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Proiectul Erasmus+

„Învățarea matematicii și a limbilor străine prin

cercetare și cooperare”

MatLan (Learning math and languages through

research and cooperation)

Parteneriat strategic în domeniul școlar:

- Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca

- Lycée d'Altitude de Briançon, Franța



27 martie – 3 aprilie 2016

Briançon – Franţa

Activitate de învățare

Lycée d'Altitude de Briançon



• Mihnea-Vlad CUIBUS – elev clasa a XII-a C

• Andrei-Gabriel ILE– elev clasa a XII-a C

• Maria-Nicoleta CRĂCIUN– elevă clasa a XI-a C

• Alexandra TIMOCE – elevă clasa a XI-a C

• Cristiana-Maria HOREA – elevă clasa a XI-a A

• Matthieu-Georges PAPAHAGI – elev clasa a X-a A 

• Denis-Lorin CRISTE - elev clasa a X-a A 

• Ioana CICEO – elevă clasa a X-a B 

• Maria GYORGY-SPIRIDON – elevă clasa a X-a C

• Georgia-Maria STINIAN – elevă clasa a IX-a A 

• Alexandru PINTEA - elev clasa a IX-a B

• Dragoș CRIȘAN – elev clasa a IX-a B

Profesori însoțitori: Ariana Văcărețu, Ioana Nendrean

Participanţi





Obiectivele activității de învățare

• Dezvoltarea competențelor specifice matematicii și abilităților 
metacognitive

• Dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă în limba 
franceză și limba engleză

• Dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor bazate pe 
utilizarea  calculatorului și multi-media

• Dezvoltarea abilităților de negociere, de lucru în echipă, comunicare 
interpersonală

• Dezvoltarea abilităților de management a relațiilor cu alți elevi

• Dezvoltarea competențelor internaționale (deschidere, flexibilitate, 
ascultare activă, transparență – exprimarea intențiilor, cunoștințe 
culturale)



Activități:
Vizitarea liceului 
partener



Activități:
Vizitarea orașului Briançon – tur ghidat



Activități:

Participare la lecții de matematică/ științe, limba engleză, limba franceză, 
istorie, teatru



Activități:
• Întâlnirea cu reprezentanți ai Primăriei orașului 

Briançon (Gérard Fromm - primarul orașului, Alain 
Proprel- consilier municipal pe probleme de 
educație)



Activități:
• Scrierea reflecțiilor zilnice pe blogul proiectului

• Elaborarea articolelor pentru Newsletter-ul nr. 5



Activități:

Pregătirea prezentărilor pentru 
Congresul de Lyon (temele de 
cercetare matematică și 
rezultatele cercetărilor)



Activități:

Prezentarea rezultatelor 
cercetărilor matematice –
prezentări interactive



Activități:
Prezentarea rezultatelor 

cercetărilor în sesiuni 
plenare



Cap sau pajură - Jérôme Germoni (cercetător)

Activități:
Audierea de conferințe 

cu tematică matematică

Trubaduri, permutări și alte povești –
Michèle Audin (cercetătoare)



Activități:
Întâlnire cu cercetătorii Christian 

Mercat și Jérôme Germoni la 
Maison des Mathématiques et 
de l'Informatique



Activități:
(scurtă) Vizită în orașul Lyon



În loc de concluzii:
• „Am învățat despre sistemul de educație din Franța, despre liceul

partener și despre istoria orașului Briançon. De exemplu, orologiul din
Lycée d'Altitude a fost construit în 1911 și încă funcționează – ceea ce
mă fascinează.” (reflecții pe blog)

• „Mi-a plăcut ora de teatru; a fost o experiență interesantă, foarte
diferită de ce avem în România.” (reflecții pe blog)

• „Am învățat azi cuvântul échalotte – înseamnă un sortiment de ceapă.”
(reflecții pe blog)

• „Mi-a plăcut lecția de biologie pentru că am făcut experimente.”
(reflecții pe blog)

• „Pregătirea prezentării pentru Congres a mers destul de bine, cu toate
că a fost dificil să colaborăm și să renunț la slide-uri deja pregătite.”
(reflecții pe blog)

• „Cel mai important lucru pe care l-am învățat azi este cum să fac un
experiment – a fost într-o lecție de fizică (în România, nu facem
experimente). (reflecții pe blog)

• „În ultimele 2 zile am învățat să spun bon matin, bonjour și non merci j'ai
deja mangé.” (reflecții pe blog, elev care studiază limba germană)



În loc de concluzii:
• „Congresul de la Lyon este impresionant. Sunt mult mai multe proiecte

de cercetare decât m-am așteptat și toate par foarte interesante.”
(reflecții pe blog)

• „Am avut emoții pentru că am prezentat primii, dar cred că totul a mers
bine.” (reflecții pe blog)

• „Am pregătit atent ce are de spus fiecare și am explicat cât de clar am
putut.” (reflecții pe blog)

• „Prezentarea mea ar fi fost mai bună dacă am fi comunicat mai mult cu
elevii francezi, aș fi știut să prezint doar rezultatele foarte importante și
aș fi avut mai puține emoții.” (reflecții pe blog)

• „La Congres am învățat multe lucruri interesante despre matematică și,
bineînțeles, cum să fac o prezentare într-o sesiune plenară. Cred (sper)
că prezentarea noastră a fost destul de bună, dar, cinstit vorbind, nu mi-
au plăcut întrebările care ne-au fost adresate.” (reflecții pe blog)

• „Azi am învățat cum pot fi puse numerele pe o spirală și să vorbesc liber,
fără a repeta ceva din textul care apare în prezentare.” (reflecții pe blog)


