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1. Prezentarea proiectului “Smart Mathematics Teacher” (SMART_MT) 

Relevanța proiectului 

Proiectul 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". Competențele în 

matematică, știință și tehnologie, cu accentul pe chestionarea critică, rezolvarea problemelor sunt o condiție 

necesară pentru funcționarea economiei și a societății avansate tehnologic. Analiza datelor PISA conform 

OECD (2015) arată că dintre cele trei domenii, cel mai mare procent al rezultatelor slabe îl înregistrează 

disciplina matematică (media europeana - 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 21 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf.). De asemenea, datele 

acestui sondaj au dezvăluit discrepanțele dintre școlile bine cotate și cele defavorizate; evidențierea faptului 

că elevii cu rezultate slabe provin din medii social-economice defavorizate sau emigranți, care trăiesc în zone 

îndepărtate. În acest context, un accent special ar trebui să fie pe acest grup de elevi, astfel încât să aibă șanse 

mai bune de a obține abilitățile necesare și de a reuși în viață. Analiza rapoartelor UE menționate mai sus și 

experiența de succes a țărilor UE (Suedia, Estonia și Finlanda) au relevat faptul că aceste probleme sunt 

strâns legate de lipsa competențelor profesorilor de matematică, în special cea digitală, și incapacitatea lor de 

a utiliza metode de predare atractive. Interviurile non-formale cu liderii școlilor au relevat că „rezistența 

profesorilor la utilizarea instrumentelor digitale moderne este legată de lipsa de încredere și de frica de a 

folosi TIC pentru învățare”. De asemenea, ei au subliniat că metodele tradiționale de predare descurajează 

interesul și motivația elevilor. Întrucât proiectul se bazează pe o abordare inovativă a aplicațiilor mobile din 

era digitală, va contribui la consolidarea profilului profesorilor. De asemenea, proiectul îmbunătățește 

competențele digitale ale cadrelor didactice, fiind esențiale în educația de astăzi pentru promovarea 

creativității și a gândirii critice ale elevilor, care, astfel, vor înregistra progrese la matematică. 

 

SCOPUL PROIECTULUI  este dezvoltarea abilităților și a culturii digitale ale profesorilor de matematică 

pentru a spori implicarea elevilor și creșterea rezultatelor școlare. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT:  

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

pentru folosirea aplicațiilor mobile în procesul de predare. 

2. Sprijinirea profesorilor de matematică pentru adoptarea practicilor digitale inovative bazate pe 

aplicații mobile în vederea creșterii performanțelor matematice ale elevilor; 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf
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3. Consolidarea capacității profesorilor de matematică în scopul dezvoltării creativității si  a gândirii 

critice ale elevilor prin integrarea inovativă a exercițiilor pe aplicațiile mobile în procesul de predare; 

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

practici, prezentate precum Resurse Educaționale Deschise (RED) 

PRODUSE INTELECTUALE: 

O1 – Curs de Formare pentru profesorii de matematică "Predarea Matematicii în Era digitală" 

O2 –Colecție Digitală pentru Predarea Matematicii; 

O3 – Colecție Digitală pentru Stimularea Creativității și a Gândirii Critice; 

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

GRUPURI ȚINTĂ:  

 Profesori de matematică și STEAM care lucrează în școli gimnaziale  

 Elevi clasele V – VI cu rezultate slabe, cu vârste între 11-12 ani, proveniți din medii defavorizate 

(care se confruntă cu obstacole educaționale, social-economice, geografice, culturale) și au nevoi 

speciale de învățare. 

REZULTATELE PROIECTULUI: 

Principalul impact asupra elevilor este diminuarea rezultatelor slabe la matematică, prin utilizarea la clasă a 

instrumentelor digitale de învățare. Parteneriatul vizează ca cel puțin 50% dintre elevii din grupul țintă să 

înceapă să utilizeze aplicațiile mobile nou dezvoltate și să-și schimba atitudinea față de matematică ca 

disciplină școlară interesantă și utilă. Profesorii de matematică își vor îmbunătăți competențele didactice, 

sociale și digitale prin utilizarea a noi instrumente moderne, actualizate în procesul de predare și  vor stimula 

motivația elevilor, contribuind la implicarea acestora la ora de matematică și implicit la rezultate mai bune. 

PARTENERI: 

Kaunas Region Education Centre (Lituania) 

Kaunas Region Akademija Ugne Karvelis Gymnasium (Lituania) 

European Innovation Centre (Lituania) 

Tukums 2nd Elementary School (Letonia) 

Eurotraining Educational Organization (Grecia) 

Danmar Computers Organization (Polonia) 

Școala Gimnazială "George Emil Palade" (România) 

Mai multe informații despre parteneriat, rezultate și produsele proiectului pot fi găsite pe site-ul: 

https://smart.erasmus.site/ 

  

https://smart.erasmus.site/
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2. Curriculum on - line “Predarea matematicii în era digitală” 

Scopul curriculumului este de a defini cadrul de pregătire a cursului de perfecționare pentru îmbunătățirea 

competențelor digitale, sociale și civice ale profesorilor de matematică, precum și a competențelor didactice 

pentru a spori implicarea elevilor și performanțele la învățătură. Curriculumul este implementat pe baza unui 

program de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, care ar putea fi acreditat la nivel local sau național 

și derulat în centre de formare a profesorilor. 

