PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE MATEMATICĂ
CE PROGRAM PROPUNEM?

CÂND SE DESFĂȘOARĂ?

“Tehnici alternative în predarea matematicii”
este un program de formare organizat de Fac. de
Matematică și Informatică a Univ. din București.

Datele estimative de desfășurare sunt:

Programul se adresează cadrelor didactice din
sistemul de învăţământ preuniversitar, cu
specializarea matematică.
Forma de învățământ: zi + la distanță
Numărul de ore de formare: 100
Numărul de credite: 25

1. Stagiul de formare asistată (40 de ore): 2 - 9
februarie 2019 (în vacanța inter-semestrială)
2. Stagiul de documentare și activitate pe
platformă (40 de ore): februarie – mai 2019
3. Stagiul activităților de sinteză și de
aprofundare (16 ore): două zile în iunie/iulie
2019
4. Stagiul de evaluare finală (4 ore):
septembrie 2019

CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE ?
1. Până la 15 ianuarie 2019 : trimiteți un mesaj de intenție pe adresele de e-mail:
lornea@fmi.unibuc.ro și voica@fmi.unibuc.ro. Veți primi un răspuns prin care confirmăm înscrierea
pe lista de așteptare (în limita locurilor disponibile).
2. În cazul în care ați primit confirmarea: depuneți suma de 200 lei la Casieria Universității din
București, sau în contul RO26TREZ70520F330500XXXX, deschis de Universitatea din București la
Trezoreria sect. 5. Menționați pe formularul de depunere denumirea programului de formare.
3. Până la 20 ianuarie 2019: trimiteți prin e-mail o copie scanată a chitanței care atestă plata
cursului de formare. În absența acestui mesaj, nu vă putem considera acceptat(ă) în program.
CARE SUNT CONDIȚIILE NECESARE
PENTRU FINALIZAREA PROGRAMULUI?
1. 80% prezențe în Stagiile 1 și 3 (activități
față-în-față);
2. două postări pe platformă;
3. depunerea și susținerea portofoliului
final.

CARE SUNT AVANTAJELE ÎNSCRIERII?
1. Exersarea unor metode de rezolvare a problemelor
și realizarea unor conexiuni intra- și interdisciplinare
2. Pregătirea examenelor de titularizare, definitivat
sau pentru obținerea gradelor didactice
3. Alegerea temei adecvate pentru elaborarea lucrării
de grad

CE SPUN PROFESORII CARE AU ABSOLVIT ANTERIOR PROGRAMUL DE FORMARE?
”Apreciez grija cu care ați pregătit conținutul cursurilor, special pentru noi, profesorii din
preuniversitar.”
”Cursul a fost o ”lecție a lecției”, în care am învățat încă o dată să ne dorim să fim mai buni în tot ce
facem.”
”Toate cursurile s-au bazat pe probleme și discutarea lor din punct de vedere didactic.”
”Au fost prezentate chestiuni practice, care pot atrage elevii.”

