MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA
B-dul Mamaia, Nr. 124, Constanţa – 8700

ROMÂNIA
Tel.: 40-41-614576; Fax: 40-41-618372

DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Organizează WORKSHOP-UL NAŢIONAL:
DIDACTICA MATEMATICII DIN PERSPECTIVA FORMĂRII INIŢIALE A
PROFESORULUI DE SPECIALITATE

OBIECTIVE PRIORITARE:
1. Realizarea unui curriculum-cadru al didacticii matematicii pentru învăţământul gimnazial şi
liceal ( disciplină în modulul psihopedagogic de formare iniţială).
2. Realizarea unui curriculum-cadru pentru Practica pedagogică a studenţilor-viitori profesori
de matematică.
3. Statutul şi formarea profesorilor-mentori de practică pedagogică şi profesorilor-mentori de
stagiatură.
4. Constituirea unei reţele la nivel naţional a didacticienilor în domeniul matematicii (care să
favorizeze şi să faciliteze schimbul de informaţii între membrii acesteia).
Perioada de desfăşurare: 24-26 noiembrie 2005.
PARTICIPANŢI
Workshop-ul se adresează specialiştilor în didactica matematicii şi în elaborarea curriculum-ului
din cadrul M.Ed.C., C.N.C., I.Ş.E., profesorilor de matematică şi didacticienilor din cadrul
universităţilor, profesorilor metodicieni din C.C.D., specialiştilor în pedagogie şi psihologie
educaţională, studenţilor- viitori profesori.
ORGANIZARE
Acţiunea se va desfăşura sub formă de conferinţe în plen (25.11 a.m.) şi în ateliere de lucru
25.11 p.m. şi 26.11 a.m.), unde se vor discuta şi elabora documentele.

PROGRAMUL ORIENTATIV:
Joi, 24.11.2005
-după ora 12.00: primirea invitaţilor
Vineri, 25.11.2005
9.00-11.00: Conferinţe în plen, tema „Didactica matematicii- remodelarea conexiunilor între
matematică şi psihopedagogie”
11.00-11.30: pauză de cafea
11.30-13.00: Conferinţe în plen, tema „Didactica matematicii- remodelarea conexiunilor între
matematică şi psihopedagogie”
13.00-15.00: pauză de prânz
15.00-16.30: Ateliere de lucru , tema: „ Pentru un curriculum-cadru al didacticii matematicii”
( propuneri şi dezbateri pentru realizarea unei programe comune a cursului de didactica
matematicii)
16.30-17.00: pauza de cafea
17.00-18.30: Ateliere de lucru , tema: „Pentru un curriculum-cadru al practicii pedagogice”
(propuneri şi dezbateri cu privire la: realizarea unei programe comune pentru practica
pedagogică a studenţilor; elaborarea unui model de portofoliu pentru practica
pedagogică; formarea -statutul şi certificarea- mentorilor de practică pedagogică).
Sâmbătă, 26.11.2005
9.00-10.30: Prezentarea, în plen, a documentelor elaborate pe baza concluziilor atelierelor de lucru;
10.30-11.00: pauză de cafea
11.00-12.30: Constituirea unui grup de lucru pentru realizarea reţelei didacticienilor din domeniul
matematicii.

Cazarea se va face la hotel *** în: -camere duble-1.300.000 lei/cameră/noapte (include micul dejun)
-camere single-1.100.000 lei/noapte (include micul dejun)
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi suportate de participanţi.
Din motive organizatorice, vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 20 octombrie 2005,
specificând nopţile pentru care doriţi cazare ( 24-25 nov., 25-26 nov.), precum şi adresa e-mail la
care puteţi fi contactat. După confirmare, veţi primi programul detaliat al acţiunii.
Persoane de contact:
Prof. dr. Mirela Ştefănescu: mirelast@univ-ovidius.ro
tel.:0722/582921
Lect. drd. Daniela Căprioară: ccaprioara@yahoo.fr
tel.: 0727/057981