Obiective curriculum: 

 Să introducă relevanța, scopul, obiectivele și conținutul programului de formare; 

 Să introducă metodologia de formare; 

 să prezinte metoda de autoevaluare și competențele profesionale; 

 să prezinte planul de instruire și rezultatele învățării  

Curriculumul se bazează pe rezumatul stării de fapt existente (State of Art) completat de partenerii de proiect 

despre situația existentă legată de dezvoltarea competențelor digitale, sociale și didactice ale profesorilor de 

matematică, necesare pentru a lucra cu elevii cu rezultate slabe, cu mai puține oportunități și din medii 

defavorizate, pentru a-i angaja în învățarea matematicii și pentru a îmbunătăți progresul învățării lor. 

Rezumatul stării de fapt este prezentat pe site-ul proiectului: 

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf.   

https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/02/SMART_State_of_Art_Summary.pdf
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3. Programul de formare “Predarea matematicii în era digitală” 

Relevanța și noutatea programului  

Acest program este necesar deoarece nu îmbunătățește doar alfabetizarea digitală, competența socială și 

didactică a profesorilor de matematică, dar contribuie și la schimbarea atitudinilor cadrelor didactice pentru a 

trece de la predarea tradițională la paradigma modernă a învățării. 

Progresul și performanțele elevilor la disciplina matematică depind foarte mult de capacitatea profesorului de 

a crea un mediu de învățare adecvat pentru generația Z, de a folosi instrumente moderne de predare / 

învățare, de a personaliza și de a diferenția procesul de predare în funcție de abilitățile și nevoile elevilor, de 

aspectele socio-culturale și psihologice ale personalităților lor. Astăzi devine din ce în ce mai important să îi 

învățăm pe copii să gândească creativ, să găsească soluții complexe, să-și dezvolte gândirea analitică și 

critică, să relaționeze învățarea lor cu situații din lumea reală și integrarea disciplinelor STEAM  de la școală 

cu activități extracurriculare. Cu toate acestea, datele PISA ale OCDE (2015) au arătat că, dintre cele trei 

domenii, ponderea rezultatelor slabe este cea mai mare la disciplina matematică (media UE: 22%, LT-25,4%, 

LV-26%, RO-39,9%, GR-35,8 %, PL - 17,2%), deși competența în matematică a fost identificată la nivelul 

UE drept una dintre competențele cheie pentru împlinirea personală, cetățenie activă, incluziune socială și 

angajabilitate în secolul 21. Aceste rezultate arată că lecțiile de matematică nu sunt atractive și interesante și 

că profesorii, în special cei mai în vârstă, nu au capacitatea de a utiliza tehnologii moderne, cum ar fi 

aplicații mobile de învățare, table inteligente, exerciții electronice, care sunt deosebit de atractive pentru 

tineri. 

Acest program este relevant pentru dezvoltarea profesională a profesorilor de matematică, care lucrează cu 

elevi cu vârste între 10 și 13 ani, care nu prezintă motivația necesară pentru învățarea matematicii și se 

confruntă cu o varietate de probleme de învățare. Profesorii de matematică vor fi familiarizați cu  

tehnologiile moderne de predare / învățare și vor fi instruiți cum să le folosească pentru a îndeplini 

obiectivele didactice, nevoile elevilor, pentru a consolida implicarea și motivația elevilor și a promova 

creativitatea și gândirea lor critică. Profesorii nu numai că vor aplica noile instrumente didactice în practică, 

dar vor avea posibilitatea de a analiza poveștile de succes ale profesorilor lituanieni, letoni, polonezi, greci și 

români, care predau la grupe diverse de elevi . 

Programul este inovator, deoarece își propune să dezvolte cultura educațională digitală a profesorilor de 

matematică pentru a spori implicarea și performanțele elevilor la matematică, prin utilizarea aplicațiilor 

matematice atractive. Procesul de învățare al profesorilor se va baza pe metodologia inovatoare de învățare 

mixtă, pe RED, pe metoda inversată, și de asemenea, taxonomia lui Bloom. 

Scopul programului de formare este de a dezvolta competențele digitale, didactice, sociale și civice ale 

profesorilor de matematică, necesare pentru predarea eficientă, inovatoare și atractivă a matematicii, pentru a 
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atinge performanțele elevilor mai buni și pentru a răspunde nevoilor elevilor cu rezultate slabe din diverse 

clase. 

Obiectivele sunt: 

1. Să ofere profesorilor de matematică cunoștințe despre utilizarea și beneficiile aplicațiilor mobile și a 

altor tehnologii inovatoare în educația formală și nonformală; 

2. Să îndrume profesorii cu privire la modul de utilizare a aplicațiilor mobile pentru a spori implicarea și 

motivația elevilor de a învăța matematica; 

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

elevilor prin integrarea subiecților STEAM și prin utilizarea de exerciții inovatoare bazate pe aplicații 

mobile; 

4. Să analizeze cele mai bune practici ale cadrelor didactice cu privire la modul de diminuare a 

inegalității de învățare a elevilor și să obțină progresul individual în matematică  

 

Grupul țintă al programului de formare sunt profesorii, care lucrează cu elevii cu vârste între 10-13 ani : 

 profesorii de matematică, 

 profesorii de științe, artă, inginerie și tehnologie 

 învățători. 
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Conținutul programului de formare ( teme, tipul de interacțiune, durată) 

Teme Formatul cursului  Total (o. a.) 

