasă a instrumentelor digitale 
de învățare. 

 Reconsiderarea matematicii de către elevi ca 
disciplina utilă, interesantă și atractivă. 

 

 

 
 

 


