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PROIECT DIDACTIC 

 

 CLASA: a IX-a; profil tehnologic, 3 ore/săptămână.  

 DISCIPLINA: Matematică-Algebră  

 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Mulțimi și elemente de logică matematică  

 TEMA LECŢIEI: Modulul unui număr real 

 TIPUL LECŢIEI: lecție de recapitulare și sistematizarea cunoștințelor 

 DURATA LECŢIEI: 40 min 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

C1: Identificarea în limbaj cotidian sau/ și în probleme de matematică a unor noţiuni specifice 

logicii matematice şi teoriei mulţimilor  

C2: Transcrierea unui enunţ în limbajul logicii matematice sau al teoriei mulţimilor  

C3: Utilizarea reprezentărilor grafice (diagrame, reprezentări pe axă), a tabelelor de adevăr, 

pentru efectuarea unor operaţii logice  

C4: Explicitarea caracteristicilor unor mulţimi folosind limbajul logicii matematice  

C5: Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi 

al teoriei mulţimilor  

C6: Transpunerea unei situaţii cotidiene în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi 

interpretarea rezultatului 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1: Să definească noțiunea de modul a unui număr real  

O2: Să identifice proprietățile modulului unui număr real  

O3: Să calculeze modulul unui număr real 

O4: Să explice modulul unui număr real 

O5: Să aplice competențele formate în situații problemă 

 STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode de predare-învăţare: explicaţia, conversația euristică, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, exercițiul 

 Materiale didactice: manualul, culegerea, fişa de lucru, figură Mandala, creioane colorate 

/programul PAINT 

 Forme de organizare a clasei: pe grupe, individual  

 Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, verificarea prin 

întrebări, analiza răspunsurilor 

 Bibliografie:  

1. Petre Năchilă, Ion Cheşcă, Florin Droc-Matematică- Manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS 

Crepuscul, Ploieşti, 2004  



2. Felicia Georgescu, Florin Smeureanu şi colaboratorii -Culegere de probleme pentru clasa a 

IX-a, Editura Fair Partners, Bucureşti, 2007  

 DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

 • Moment organizatoric:  

Profesorul face prezenţa elevilor şi notează absenţii în catalog. Se asigură liniştea propice 

desfăşurării activităţii didactice. 

Împarte elevii din colectivul clasei în patru grupe având ca și criterii rezultatele obținute de către 

aceștia la evaluarea initială cât și dificultățile de învățare observate pe parcursul procesului 

instructive-educativ. 

• Captarea atenţiei: 

 Profesorul anunţă tema de lucru pentru ora ce se va desfășura și anume recapitularea și 

sistematizarea noținilor legate de modulul unui număr real prin aplicațiile propuse în fișele de 

lucru cât și colorarea figurii Mandala folosind creioane colorate. 

• Reactualizarea cunoştinţelor anterioare:  

Elevii vor răspunde la următoarele întrebări adresate de către profesor: 

1. Care este definița modulului unui număr real? 

2. Care sunt proprietățile modulului unui număr real? 

3. Cum se calculează modulul unui număr real? 

• Desfășurarea activității didactice: 

Profesorul distribuie elevilor cele patru fișe de lucru, câte o fișă pentru fiecare grupă.(Fișele de 

lucru au grade diferite de dificultate-direct proporțional cu capacitatea de învățare a elevilor din 

fiecare grupă). Alături de fișa de lucru, grupele de elevi, vor primi și câte o figură Mandala. 

Astfel, fiecare elev din grupă va rezolva câte o sarcină de lucru din fișă și apoi, va desena o parte 

din figura dată (pentru aproximativ un minut-ca și metodă de relaxare). La sfârșitul activității 

sale, elevul, va preda fișa de lucru și figura colegului său de grupă pentru a continua procesul. 

În timpul activității, elevii din cadrul aceleiași grupe, cei care nu rezolvă efectiv pe fișă, primesc 

sarcina de a-l urmări  pe colegul lor care lucrează și de a semnala profesorului eventualele erori 

apărute în rezolvare. 

Profesorul, concomitent cu elevii, va supraveghea procesul didactic și va face observații cu 

privire la desfășurarea activității. 

•Fixarea cunoştinţelor predate şi asigurarea feet-backului:  

Profesorul sintetizează lecţia, punând în evidenţă legătura dintre noţiunile teoretice recapitulate 

la începutul orei şi problemele rezolvate, elevii conştientizând astfel competenţele pe care trebuie 

să le aibă la această temă.  

•Evaluarea elevilor: La finalul orei, profesorul va aprecia modul cum s-au descurcat elevii, 

menționând aspectele pozitive, dar și făcând recomandări acolo unde este nevoie. 

Cele patru grupe vor fi evaluate de către profesor în funcție de activitatea desfășurată de către 

elevii participanți la oră, dar și ținând cont de gradul de dificultate al sarcinilor cuprinse în fișă.  

• Tema pentru acasă: Profesorul anunţă tema pentru acasă indicând numărul paginii din manual / 

culegere şi exerciţiile propuse spre rezolvare. 
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Mandala 2 ân curs de rezolvare 
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Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv 

autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau 

ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană 

și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 