Față în față (o. a.) Studiu individual cu 

ajutorul platformei 

(o. a.) 

 

1. Prezentarea cursului de formare 

1.1. Conținut, structură și metodologie (formare 

inversată folosind RED, învățare combinată) 

1.2. Autoevaluare on-line a competențelor 

profesorilor de matematică  

5 

 

- 

 

5 

2. Utilizarea aplicațiilor de matematică pentru  îmbunătățirea  abilitățile matematice ale elevilor (Modul I) 

2.1. Tehnologii și strategii informaționale 

inovatoare pentru predarea și învățarea 

matematicii în mod atractiv și eficient  

2.2. Dezvoltarea abilităților cognitive ale 

elevilor cu rezultate slabe la matematică din 

punctul de vedere al taxonomiei lui Bloom 

0,5 1 1,5 

2.3. Colecția digitală pentru predarea 

matematicii. Utilizarea directorului electronic și 

„Aplicația matematică” în educația formală și 

nonformală 

1 9 10 

3. Utilizarea aplicațiilor mobile pentru a promova gândirea critică și creativitatea elevilor în cadrul lecțiilor de 

matematică (Modul II) 

3.1. Importanța dezvoltării gândirii critice și a 

creativității elevilor. Necesitatea și posibilitățile 

de integrare a matematicii cu alte discipline 

STEAM. 

0,5 1 1,5 

3.2. Utilizarea colecției digitale a aplicațiilor 

mobile existente și a noii aplicații mobile 

„Aplicația Eureka” pentru a promova învățarea 

matematicii în mod atractiv și integrat  

1 9 10 

4. Cele mai bune practici care se ocupă de diversitatea din clasă (Modul III) 

4.1. Diversitate în clasă. Aspecte pedagogice și 

psihologice când se lucrează cu grupuri diferite 

de elevi. Individualizare și diferențiere, 

gamificare, micro-învățare. 

0,5 1 1,5 

4.2. Povești de succes - exemple de inspirație 

pentru a obține rezultate de învățare mai bune, 

lucrând cu un grup divers de elevi. Învățare prin 

practică. 

1 8 9 

5. Reflecții    

Autoevaluarea competențelor profesorilor de 

matematică on-line. 

Reflecţie. 

1,5 0 1,5 

6.Certificare    

Total 11 29 40 

*O oră academică – 45 minute.  
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Competența / competențele preconizate pe care profesorul le va dobândi după finalizarea programului 

de formare 

Profesorii de matematică își vor dezvolta competențele digitale, sociale și didactice. 

Programul de formare este destinat 

să ofere cunoștințe, înțelegere, 

abilități și atitudini 

Competențe  Metode de predare 

/învățare  

Achiziționarea de cunoștințe și 

înțelegere (partea teoretică) 

 

Vor dobândi cunoștințele: care sunt metodele 

educaționale atractive și instrumentele digitale 

utilizate pentru a încuraja elevii să fie mai 

activi și motivați la matematică și să obțină 

rezultate mai bune de învățare (modulul I); 

Lectură, demonstrație, 

studiu individual și analiză 

a materialului de învățare 

  

Vor învăța conținutul și scopul de predare / 

învățare al aplicațiilor mobile existente și 

„Aplicația Matematică” recent dezvoltată pe 

domenii tematice (modulul I); 

Vor înțelege importanța dezvoltării gândirii 

critice și a creativității elevilor în lecțiile de 

matematică (modulul II); 

Vor învăța conținutul și aplicabilitatea 

aplicațiilor mobile existente și recent 

dezvoltate „Aplicația Eureka” pentru predarea 

matematicii integrate cu alte discipline 

STEAM (modulul II); 

Vor îmbunătăți cunoștințele psihologice și 

pedagogice despre lucrul cu grupuri de elevi 

diferiți din clasă (modulul III); 

Vor învăța despre metodele de învățare 

inovatoare bazate pe tehnologii inteligente, 

făcând mai atractive lecțiile de matematică și 

STEAM și vor  îmbunătăți rezultatele învățării 

elevilor (modulul III) 

Dobândirea de abilități (partea 

practică) 

 

Vor fi capabili să aplice instrumente atractive 

și moderne de predare / învățare și aplicații 

mobile cu elemente de gamificare, micro-

învățare și exemple din viața reală în lecțiile 

de matematică. 

Selectarea aplicațiilor 

mobile pentru 

personalizarea și 

diferențierea sarcinilor de 

învățare 

 

Aplicarea de noi metode și 

instrumente, observarea 

impactului asupra elevilor 

 

Analiza poveștilor de 

succes 

  

 

Vor putea alege și utiliza aplicații mobile 

pentru individualizarea și personalizarea 

sarcinilor de predare / învățare în funcție de 

abilitățile cognitive, nevoile și stilurile de 

învățare ale elevilor. De asemenea, vor preda 

matematica integrată cu alte discipline 

STEAM. 

Vor fi capabili să lucreze cu grupuri diferite 

de elevi pentru a reduce discrepanțele de 

învățare și pentru a obține rezultate mai bune 

la matematică 

Vor putea reflecta și anticipa propriile 

oportunități de dezvoltare profesională pe baza 

experiențelor de succes ale altor profesori. 

