COMUNICAT
privind lucrările Conferinței de închidere a proiectului
POSDRU/153/1.1/S/141867 „Matematica digitală. Curriculum opţional şi
resurse educaţionale pentru clasa a III-a”

Joi, 8 octombrie 2014, începând cu ora 09.00, în sala de conferinţe "Barcelona" din cadrul Rin Grand
Hotel din București, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Matematica digitală. Curriculum
opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”.
La eveniment au participat membri ai echipelor de management şi implementare, reprezentanţi ai
Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, OIPOSDRU-MECȘ, AMPOSDRU, precum şi beneficiari,
personal din sistemul național de evaluare, examinare și curriculum, participanți la activitățile
derulate în cadrul celor două proiecte şi reprezentanţi mass-media.
Participanții la lucrările conferinţei au fost informaţi cu privire la curriculumul opţional „Matematica
digitală”, cele trei resurse educaționale realizate în cadrul proiectului (Ghidul elevului, Ghidul
profesorului, Ghidul multimedia interactiv), s-au detaliat contextul şi noile abordări metodologice pe
care proiectul le-a promovat.
Lucrările conferinţei au permis participanților discuții aplicate pe marginea noilor resurse
educaționale realizate în cadrul proiectului și a avantajelor pe care acestea le oferă în procesul de
învățare-predare-evaluare, precum şi lansarea unor opinii privind cele mai indicate acţiuni pentru
sustenabilitatea proiectului.
Conferinţa s-a desfăşurat în două sesiuni, o primă sesiune fiind dedicată informării-prezentăriidezbaterilor pe marginea activităților și rezultatelor proiectului, cea de-a doua sesiune având un
caracter mai aplicativ şi interactiv, ceea ce a permis un schimb util de idei şi feedback pe marginea
implementării efective a proiectului.
Reamintim că proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.1 - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, beneficiar
fiind Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.
Proiectul a urmărit, în principal, ca obiectiv principal susținerea procesului de modernizare a
învățământului preuniversitar din România prin elaborarea și pilotarea la nivel național a
curriculumului optional „Matematica digitală” destinat elevilor din clasa a III-a.
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Principalele activități derulate au fost: elaborarea unui curriculum opțional intitulat „Matematica
digitală” și a materialelor didactice suport (Ghidul elevului, Ghidul profesorului, Ghidul multimedia
interactiv), implementarea curriculumului opțional și a Ghidului multimedia interactiv în școli,
realizarea de studii și analize în sprijinul dezvoltării și implementării instrumentelor didactice
furnizate prin intermediul proiectului.
Rezultatele proiectului:
1 curriculum opțional dezvoltat pentru elevii de clasa a III-a
Ghidul elevului. Caiet de activitati pentru clasa a III-a, elaborat, distribuit grupului țintă și
postat pe site-ul proiectului
Ghidul profesorului, elaborat și postat pe site-ul proiectului
Ghidul multimedia interactiv asociat conținuturilor științifice din ghidul pentru elevi,
dezvoltat ca instrument suport pentru implementarea curriculumului opțional „Matematica
digitală” la clasa a III-a, elaborat și disponibil pe site-ul proiectului
42 de sesiuni de formare organizate la nivelul tuturor județelor, vizând pregatirea cadrelor
didactice in vederea implementarii curriculumului optional si utilizarii ghidului multimedia
interactiv
1011 de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum, certificate în
implementarea curriculumului optional „Matematica digitală” pentru clasa a III-a si a ghidului
multimedia interactive
Implementarea curriculumului optional în aproximativ 537 de școli, prin utilizarea la clasa a
auxiliarelor curriculare elaborate in cadrul proiectului: ghidul multimedia interactiv, ghidul
pentru elevi, ghidul pentru profesori
1047 de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum sprijiniti in
pilotarea curriculumului opțional, prin activități de asistență și suport la clasă
peste 5000 de elevi grup țintă, beneficiari ai activităților prevăzute în proiect, prin pilotarea
curriculumului opțional și utilizarea la clasă a auxiliarelor specifice dezvoltate
50 de unități școlare beneficiare ale câte unui set educațional multimedia interactiv, ce
urmează a fi utilizat la clasă
Realizarea unei cercetări evaluative, conținând standardele actualizate și procedura
actualizată de implementare a curriculumului opțional
Portalul proiectului actualizat permanent, oferind informații relevante referitoare la
activitățile proiectului, precum și acces la resursele educaționale dezvoltate
100 de participanți la conferința de lansare a proiectului
2 ateliere de lucru pentru informarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si
rezultatele acestuia
Spot TV produs și difuzat.
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Organizatorii mulţumesc invitaţilor pentru interesul arătat proiectului atât prin participare, cât şi prin
opiniile şi sugestiile valoroase transmise în cursul lucrărilor, şi informează că pentru orice alte
informaţii privind proiectul, echipa de proiect poate fi contactată la adresa:

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice,
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, sector 1, București
Tel.: 021-305.59.99
Fax 021-305.59.89
Email: office@pmu.ro
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