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Vorbim limbi diferite, ne înțelegem prin matematică. 

Prima mobilitate de învățare 

MatLan Învățarea matematicii și a limbilor străine prin cercetare și cooperare 

2014-1-RO01-KA201-002699 

Primul schimb de elevi 25/01/15 - 01/02/15 

Cluj-Napoca, România 

Activitățile următoare 

 

Primul schimb (de scurtă durată) între grupurile de elevi, care a avut loc la 

Cluj-Napoca, a fost o oportunitate excelentă pentru elevii francezi și români 

de a afla mai multe despre matematică și limbile străine. Am petrecut șapte 

zile minunate împreună, în care am reușit să ne facem noi prieteni, să 

consolidăm relații și să ne îmbogățim cunoștințele despre cultura franceză 

și română. A fost o întâlnire reușită deoarece am împărtășit idei privind 

cercetarea matematică. Toți elevii și profesorii s-au simțit bine în aceste zile 

și sunt dornici să continue această experiență. 

 

Așteptăm cu nerăbdare următorul schimb de elevi, dar și conferințele 

video care ne vor permite să colaborăm în legătură cu temele de cercetare. 

Elevii vor discuta despre problema 7.1. „Comprimarea imaginii” și 

problema 2.1. „Roata bicicletei” în data de 11 februarie 2015. De 

asemenea, pe 11 martie va avea loc o altă conferință video pe următoarele 

subiecte: 8.1. „Datarea lichenilor”, 9.1. „Atletismul”. În perioada 25 - 28 

martie, 12 elevi din CNER și 12 elevi din Lycée d'Altitude vor participa la 

Congresul de la Avignon. 
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Acest proiect a primit finanțare din partea UE. 
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Cum este perceput sistemul de învățământ românesc de 
către elevii francezi?  

 

Francomania- Institutul Francez din Cluj-Napoca 

On Monday, we visited the French Institute. This building, in Cluj center, was created in 

order to promote and make the French-Romanian exchange easier. 

First a French man living in Romania came and explained us the institute goals and 

functionings. Then we played games. We had to talk about what we think when we evoke each 

country (Romania and France), so we talked about cliches ( for exemple Dracula and cheese ). 

After that we did some little improvisations using French and English ``transparent words” (the 

word ̀ `douche” ) and we talked a bit about linguistic exchanges with the director of the institute. 

At the end we understood the French Institute promotes the French culture and tries to give an 

easier access to it. We will see them again on Saturday night during a concert we will attend. 

 

Luni am vizitat Institutul Francez. Această instituție, situată centrul orașului Cluj-Napoca, a fost 

creată cu scopul de a promova și facilita schimburile româno-franceze.  

Mai întâi, domnul director adjunct ne-a prezentat obiectivele și funcționarea institutului. Apoi, ne-

am jucat diverse jocuri. A trebuit să spunem ce ne vine în minte când ne gândim la fiecare țară 

(România și Franța), prin urmare am vorbit despre clișee (Dracula și brânză, de exemplu). După 

aceea, am făcut unele improvizații utilizând „cuvinte transparente” din franceză și română 

(cuvântul „duș”) și am vorbit puțin despre schimburile lingvistice cu directorul institutului.  

La final, am înțeles că Institutul Francez promovează cultura franceză și încearcă să o facă mai 

accesibilă. 

Am participat împreună cu elevii români la orele lor 

pentru a vedea cum se desfășoară acestea. În anumite 

privințe, sistemul educațional este   într-adevăr diferit de 

al nostru, însă există și puncte comune. De remarcat este 

faptul că elevii cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani învață 

în aceeași școală.  

Mai întâi am fost împărțiți în mai multe grupe, așa că am 

putut participa la aproape toate orele. Ne-am dat seama 

că au programe diferite, care sunt adesea mai grele decât 

ale noastre; de exemplu, la matematică studiază 

matricele, care în Franța sunt predate doar în clasa a XII-

a, în clasele de matematică intensiv. În clasă au mult mai 

multă libertate decât în Franța, dar profesorii nu trebuie 

să le ceară elevilor să asculte lecția, chiar dacă elevii au 

voie să folosească telefonul în clasă. În plus, elevii încep 

orele la 08:00 și le termină la 14:00, ceea ce face ca ziua 

lor de școală să fie mai ușoară decât a noastră. Nota 

maximă este 10, nu 20 ca la noi. A fost surprinzător să 

vedem că literatura franceză este studiată în România, cu 

autori precum Lamartine și poemul său „Lacul”. În final, 

trebuie să admitem că nivelul de limbă engleză al elevilor 

români este într-adevăr mai bun decât al nostru. 
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                       Vânătoarea de comori 
 

    Nu v-ați săturat de plictisitoarele tururi ghidate ale orașului? Noi da, așa că ne-am 

gândit la o modalitate nouă și creativă de a cunoaște orașul Cluj-Napoca. În acest sens, am 

decis să organizăm pentru oaspeții noștri francezi o vânătoare de comori distractivă.  