Dobândirea atitudinilor (furnizarea și Se va stimula încrederea în utilizarea Discuții, auto-reflecție 
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Programul de formare este destinat 

să ofere cunoștințe, înțelegere, 

abilități și atitudini 

Competențe  Metode de predare 

/învățare  

dobândirea de valori, atitudini etico-

profesionale) 

 

tehnologiei informației și a altor instrumente 

inteligente în procesul de predare 

bazate pe cunoștințele și 

abilitățile dobândite 

  
Vor consolida atitudinea că fiecare elev poate 

obține rezultate de învățare mai bune dacă 

învățarea este adaptată nevoilor și abilităților 

sale individuale 

Se va favoriza un mediu care promovează 

deschiderea și dialogul, toleranța și 

colaborarea dintre profesori și elevi 

Vor percepe importanța învățării continue și 

își va da seama de beneficiile suportului și 

cooperării profesionale reciproce între 

profesorii de matematică și alte subiecte 

STEAM 

 

Metodologia predării și învățării 

Strategia pedagogică a acestui curs de formare se bazează pe abordarea de învățare mixtă, atunci când 

formatorul didactic are rol și de facilitator. Sunt utilizate următoarele metode inovatoare: formarea inversă, 

micro-învățarea, gamificarea, studiul individual al resurselor educaționale deschise, precum și schimbul de 

bune practici ale profesorilor din țările partenere. De asemenea, alte metode tradiționale de învățare, cum ar 

fi: prelegerea, demonstrația, studiul individual, analiza, observația, aplicațiile practice și diferențierea 

sarcinilor de învățare, modelarea exercițiilor sunt destinate în cadrul programului de formare. 

Termenii și conceptele sunt introduse în Glosar (a se vedea anexa 1). 
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5. Plan de formare pentru formatori 

Planul este gândit ca un cadru de organizare a cursului de pregătire a profesorilor de matematică, în vederea 

lucrului cu elevii având vârste cuprinse între 10 și 13 ani. Acest plan are la bază conținutul programului de 

formare și oferă o imagine în detaliu a procesului de instruire. 

Durata cursului este de 40 ore academice* (o. a.), cuprinzând 11 o.a. de întâlniri directe și 29 o.a. de 

pregătire teoretică prin intermediul platformei electronice și al aplicațiilor practice la clasă. 

Sesiune 

de 

instruire 

Tip 
Durată în ore 

academice* 
Conținut 

Prima 

sesiune 

de 

instruire 

directă 5 

 Cunoașterea participanților și a contextului claselor la care predau 

aceștia  (~ 0,5 o.a.) 

 Introducere în tematica cursului (~ 0,5 o.a.) 

 Autoevaluarea profesorilor de matematică privind competențele 

digitale, utilizând instrumentul de autoevaluare (~ 0,5 o.a.) 

 Scurtă prezentare a celor trei module și instruirea privind lucrul cu 

acestea:  

a. Modulul I „Utilizarea aplicațiilor mobile în vederea îmbunătățirii 

competențelor matematice ale elevilor” (~ 1 o.a.) 

b. Modulul II „Utilizarea aplicațiilor mobile în vederea promovării 

gândirii critice și a creativității în cadrul orelor de matematică”(~ 1 

o.a.) 

c. Modulul III „Abordarea diversității în clasă” (~ 0,5 o.a.) 

A doua 

sesiune 

de 

instruire 

Studiu online 

prin intermediul 

platformei  

Aplicarea în 

clasă a 

cunoștințelor 

dobândite 

20 

 Aprofundarea cunoștințelor participanților prin studiul individual al 

primelor două module și al celor două colecții digitale prezentate ca 

RED. 

 Testarea aplicațiilor mobile existente și grupate în cei doi e-directori, 

precum și a celor nou dezvoltate prin proiect, „Aplicația 

Matematică” și „Aplicația Eureka” 

Comunicare și consultare cu formatorul cursului  

A treia 

sesiune 

de 

instruire 

Studiu online 

prin intermediul 

platformei  

 

9 

 Aprofundarea cunoștințelor profesorilor prin studiul individual al 

celui de-al treilea modul prezentat ca RED. 

 Analiza celor 24 de povești de succes video și scrise.  

Comunicare și consultare cu formatorul cursului 

Sesiune 

finală de 

instruire 

directă 

 

6 

 Discuții privind aplicarea practică la clasă a celor două colecții 

digitale (Modulele I și II), reflectând asupra măsurii în care s-a 

produs o creștere a nivelului de motivație al elevilor prin utilizarea 

instrumentelor digitale (~ 3 o.a.) 

 Reflecții asupra celor mai bune practici de succes prezentate prin 

intermediul poveștilor (~ 1,5 o.a.) 

 Autoevaluarea competențelor  digitale ale profesorilor de 

matematică (~ 0,5 o.a.) la finalizarea cursului 

 Reflecții asupra cursului de formare  (~ 1 o.a.) 

 Certificare  

  Total: 40 o. a.  

1 oră academică*  – 45 min  
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6. Sumar Module I-III 

Modulul I „Utilizarea aplicațiilor mobile în vederea îmbunătățirii competențelor 

matematice ale elevilor” 

Scopul modulului este dezvoltarea culturii educaționale digitale a profesorilor de matematică, pentru a 

stimula participarea elevilor și pentru îmbunătățirea rezultatelor la matematică ale acestora prin utilizarea 

aplicațiilor mobile. 

