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• Managementul 
proiectului, 
diseminare

• Glosar de 
termeni (elevi, 
profesori)

• Elaborarea 
opționalului  
„Studiul 
matematicii prin 
cercetare”

• Evaluarea 
competențelor 
dezvoltate de 
elevi în cadrul 
atelierelor MeJ

Ateliere de 
cercetare 

matematică 
pentru elevi/MeJ

Schimb de idei, 
metode, 
rezultate

Prezentări 
comune în 

cadrul 
conferințelor, 

redactarea de 
articole comune

Activități de 
învățare (schimb 

elevi)



Obiectivele proiectului
 crearea de oportunităţi în vederea dezvoltării

competenţelor matematice ale elevilor de 
liceu prin cercetare matematică şi colaborare
cu elevi din alte ţări ale Uniunii Europene;

 eficientizarea studiului limbilor străine (limba
franceză în RO și limbile engleză şi română
în FR);

 crearea de instrumente de evaluare a 
competențelor matematice şi transversale
ale elevilor, dezvoltate prin cercetare
matematică în cadrul atelierelor MeJ;

 includerea atelierului MeJ în curriculumul
şcolar ca materie opţională;

 oferirea de oportunități profesorilor de 
matematică și limbi străine de a-şi împărtăși
experiențele și practicile în sprijinirea elevilor
în procesul de învăţare a matematicii și a 
limbilor străine și de a colabora cu colegii
europeni pentru a-şi îmbunătăți practicile de 
predare.

Prioritățile/ tematica programului

 Tematica: Competențe cheie (incl. 

matematice)

 Tematica: predarea și învățarea 

limbilor străine

 Prioritate: facilitarea evaluării 

competențelor transversale

 Prioritate: facilitarea validării învățării 

non-formale și informale și integrarea 

acestora în rutele formale

 Tematica: cooperare internațională, 

relații internaționale, dezvoltarea 

cooperării

Relevanța obiectivelor proiectului 

pentru obiectivele programului



Parteneri

 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca (RO)

 Lycée d'Altitude Briançon (FR)- realizează ateliere de cercetare matematică pentru 

elevi din 1998

 2013- 2014 – proiect de colaborare bilaterală  Atelierul de cercetare pe teme 

matematice MATH.en.JEANS finanțat cu sprijinul  Institutul Francez din România 

(l’Institut Français de Roumanie), Asociația CNER, Asociația MATh.en.JEANS, 

Asociația Animath, IQUEST Cluj-Napoca și EuroGSM



Grupul țintă

 Profesori de matematică, limba franceză (CNER), limba engleză (Lycée

d'Altitude), informatică/ tehnologie

 câte 40 elevi de liceu în fiecare școală parteneră (anul 1 de proiect: 40 

elevi Lycée d'Altitude, 78 elevi CNER) 



Activitățile proiectului

 A1 – management (planificare, M&E, comunicare, diseminare, raportare)

 A2 – atelierele MeJ (subiecte de cercetare, înscrierea elevilor, alegerea temelor, 
realizarea întâlnirilor săptămânale, video-conferințe, prezentarea rezultatelor 
cercetării, scrierea și publicarea articolelor)

 A3 – realizarea glosarului de termeni cheie EN-FR-RO

 M1 (planificare), M2 (evaluare intermediară), M3 (planificare an 2), M4 (evaluare 
finală) - Reuniuni transnaționale de proiect 

 O1 – A1, O1 – A2, O1 – A3 - realizarea ghidului metodologic pentru evaluarea 
competențelor elevilor dezvoltate în cadrul atelierelor MeJ (identificare competențe, 
elaborare metode și instrumente evaluare, pilotarea metodelor și instrumentelor, 
revizuire)

 O2 – A1, O2 – A2 – elaborare CDȘ Studiul matematicii prin cercetare, includerea CDȘ 
în oferta școlii

 E1 – eveniment de diseminare (O2)

 C1, C2 – activități de învățare (schimburi de elevi – termen scurt)





Rezultatele așteptate

 dezvoltarea competențelor matematice ale elevilor, 

 eficientizarea studiului limbilor străine, 

 dezvoltarea competențelor transversale, a competențelor interculturale ale elevilor
participanţi; 

 elaborarea unui set de instrumente și proceduri de evaluare a competenţelor
matematice şi transversale şi crearea unui ghid pentru cadrele didactice care 
folosesc instrumentele și procedurile de evaluare; 

 elaborarea în comun a curriculumului unui curs opțional pentru elevii de liceu („Să
studiem matematica asemenea cercetătorilor”/ „Studiul matematicii prin 
cercetare”); 

 îmbunătăţirea competențelor de cercetare ale cadrelor didactice; 

 îmbunătățirea colaborării cadrelor didactice cu colegii din țara parteneră; 

 o mai mare capacitate a şcolii de angajare în proiecte europene. 



Impact (termen lung)

 un număr mai mare de elevi să considere atractivă cercetarea matematică și să-şi

dezvolte competenţele matematice și cele transversale prin participarea la activităţi

de cercetare; 

 profesorii vor aplica metode inovative de predare și evaluare a competențelor

elevilor; 

 mai mulţi tineri europeni vor alege o carieră în cercetare; 

 şcolile vor aborda metode inovatoare și atractive în procesul de predare/învățare;

 sistemul formal de educație va fi mai bine pregătit să dezvolte un set mai larg de 

competenţe la elevi.



http://matlanproject.weebly.com/


