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Despre ce?
1. Lectura programei şcolare pentru gimnaziu – disciplina
matematică. Explicarea elementelor de noutate ale
programei.

• 2. Manualul electronic – o provocare pentru designul
demersului didactic la clasă.

• 3. Spre o abordare eficientă a opţionalului integrat – dialog
şi evidenţierea unor direcţii de acţiune privind o direcţie
coerentă în utilizarea unui pachet de opţionale pentru
clasele V-VIII.

• 4. Sesiune de întrebări şi concluzii.

Încotro?
Pentru ce pregătim elevii noștri?
• https://www.youtube.com/watch?v=SCGV1tNBoe
U varianta scurtă
• https://www.youtube.com/watch?v=khjY5LWF3
tg varianta lunga
 https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9
_Ng viitorul locurilor de munca!!!

"Majoritatea profesorilor își pierd timpul prin a pune
întrebări care urmăresc să descopere ce nu știe un elev, în
timp ce adevărata artă de interogatoriu este să descoperi ceea
ce știe sau este capabil să știe elevul" (Discuții cu Albert
Einstein, 1920).

• 65% dintre elevii de astăzi vor ocupa locuri de muncă care
încă nu există, “Future Proof Yourself ” Report (The
Future Laboratory & Microsoft)

• „Tehnologia e un dar de la Dumnezeu. După darul
vieții e probabil cel mai mare din darurile lui
Dumnezeu. E mama civilizațiilor, a artelor și a
științelor.” –Freeman Dyson, fizician.

• www.kahoot.it

Programa şcolară pentru gimnaziu – disciplina
matematică
Anexa nr. 2 la O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017
Se doreşte un act didactic calibrat perfect între formarea și dezvoltarea
competențelor cheie şi profilul de formare a elevului de gimnaziu
astfel încât, respectându-se principiile de construcție curriculară, să se
asigure:

-

progresul școlar,
egalitatea de şanse în educaţie,
abordarea diferenţiată
obţinerea de rezultate ale evaluărilor şi examenelor naţionale
calitative şi optimizate

Programa şcolară pentru gimnaziu – disciplina
matematică
Rolul matematicii este acela de a dezvolta spiritul de observație,
gândirea independentă, deschisă și creativă, inițiativa, aprecierea
rigorii, eleganța, ordinea și precizia necesare în arhitectura modelării
unei situații date, rezolvarea de probleme sau a construcția unei
teorii, exersarea obișnuinței de a recurge la modele matematice în
rezolvarea unor probleme practice și cultivarea la elevi a spiritul de
echipă, a încrederii în sine, a respectului, toleranței, curajului de a
prezenta o opinie, a autonomiei personale.

Programa şcolară pentru gimnaziu – disciplina
matematică
Noile programe şcolare la nivel de gimnaziu – deşi la nivel de
conţinuturi nu aduc o schimbare majoră – conturează o viziune şi o
strategie centrate real pe nevoile educabilului, atât în termeni de
prezent, cât şi a sustenabilităţii învăţării din perspectiva traseului
educațional şi profesional ulterior
OMENCS 3590_5 apr 2016_Plan-cadru de învatamant pentru
gimnaziu.pdf
Programa_mate_clasa_V_VIII_21_02_2017-fg.pdf

Programa şcolară pentru gimnaziu – disciplina
matematică
În primii doi ani de gimnaziu programa recomandă evitarea
abuzului de notații și de abstractizare, învăţarea fiind dusă în zona
experenţială directă sau indirectă, implicând utilizarea diferitelor
mijloace de învățare, inclusiv a softurilor matematice.
Finalul clasei VI-a ar trebui să aducă elevii la un nivel de înţelegere
şi utilizare a regulilor şi procedeelor matematice, de bază, utile
investigării contextelor matematice şi aplicarea de raționamente
deductive simple utilizand tehnica exemplului și a contraexemplului.

Programa şcolară pentru gimnaziu – disciplina
matematică
Dezvoltarea unei gândiri structurate, teoretizările, raționamentele
mai ample, se realizează treptat, mai accentuat în ultimii doi ani de
gimnaziu, prin înțelegrea și dezvoltarea competențelor de operare cu
numere reale precum și prin aprofundarea noțiunilor de geometrie și
măsură, astfel ca înțelegerea unor noțiuni specifice altor discipline
prevăzute în planul cadru să certifice formarea competențelor de
transfer ale matematicii în practică și familiarizarea cu abordarea
pluridisciplinară a domeniilor cunoașterii.

Tranziție

Tranziție

Tranziție

Manualul electronic – o provocare pentru
designul demersului didactic la clasă
Manualele interactive trebuie să reprezinte rezultatul unei
colaborări într-un colectiv de autori din care fac parte
profesori cu experienţă, specialişti în domeniul IT,
specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi consilieri
şcolari.