Obiective: 

1) prezentarea importanței utilizării instrumentelor digitale în predarea matematicii în raport cu tânăra 

generație; 

2) prezentarea unor noi metodologii de predare /învățare utilizate în cadrul orelor de matematică;  

3) instruirea practică a profesorilor privind utilizarea „Colecției digitale pentru predarea matematicii” 

utilizând aplicațiile mobile. 

Partea teoretică a modulului prezintă situația precară a rezultatelor elevilor la disciplina matematică în 

țările partenere ale proiectului, potrivit Evaluărilor internaționale ale elevilor (PISA). Majoritatea elevilor și a 

părinților acestora în țările partenere subliniază caracterul dificil și lipsit de atractivitate al disciplinei 

matematică. Modulul I  prezintă metodele inovative și tehnologiile de predare a matematicii într-o manieră 

atractivă și prietenoasă, care este de așteptat să sporească interesul elevilor și motivația acestora pentru 

studiu, în special în cazul acelora cu dificultăți de învățare sau care provin din medii dezavantajoase. De 

asemenea, modulul dezvăluie cum utilizarea instrumentelor digitale – aplicații pe telefoane mobile, table 

SMART, tablete, cărți electronice – pot îmbunătăți performanțele matematice ale elevilor. 

Este explicat faptul că digitalizarea procesului de învățare poate veni în întâmpinarea stilului de învățare și a 

nevoilor Generației Z – reprezentanții acesteia sunt interesați de tehnologia digitală, fiind elevii noului 

mileniu, crescuți cu rețeaua informatică și mereu conectați la internet, competenți în utilizarea 

calculatoarelor, creativi în privința tehnologiei și foarte experimentați în direcția rezolvării unor sarcini 

multiple. De asemenea, ei sunt adepții vitezei și ai schimbărilor, în maniera „atinge și rezolvă”. Succesul 

învățării depinde de metodologia microlearning și de gamificare. Modulul analizează și explică conceptul de 

metodologie microlearning, bazat pe prezentarea materialului de învățare în unități de dimensiuni reduse, 

acest mod de predare fiind compatibil cu noua generație. Printre alte beneficii, gamificarea poate spori 

motivația elevilor, conducând la rezultate mai bune. Bazele Taxonomiei lui Bloom sunt prezentate în vederea 

explicării obiectivelor de învățare ale noilor aplicații mobile. 

Partea practică a modulului sprijină profesorii în utilizarea colecției digitale în vederea creșterii motivației 

elevilor și pentru dezvoltarea competențelor matematice în cadrul învățării formale sau non-formale. 

Profesorilor li se oferă instrucțiuni practice și recomandări privind utilizarea directorului electronic al 
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aplicațiilor mobile deja existente și al „Aplicației matematice” cuprinzând exerciții nou create din diverse arii 

tematice: numere și calcule, expresii numerice, ecuații și inecuații, geometrie, măsuri și unități de măsură și 

altele. Descrierea aplicațiilor mobile oferă profesorilor o mare varietate de exerciții pentru lucrul individual 

și personalizat, în vederea îmbunătățirii abilităților cognitive și matematice ale elevilor cu dificultăți de 

învățare (vezi Anexa 2). 

Modulul II „Utilizarea aplicațiilor mobile în vederea promovării gândirii critice și a 

creativității în cadrul orelor de matematică” 

Scopul este dezvoltarea competențelor didactice și digitale ale profesorilor, în vederea sporirii implicării și a 

motivației elevilor pentru studiul matematicii și al altor discipline STEAM, cu ajutorul noilor aplicații 

mobile. 

Obiective: 

1) prezentarea importanței dezvoltării gândirii critice și a creativității elevilor în vederea învățării 

matematicii; 

2) prezentarea posibilităților și a necesității integrării matematicii în alte discipline STEAM; 

3) instruirea practică a profesorilor privind utilizarea colecției digitale și a aplicațiilor mobile pentru 

promovarea gândirii critice și a creativității. 

În raportul Forumului Economic Mondial (2015) sunt definite 16 competențe educaționale cruciale pentru 

secolul XXI. Acele abilități includ șase direcții de alfabetizare fundamentale, precum scriere și citire, 

alfabetizare numerică și științifică, instruire financiară, instruire informatică, civică și culturală, precum și 

patru competențe personale (gândire critică, creativitate, comunicare și colaborare). Dezvoltarea acestor 

abilități impune direcția de acțiune a instituțiilor școlare de astăzi, în vederea pregătirii elevilor pentru viitor, 

într-o lume în continuă schimbare – pentru profesii care nu au fost încă create, pentru tehnologii care nu au 

fost încă inventate, pentru rezolvarea de probleme care nu au fost încă anticipate. Pentru a face față unei 

asemenea incertitudini, elevii trebuie să-și dezvolte abilitățile mai sus menționate, dar și anumite trăsături de 

caracter, precum curiozitatea, inițiativa, adaptabilitatea, conștientizarea culturală și socială. 

Partea teoretică acestui modul prezintă cele două competențe – gândire critică și creativitate în timpul 

orelor de matematică, relația dintre ele, precum și modul în care aceste două competențe contribuie la 

sporirea atractivității matematicii și la îmbunătățirea rezultatelor elevilor prin integrarea altor discipline. 

