Proiectul „Matematica digitală.
Curriculum opțional și resurse educaționale
pentru clasa a III-a”

CE AM REALIZAT PÂNĂ ÎN PREZENT

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

41 de sesiuni de formare organizate la nivelul tuturor județelor, vizând pregatirea cadrelor didactice in vederea
implementarii curriculumului optional si utilizarii ghidului multimedia interactiv
Implementarea curriculumului optional în aproximativ 480 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
optional, prin activități de asistență și suport la clasă
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
50 de participanți la atelierul de lucru pentru informarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si rezultatele
acestuia
Spot TV produs și difuzat

CE NE PROPUNEM ÎN CONTINUARE
1025 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
1025 de subvenții în valoare de 500 de lei, acordate persoanelor din sistemul national de evaluare, examinare si
curriculum implicate în pilotarea curriculumului opțional
5125 de elevi grup țintă, beneficiari ai activităților prevăzute în proiect, prin pilotarea curriculumului opțional și utilizarea
la clasă a auxiliarelor specifice dezvoltate
5125 de premii constând în seturi de materiale educaționale, oferite elevilor înregistrați în grupul țintă
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
Acreditarea de către ISE a disciplinei opționale ”Matematica digitală”
Conferința de închidere a proiectului