Manualul electronic – o provocare pentru
designul demersului didactic la clasă
Scopul manualului intercativ este acela de a reprezenta suportul
prin care, în contexte formale sau non-formale, elevii îşi
dezvoltă sau/şi formează competenţele specifice
disciplinei, printr-o implicare totală şi printr-o abordare
specifică unei societăţi bazată pe tehnologia informaţiei şi
comunicării, fiecare secvenţă aplicativă solicitând atenţia
elevului şi furnizarea de răspunsuri în baza:

Manualul electronic – o provocare pentru
designul demersului didactic la clasă
•  citirii şi înţelegerii noţiunilor teoretice şi tehnicilor
specifice rezolvării de probleme, cuprinse în breviare
asociate unităţilor de învăţare, atent concepute şi raportate
continuu la rigoare ştiinţifică – corectitudine, coerenţă,
acurateţe şi esenţializare (maximum 1 pagină pentru
fiecare unitate)

Manualul electronic – o provocare pentru
designul demersului didactic la clasă
•  utilizării şi aplicării acestor noţiuni şi tehnici în secvenţe
interactive, structurate, fiind invitat să experimenteze, să
încerce, să imagineze, să creeze, să completeze şi să
formuleze răspunsuri având posibilitatea de a reveni asupra
răspunsurilor, de a le verifica şi de a primi feed-back
precum şi explicaţii suplimentare care să conducă la o mai
bună învăţare, la creşterea motivaţiei şi la descoperirea
plăcerii pentru studiul disciplinei – gândită ca un univers
util, amuzant, surprinzător, în conexiune cu realitatea.

Manualul electronic – o provocare pentru
designul demersului didactic la clasă
•  verificării nivelului de înţelegere şi aplicare a conceptelor şi
tehnicilor prin rezolvarea testelor asociate, acestea oferind
un feedback imediat şi stimulativ, existând posibilitatea
exersării repetate a testelor până la formarea de deprinderi
consistente de rezolvarea categoriilor de cerinţe şi
probleme.

“Decalogul manualului intercativ”
•  gândirea logică – fundament al modelării realităţii, într-o
succesiune coerentă a conţinuturilor

•  deţinerea expertizei în domeniu – exersarea conceptelor într-un
proces continuu şi structurat şi relevant, corelat cu realitatea;

•  asigurarea motivaţiei intrinseci - şi creşterea ponderii acesteia în
educaţia elevului în raport cu motivaţia extrinsecă – învăţarea cu
plăcere şi bazată pe valori şi atitudini;

•  stimularea creativităţii – abordări non-standard ale unor
concepte standard, îmbinând optim informaţia statică şi cea
dinamică;

•  interactivitatea – element fundamental al educaţiei moderne;

“Decalogul manualului intercativ”
•  animaţia – captarea şi susţinerea atenţiei prin asocierea de
suporturi vizuale bazate pe o grafică performantă, care aduc plusvaloare în evideţierea unor concepte şi tehnici specifice;

•  aplicaţie – creşterea ponderii elementelor care pun elevul în
contextul de a utiliza concepte faţă de cantitatea informativă;
problematizare, esenţializare şi secvenţialitate, cu o proiectare
atentă şi eficientă a itemilor asociaţi procesului de (auto)evaluare;

•  optimizare – posibilitatea reluării secvenţelor, abordări diferite
ale aceloraşi contexte pentru facilitarea unei mai bune percepţii,
înţelegerii, memorării şi aplicării;

•  obiectivitate – prin asigurarea feed-back-ului imediat;
•  co-participare – elevul şi profesorul sunt partenerii reali ai
procesului.

RISCURI
• Manualul electronic interactive este un instrument puternic,
actual, însă implementarea sa nu este lipsită de riscuri precum:

• lipsa unei formări prealabile a cadrelor didactice privind utilizarea
eficientă a acestor instrumente;

• lipsa dotărilor specifice utilizării acestor instrumente;
• rezumarea utilizării tot în stilul clasic, fără interactivitate;
• lipsa pilotării instrumentului.

Spre o abordare eficientă a opţionalului integrat

all- inclusive concept
• Clasa a V-a: INVESTIGAŢIE ŞI MĂSURĂ: cunoaşterea porneşte de la
a te cunoaşte mai bine (obiceiuri, abilităţi, deprinderi, valori etc, prin
prisma măsurării şi concluzionării)
• Clasa a VI-a: PROPRIA IDENTITATE DEFINITĂ PRIN FAMILIE,
MINORITATE, NAŢIUNE ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: caut
rădăcinile familiei şi descopăr valenţe noi ale propriei identităţi, arbore
genealogic, integrarea valorilor familiei în cele ale grupurilor din ce în ce
mai mari etc.
• Clasa a VII-a: UNIVERSUL DE LA MICRO LA MACRO: universul
oricărei cunoaşteri are două direcţii care trec dincolo de observabil
(direct) – micro şi macro.
• Clasa a VIII-a: EDUCAŢIE ŞI PROFESIUNE: învăţ să particip
conştient la propria devenire ca adult, alegerea îmi aparţine şi este
motivată prin…

all- inclusive concept

Noi- însemnând toți – avem răspunsuri.
Are cineva întrebarea potrivită
răspunsului?
• ....

Noi- însemnând toți – avem răspunsuri.
Are cineva întrebarea potrivită
răspunsului?
• ....