Matematica reprezintă o unealtă importantă, atât pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi, cât și a unora 

fundamentale ale omenirii, precum schimbările climaterice, producerea energiei, menținerea stării de 

sănătate și digitalizarea. Modulul prezintă necesitatea și subliniază beneficiile integrării matematicii în alte 

discipline STEAM, arătând cum această integrare poate ajuta elevii să dobândească o vedere de ansamblu 

asupra lumii. Predarea integrată sporește interesul elevilor legat de matematică, încurajează descoperirea de 

noi idei și contribuie la dezvoltarea gândirii critice și a abordării problemelor într-o manieră creativă. 
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Partea practică a acestui modul sprijină profesorii în utilizarea colecției digitale în vederea dezvoltării 

gândirii critice și a creativității în situațiile de învățare formală și non-formală prin integrarea disciplinelor 

STEAM (tehnologie, biologie, economie, chimie, științe, fizică și arte).  Profesorilor li se oferă instrucțiuni 

practice și recomandări privind utilizarea directorului electronic al aplicațiilor matematice mobile deja 

existente și al exercițiilor nou create din „Aplicația Eureka” cuprinzând elemente de gamificare și contexte 

posibile și reale din viața elevilor. Descrierea aplicațiilor mobile oferă profesorilor o mare varietate de 

exerciții pentru lucrul individual și personalizat, pentru sporirea motivației în învățarea matematicii de către 

elevii cu performanțe slabe, în acord cu stilul acestora de învățare, nevoile și pasiunile lor, obiectivele 

predării-învățării (cunoaștere, învățare și aplicare) și conținut.  

Modulul III „Abordarea diversității în clasă” 

Scopul este acela de a-i sprijini pe profesorii de matematică în gestionarea problemelor legate de diversitatea 

grupurilor de copii, punând accentul pe individualizarea, diferențierea și personalizarea procesului de 

învățare, prin utilizarea exemplelor de bune practici. 

Obiective: 

1) analiza aspectelor pedagogice și psihologice ale abordării diversității la clasă, din punct de vedere 

al contextului social, economic și cultural, al competențelor și abilităților, precum și al motivației 

de învățare; 

2) explorarea posibilităților de implicare a instrumentelor digitale variate și a metodelor inovative 

(spre exemplu, microlearning-ul, gamificarea, „clasa răsturnată”, aplicațiile mobile și integrarea 

matematicii cu discipline STEAM), cu scopul de a obține rezultate mai bune în matematică, de a 

individualiza și diferenția procesul predării-învățării; 

3) încurajarea profesorilor să adopte practicile din poveștile de succes prezentate în cadrul acestui 

modul, privind abordarea diversității grupurilor de elevi. 

Partea practică a modulului descrie caracteristicile sociale și psihologice ale elevilor care provin din medii 

sociale, economice și culturale diferite și prezintă diverse abordări didactice și pedagogice în lucrul cu elevii 

cu performanțe scăzute la matematică. Luând în considerare caracteristicile copiilor, așteptările și nevoile 

acestora de învățare, profesorul de matematică poate utiliza diferite instrumente și metode de predare și 

prevedere a mijloacelor necesare pentru motivarea elevilor în învățare. Se acordă deosebită atenție 

posibilității de individualizare și diferențiere a procesului de predare-învățare cu ajutorul instrumentelor 

digitale, al metodelor și abordărilor inovative aplicate, precum microlearning-ul, gamificarea, „clasa 

răsturnată”, aplicațiile mobile și integrarea matematicii cu discipline STEAM, cu scopul sporirii interesului 

elevilor pentru matematică și pentru obținerea unor rezultate mai bune.  

Partea practică prezintă analiza poveștilor de succes – învățarea din experiență și exemple practice privind 

obținerea unor rezultate mai bune în orele de matematică, lucrând cu grupuri diverse de elevi. După analiza 
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atentă a poveștilor de succes, profesorul de matematică va putea adopta cele mai bune practici în timpul 

orelor. Poveștile de succes vor oferi exemple și sursă de inspirație privind utilizarea resurselor digitale 

disponibile și conținutul de zi cu zi (situații de viață reale) pentru predarea matematicii și creșterea 

performanțelor academice ale elevilor, pe lângă îmbunătățirea unor competențe precum creativitatea, 

gândirea critică și rezolvarea de probleme. 
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7. Cerințe tehnice și resurse umane  pentru cursul de formare 

Instituțiile care vor organiza cursul de formare potrivit planului de instruire prezentat trebuie să asigure un 

mediu de învățare prielnic, echipament tehnic și instrumente necesare oferirii unui proces de predare-învățare 

bazat pe abordarea mixtă, bifând următoarele facilități:  

 sală de clasă cu proiector multimedia/ tablă electronică smart și computer, cu posibilitatea utilizării 

aplicației Power Point sau a organizării unor întâlniri directe; 

 acces la calculatoare/tablete individuale cu conexiune la platforma electronică de învățare, WIFI; 

 telefoane mobile cu sistem Android pentru exercițiile practice; 

 alte instrumente necesare pentru organizarea întâlnirilor directe (tablă, flipchart, fișe de lucru, 

hârtie, pixuri etc.). 

