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Curs online de matematică
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01 De ce curs online?

02

03

04

Pași în realizarea 
cursului

De la script la animație - Provocări și
lecții învățate

Curs online prin ochii 
elevilor
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Învățarea
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 O noțiune nouă se transmite prin 
raportare la o noțiune deja cunoscută. 



Același sens
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“
Soluția noastră : Curs online de matematică 

77



Structură
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 Metodologie

 Tematicile propuse

 Diferențe România - Marea Britanie

 Agrearea la nivel de parteneriat



Etapele creării unui tutorial video
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1. Planificare

2. Brainstorming

3. Crearea scriptului

4. Storyboard

5. Identificarea resurselor

6. Crearea ilustrațiilor

7. Crearea animațiilor

8. Crearea resurselor adiționale

9. Publicarea pe platforma e-learning

10. Distribuire



Script-ul
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Lecții de matematică cu tutoriale 
video 

Profesor Marinela GEORGESCU

Profesor Constantin FLOREA

Experți în cadrul proiectului



C1 – 4 – 8 Decembrie 2017
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Multiple variante
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Minim 3



C2 – 9 – 13 Iulie 2018
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01 Aritmetica și algebra

02

03

04

Funcții

Ecuații

Geometrie



Lecții învățate
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Tutorialele video



Metode inovative de predare
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De la script la animație
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Story-board
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De la script la imagine

 Profesori de matematică

 Experți din proiect

 Graficieni/Animatori

 Elevi



Crearea animațiilor
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Sesiuni de feedback
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Feedback elevi
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Platforma e-learning: www.tutoriale-video.ro
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Distribuire – pilotare la clasă - BYOD
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Cursul online prin ochii elevilor
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Înainte de tutoriale
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În proiect
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 Am participat la crearea logo-ului
 Am participat la sesiuni de feedback la Partenerul 2 –

Asociația EXE
 Orele de matematică sunt la un nivel cu totul diferit
 Utilizarea tutorialelor video din cadrul proiectului la orele de 

matematică
 Ore interactive, utilizarea tablei smart



Contribuția noastră
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C3 – 5 – 9 Noiembrie 2018
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• Sistem educațional diferit față de cel din țara 
noastră.

• Dotările existente ajută elevii și profesorii.
• Se investesc multe fonduri în unitățile de 

învățământ și în programe special 
concepute pentru elevii cu dizabilități. 
Toleranță și incluziune.

• Se pune accent pe învățarea unei meserii.
• Programa pentru matematică cuprinde 

noțiuni care îi ajută pe elevi în viitoarele lor 
meserii – zidar, manichiurist, ospătar, etc.
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Nu există întrebări stupide, 
ci doar răspunsuri neinspirate 
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MULTUMIM!

Ne puteti gasi:
training@exe.org.ro | www.exe.org.ro | 0735 095 642


