Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj-Napoca
(România)

Înţelegerea matematicii prin diferite limbi
de comunicare
Elevi voluntari din cele două şcoli rezolvă probleme
propuse de cercetători în domeniul matematicii. Fac
schimb de idei în timpul seminariilor şi îşi prezintă
rezultatele obţinute în cadrul unei conferinţe.
Tinerii au ocazia să discute cu cercetători şi să-şi
valorifice munca la diferite manifestări ştiinţifice.

72 de elevi coordonaţi de Ariana-Stanca Văcărețu,
Alexandrina Cruceru, Valentina Vasilescu, Adrian Magdaș,
Vasile Andrea, Felicia Marincaș, Ioana Nendrean, Anca
Lăpuștea şi îndrumaţi de Adela Lupescu (Universitatea Babeş
– Bolyai, Cluj-Napoca)

MatLan
Învăţarea matematicii şi a
limbilor străine prin cercetare şi
cooperare

Liceul d'Altitude din Briançon (Franţa)
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40 de elevi coordonaţi de Hubert Proal, Mickaël Lissonde,
Pierre Granouillet, Guillaume Faux, Noëlle Trovato şi Stephan
Colas şi îndrumaţi de Camille Petit (Université de Fribourg Suisse) şi Yves Papegay (INRIA, Sophia Antipolis – Franţa)

Comunicări ştiinţifice comune

http://matlanproject.weebly.com/

Proiect între
Colegiul Naţional Emil Racoviţă
din Cluj-Napoca (România)
şi
Liceul d'Altitude din Briançon
(Franţa)

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia și Agenția
Națională nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Învăţarea matematicii şi a limbilor străine prin
cercetare şi cooperare

Lista subiectelor
- Feriga

muncă de cercetare asupra unor teme comune

schimb de idei, metode, rezultate …

reuniuni între şcoli

prezentări comune în cadrul conferinţelor şi la
alte manifestări ştiinţifice

redactarea de articole comune

Avem un alfabet format din două
litere : B (mugure) şi F (tulpina)
Definim două reguli:
B  F[+B][-B]FB şi F  FF
Studiați ce se întâmplă când
începem cu un B ?
- Modelarea creşterii
plantelor
Studiaţi frunzele copacilor,
florile sau cochiliile
melcilor pentru a propune
un model de evoluţie de
tipul sistemelor L.
- Roata bicicletei
Să ne imaginăm un drum în
zig-zag, asemenea dinţilor
unui fierăstrău. Ce formă
trebuie să aibă roţile
bicicletei astfel încât
ciclistul să nu sesizeze
această problemă?
- Mancala
Înţelegeți modul în care se
poate formaliza
desfăşurarea jocului
Mancala cu scopul de a-l
programa şi găsiți modul în
care se pot defini strategiile
pentru a implementa comportamentul unui jucător.

- Paradoxul lui Braess
Modelați fluxul a 4000 de
maşini pe două itinerarii şi
determinați repartiţia care
minimizează timpul mediu.

- Numărarea mistreţilor
Cum se poate număra
populaţia de mistreţi de pe
o suprafaţă întinsă ?
- Modificarea imaginilor
Ce se întâmplă când
modificăm de mai multe
ori o imagine după acelaşi
procedeu?

- Datarea lichenului
Cum se poate folosi
creşterea lichenilor pentru
datarea anumitor
evenimente?
- Atletism
Există o legătură între recordurile mondiale la
atletism pe toate distanţele oficiale (100m, 200m,
400m,…, semimaraton, maraton, 100km) ?

