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REZUMATUL PROIECTULUI 

 Proiectul se adresează elevilor de ciclu primar 

(clasa a IV-a); 

 Punctul de plecare au fost rapoartele PISA, în 

urma cărora s-au analizat diferențele în rezultatele 

elevilor la  matematică; 

 Acest proiect încearcă să identifice cauzele acestor 

mari diferențe referitoare la înțelegerea și 

aprofundarea cunoștințelor matematice; 



 În cadrul acestui proiect, vor fi organizate activități de 
învățare, expoziții, vizite și scurtmetraje care vor 
urmări dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, 
esențiale într-o matematică bazată pe cunoaștere. 

 Proiectul va facilita participarea activă a elevilor din 
fiecare țară, pentru a le oferi posibilitatea de a-și folosi 
abilitățile, timpul liber și energia pentru a descoperi și a 
promova secretele matematicii; 

 Scopul principal este de a îmbunătăți procentul 
rezultatelor în urma evaluărilor PISA precum și 
creșterea calității învățării și predării matematicii; 

 

 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Schimbul de cunoștințe și experiențe cu privire la 

predarea și învățarea matematicii în rândul elevilor 

din țările partenere; 

 Descoperirea unor  noi modalități de învățare pe 

lângă metodele tradiționale, prin crearea unui 

mediu de învățare în care elevii pot dobândi 

cunoștințe și experiență la nivel local și european; 



 Oferirea oportunităților de a prelua inițiativa, de a 

fi creativi, de a utiliza instrumente multimedia 

pentru toți participanții din proiect; 

 Posibilitatea de a  folosi cunoștințele dobândite cu 

ajutorul noilor tehnologii și TIC; 

 Posibilitatea a îmbunătăți abilitățile de limbi 

străine ale participanților într-un context real; 



 

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI 

 
 Site-ul proiectului și pagina de Facebook; 

 Mini evaluări PISA care vor fi organizate pe internet în fiecare an; 

 Jocuri de matematică prin care elevii vor învăța matematica și jocurile mentale 

practicate în țările partenere; 

 Site-ul forumului pentru profesorii de matematică din toată Europa unde vor 

putea schimba experiențele lor cu acest site web al forumului și vor putea găsi 

țări partenere pentru următoarele proiecte europene. Filme scurte pregătite de 

participanți. Aceste filme vor fi suvenirurile acestui proiect. 

 Promovarea unui nivel superior de educație pentru a preveni părăsirea timpurie 

a școlii; 

  Proiectul E-book- va fi povestea proiectului sub forma unui film. 



IMPACTUL PROIECTULUI 

 Grupurile țintă ale proiectului nostru sunt elevii și profesorii; 

 Elevii:  

   -  vor avea o abordare internațională a matematicii, astfel     

 încât să poată fi mai interesați de această disciplină; 

    - vor afla cum pot folosi noțiunile matematice în viața lor de  

 zi cu zi; 

    - vor câștiga încredere în sine folosindu-și imaginația și  

 creativitatea prin participarea la activitățile proiectului; 

 

 



IMPACTUL PROIECTULUI 

 Profesorii: - vor conștientiza și vor evalua diferitele 
metode de predare și materialele utilizate în alte țări, 
ceea  ce va conduce la evoluția lor profesională; 

 Cel mai dorit impact al proiectului este de a spori 
succesul țărilor participante la evaluările PISA. 

 Proiectul urmărește să-i ajute pe  tineri să-și dezvolte 
participarea și înțelegerea metodelor de învățare a 
matematicii din alte țări, îmbunătățindu-și astfel  
rezultatele la această disciplină în viața școlară în anii 
următori. 
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