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ESTE CEVA DIFERIT?
REPEREREPERE

Sarcină de lucru nr. 1

Observați cu atenție ceasurile 
din imaginea alăturată. 
Identificați asemănări și 
deosebiri. 

Răspundeți la următoarea 
întrebare:

Cele 4 ceasuri indică un 
același moment de timp sau 
momente diferite? 

Argumentați 
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ESTE CEVA DIFERIT?R.P.R.R.P.R.
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REPEREREPERE
PROGRAME DIFERITE 

(GIMNAZIU)
GENERAȚII 
DIFERITE

transpunerea curriculumului
intenționat în practică

transpunerea curriculumului
intenționat în practică
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Transpunerea
curriculumului
intenționat în

practică

Transpunerea
curriculumului
intenționat în

practică

REPERE

SECȚIUNEA I

Argument. 
Prezentarea

structurii. 
Adresabilitate

SECȚIUNEA a II-a

Specificul
disciplinei

matematică

SECȚIUNEA a III-a

Lectura comparată
a programelor

școlare
în vigoare pentru
gimnaziu – liceu
(clasa a IX-a). 
Considerații

metodologice

SECȚIUNEA a IV-a 

Anexe 
(în număr de 4)

SECȚIUNEA a V-a

Colectiv de autori. 
Referințe bibliografice. 

Cuprins
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https://www.edu.ro/sites/default/files/17_Repere_metodologice_matematica_0.pdf


Transpunerea
curriculumului
intenționat în

practică

Transpunerea
curriculumului
intenționat în

practică

Abordări comune 
celor 3 programe 

școlare, clasa a IX-a

Abordări diferențiate 
ale celor 3 programe 
școlare, clasa a IX-a

Cuprins interactiv -
hiperlinkuri
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O.M.E. nr. 3239/05.02.2021 - document de politici publice „Repere pentru proiectarea, actualizarea
și evaluarea curriculumului național - Cadrul de referință al curriculumului național” 
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Format italic pentru 
exemplificări în 

relație cu disciplina
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1. Anexa nr. 2 la O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017 – programa școlară pentru disciplina
Matematică, clasele a V-a – a VIII-a 
2. Anexa nr. 2 la O.M.E.C.I. nr. 5099/09.09.2009 – programa școlară pentru disciplina
Matematică, clasa a IX-a, pentru ciclul inferior al liceului

3. O.M.E.C.I. nr. 3410 din 16.03.2009 privind aprobarea planurilor cadru pentru
liceu
4. O.M.E.C.I. nr. 3411 din 16.03.2009 privind aprobarea planurilor cadru pentru
liceu, învățământ tehnologic
4. Anexa nr. 2 la O.M.E.C.I. nr. 5097/09.09.2009 – programa școlară Matematică, 
clasele a V-a – a VIII-a 

5. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului
național - Cadrul de referință al curriculumului național
6. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019 
-2020 – Disciplina matematică 
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Share

Dare

Care

Share

Dare

Care

Mulțumim !
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