Profesorii formatori trebuie să fie calificați, cunoscători ai metodicii matematicii și ai tehnologiilor 

informaționale. Aceștia trebuie să aibă, de asemenea, pregătire psiho-pedagogică, să dețină competențe 

personale potrivite, atitudinile și valorile care să încurajeze învățarea activă și reflexivă, comunicarea 

deschisă și tolerantă.  Formatorii trebuie să formuleze sarcini clare pentru învățarea individuală cu ajutorul 

platformei și să indice cerințele pentru feedback și reflecție.  
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8. Autoevaluarea competențelor participanților 

 

Autoevaluarea cunoștințelor și abilităților participanților se va aplica în trei pași: aplicarea testului on-line; 

participarea activă la sesiunile de învățare și la completarea sarcinilor practice; reflectarea asupra 

experiențelor proprii de învățare după finalizarea cursului. La finalul cursului, participanții vor primi 

certificate de absolvire. 

 La începutul cursului, profesorilor de matematică li se va solicita autoaplicarea unui test on-line 

care va determina nivelul cunoștințelor, al abilităților și atitudinilor privind materialul cursului. La 

finalul cursului, profesorii vor fi rugați să reaplice testul on-line, în vederea măsurării progresului 

în învățare.  

 La sfârșitul primei sesiuni de lucru, profesorii vor fi rugați să reflecteze asupra experiențelor de 

învățare din timpul cursului, asupra activităților practice cuprinse în „Colecția digitală pentru 

predarea matematicii” și în „Colecția digitală pentru promovarea gândirii critice și a creativității”, 

atât în cadrul întâlnirii directe, cât și prin intermediul platformei electronice de învățare. 

 Pentru finalizarea cu succes a cursului, participanții trebuie să răspundă corect la cel puțin 80% 

dintre întrebările teoretice din testul final de autoevaluare. Testul va reprezenta, de asemenea, un 

instrument de măsurare a  schimbărilor produse la nivelul încrederii în sine privind utilizarea 

instrumentelor digitale, atât pentru studiul on-line individual, cât și pentru predarea matematicii. De 

asemenea, se va avea în vedere observarea schimbărilor produse în atitudinea cursanților privind 

utilizarea instrumentelor digitale în predarea matematicii, atât în cadrul orelor, cât și în afara 

acestora. Îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor va fi prezentată pe tot parcursul 

cursului de formare și va fi reflectată în cadrul ultimei sesiuni de formare directă.  
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Anexe 

Anexa 1. Glosar 

  

Taxonomia lui Bloom a fost creată de către Benjamin Bloom în 1956. Taxonomia lui Bloom conține șase 

categorii de abilități: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, grupate începând de la 

cele care necesită procese cognitive mai reduse, până la cele care necesită învățare mai profundă și un grad 

mai ridicat de procesare cognitivă. 

Competența reprezintă totalitatea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care contribuie la capacitatea unei 

persoane de a-și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitățile, în conformitate cu cerințele. 

Creativitatea presupune descoperirea  unui lucru nou, într-o manieră unică, corespunzătoare problemei sau 

întrebării. Creativitatea este definită drept abilitatea de a descoperi soluții noi și originale prin transferarea 

cunoștințelor în situații noi.  

Gândirea critică Există multe definiții ale gândirii critice.  

Gândirea critică reprezintă gândirea reflexivă îndreptată spre decizia referitoare la ceea ce trebuie gândit sau 

făcut (Cf. Norris and Ennis, 1989).  

Gândirea critică este „luarea în considerare în mod activ, îndelung și atent, a unei convingeri sau a unei 

forme de cunoaștere, în lumina fundamentului care o susține și a unor concluzii viitoare spre care tinde.” 

(John Dewey,1909) 

 http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf. 

Gândirea critică reprezintă adoptarea deciziilor în urma raționamentului.  

Competența didactică se referă la cunoștințele privind modul de predare și cel de transmitere a 

cunoștințelor  către elevi. 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe cheie și reprezintă abilitatea de utilizare în 

siguranță a tuturor tehnologiilor digitale, într-o manieră critică, în vederea căutării de informații, 

comunicării și rezolvării de probleme în toate aspectele vieții.  

Clasa diversă include copii cu nevoi speciale de învățare, motivație scăzută, provenind din zone 

îndepărtate și din diverse medii culturale (de exemplu, din zone dezavantajate social). 

Flipped learning (învățarea răsturnată) este o abordare pedagogică în cadrul căreia noțiunea 

convențională de învățare în clasă, față în față, este răsturnată, așa încât elevilor li se prezintă materialul de 

studiat înaintea orei propriu-zise, urmând ca timpul alocat lecției să fie folosit pentru aprofundarea 

înțelegerii prin discuții cu colegii și activități de rezolvare de probleme sub coordonarea profesorului. 

Generația Z – noua generație de tineri născuți între 1995 și 2015, care au avut acces și au utilizat 

tehnologia digitală începând cu vârste fragede și care se simt confortabil în contextul Internetului și al 

rețelelor sociale, fără să fie neapărat instruiți din punct de vedere digital. 

Gamificarea este o abordare educativă cu scop de a motiva elevii pentru învățare prin introducerea 

formatului jocurilor video, al aplicațiilor mobile și al elementelor de joc (acumularea de puncte, competiția, 

reguli de joc) în mediul de învățare. Scopul este acela de a maximiza satisfacția și implicarea prin captarea 

interesului elevilor și prin inspirarea acestora în direcția continuării învățării. 

http://assets.cambridge.org/052100/9847/sample/0521009847ws.pdf
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Microlearning-ul este o abordare holistică a învățării și a educației bazate pe formarea de abilități prin 

utilizarea unităților de învățare de dimensiuni reduse. Presupune aplicarea unor strategii de concentrare pe 

termen scurt, special concepute pentru înțelegerea, învățarea și educația bazate pe formarea de abilități. 

Microlearning-ul se referă la micro-perspectivele învățării, educării, instruirii și dezvoltării de competențe. 

Tehnica este compatibilă cu provocările pe care le impun elevii cu ritm lent de învățare. 

Resurse educaționale deschise (RED) sunt materiale digitale care pot fi utilizate și reutilizate în predare, 

învățare cercetare și altele, disponibile prin licențe deschise, care permit utilizarea resurselor, ceea ce prin 

copyright nu ar fi posibil. RED includ cursuri integrale, materiale de curs, module, cărți, filme, teste, soft-

uri și multe alte unelte, materiale sau tehnici utilizate pentru a înlesni accesul la cunoștințe. 

Reversed training methodology  (Metodologia de instruire inversată) presupune asumarea rolului de 

facilitator al formatorului, care ghidează cursanții spre o analiză inițială a materialului de instruire on-line 

prezentat ca RED. După îndeplinirea sarcinilor individuale de învățare, cursanții discută împreună cu 

formatorul rezultatele instruirii în cadrul întâlnirilor față în față. În acest caz, cursanții utilizează metoda 

învățării răsturnate pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor.   

Competența civică și socială poate fi definită drept abilitatea personală, interpersonală și interculturală 

care echipează indivizii în vederea participării în mod constructiv la viața socială. Competența civică 

permite individului să participe la viața civică, promovând valorile, atitudinile și practicile democratice.  

 

 

 

 

  



  

 

 

Acest proiect este finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Conținutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru modul în care utilizată informația din acest material. 
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Anexa 2. Lista de abilități și competențe cognitive în matematică 

 

1.  Abilități cognitive – cunoaștere și percepție: 

1.1 să fie capabili să memoreze și să reproducă concepte matematice de bază (suprafața, fracția  

etc), simboluri (≤, +), definiții, structuri (unități, zeci sau sute) și particularități ale numerelor   

1.2 să fie în stare să recunoască obiecte matematice (figuri geometrice: dreptunghi, pătrat etc.), 

numere, fracții (simple si zecimale), expresii letrice și numerice (ex. 3a + a; a + 6 = 18;  0,5 · 6 

+ 1,3; etc.) 

1.3 să fie capabili să recunoască obiecte matematice echivalente (ex. fracții simple și zecimale 

echivalente, figuri geometrice văzute din perspective diferite)  

1.4 să fie capabili să aleagă răspunsul corect din opțiuni date  

1.5 să fie capabili să compare (>, <, ≥, =) și să rotunjească numerele  

1.6 să fie capabili să opereze calcule/operații algebrice simple (să calculeze sensul expresiilor 

numerice, să realizeze adunări, scăderi, înmulțiri etc.) 

1.7 să fie capabili să scrie numere naturale în cuvinte, numere arabe sau romane (ex. Douăzeci și unu 

– 21 – XXI) 

1.8 să fie capabili să scrie fracții simple sau zecimale în cuvinte sau numere (ex.  Două treimi – 2/3; 

două cincimi – 0,4) 

1.9 să fie capabili să găsească și să selecteze informația corectă din diagrame, grafice sau alte surse  

1.10 să fie capabili să evalueze o unitate scalară de măsurare a masei, timpului, lungimii  

1.11 să fie capabili să utilizeze instrumente de măsură  

1.12 să fie capabili să aleagă și să aplice unități de măsură (lungime, masă, suprafață,  volum etc.) 

2.  Abilități cognitive - aplicare 

2.1    să fie capabili să aleagă o operație validă, o metodă, strategie pentru rezolvarea unei sarcini 

obișnuite printr-un algoritm cunoscut (ex. 36·48+64·48= 48·(36+64)=...) 

2.2 să fie capabili să prezinte/ descrie date matematice în diagrame, tabele și scheme  

2.3 să fie capabili să descrie date matematice într-un mod diferit față de cel în care sunt prezentate 

(ex. Descrie datele prezentate în tabel în grafic columnar.) 

Puncte 20 21 22 23 24 25 

Nr. de 

participanți 

5 5 4 2 4 3 

 

2.4 să fie în stare să creeze un model adecvat pentru rezolvarea unei sarcini comune (ex. găsiți 20% 

din numărul 160… posibile variante: 160 : 5; 160 · 1/5; 160 : 100 · 20; etc.) 

2.5 să fie capabili să descrie o schemă sau un grafic în funcție de cerință/contextul problemei (ex. Un 

elev este capabil să descrie un arbore al probabilității.) 

2.6 să fie capabili să deseneze o figură geometrică (ex. să deseneze un triunghi cu laturi 3 și 4 cm) 

2.7 să fie capabili să aplice datele din scheme, tabele și diagrame pentru a rezolva o sarcină  

2.8 să fie capabili să transforme unitățile de măsură (1 cm = 10 mm; 1 cm = 0,01 m; etc.) 

2.9 să fie capabili să scrie, prezinte și explice soluția problemei/exercițiului 

2.10 să fie în stare să tragă concluzii sau să răspundă la întrebări date  

 