Mai întâi am format două echipe. În fiecare echipă au fost câțiva elevi români, care să 

intervină în eventualitatea în care se pierd sau au nevoie de prea mult timp pentru a descoperi 

un indiciu. Aceștia au primit primul cartonaș cu un indiciu (o problemă de matematică), care, 

odată rezolvat, i-a condus la o altă atracție turistică. Unele probleme au fost puțin mai dificile 

decât altele, dar în cele din urmă toate au fost rezolvate.  

Membrii uneia dintre echipe au fost atât de entuziasmați încât au început să alerge, iar 

acest entuziasm s-a dovedit a fi factorul cheie al victoriei lor. Chiar dacă au terminat primii, 

cealaltă echipă i-a ajuns din urmă. Toată lumea s-a simțit foarte bine și a înțeles importanța 

muncii în echipă și a capacității de orientare. Centrul vechi al Clujului a fost vizitat în întregime, 

în special Biserica Sfântul Mihail, Catedrala Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai, Turnul 

Croitorilor și Piața Unirii.  

În cele din urmă, toți au primit un cadou simbolic, care să le amintească mereu de 

Cluj- Napoca. Elevii români speră că au reușit să facă sejurul elevilor francezi cât mai plăcut. 
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Vizita la Universitate  

 

 
  

  

 

 

Am vizitat Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și 

Informatică, unde am învățat o mulțime de lucruri interesante despre 

universitate și despre matematică. Mai întâi, un profesor ne-a prezentat istoria 

acestei universități. A fost extraordinar deoarece am asimilat noi informații. 

Această Universitate este renumită în Cluj-Napoca și are studenți din toată 

țara, dar și studenți internaționali.  

Apoi, am participat la o lecție despre geometria hiperbolică, care a fost puțin 

mai greu de înțeles la început, pentru că este diferită de geometria euclidiană 

pe care o studiem la școală. Cu toate acestea, când am ajuns la școală am 

început să înțelegem mai bine, deoarece ne-am împărțit în grupe și am 

discutat despre posibile aplicații acestei geometrii în viața de zi cu zi. Cred că 

e foarte important să învățăm lucruri noi în fiecare zi şi să ne lărgim orizontul 

cunoașterii.  

A doua zi ne-am întâlnit cu un alt profesor de matematică, cu un simț al 

umorului foarte dezvoltat. Prezentarea sa a fost deosebit de frumoasă și am 

înțeles la ce trebuie să fim atenți în cercetarea noastră. Trebuie să mărturisesc 

că sunt impresionat de mintea umană și de cât de productivă poate fi. 
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                                 Clujul noaptea ... 

 

 

 

 

  

Când călătoriți într-o 

țară străină alături de 

colegi și vă faceți noi 

prieteni, cu siguranță 

doriți să vă amintiți 

momentele plăcute și 

mai puțin lecțiile de 

matematică (nu  că nu 

ar fi fost interesante). În 

prima seară   ne-am 

întâlnit cu toții la 

bowling și ne-am simțit 

minunat! Pierre a 

câștigat, însă și ceilalți 

au fost destul de 

aproape. Am reușit să 

ne cunoaștem mai bine 

și putem afirma cu 

certitudine că poți să te 

distrezi indiferent de 

limba pe care o 

vorbești.  

În seara următoare, 

după câteva jocuri într-

un pub, ne-am gândit 

că oaspeții noștri 

francezi ar dori să vadă 

tot orașul de sus. Am 

cântat cântece 

românești și franțuzești, 

am făcut fotografii și ne-

am bucurat de timpul 

petrecut împreună. 

Am stabilit că miercuri va 

fi ziua de cumpărături, 

așa că ne-am dus la Iulius 

Mall. Prețurile în 

România sunt mult mai 

mici decât în Franța, prin 

urmare toți elevii 

francezi s-au ales cu niște 

chilipiruri. După aceea, 

am luat autobuzul spre 

centrul orașului pentru o 

altă partidă de jocuri. 

Cred că toți elevii au 

apreciat această seară în 

mod special. 
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Observatorul Astronomic 

 

  

În ziua a cincea a reuniunii am vizitat Observatorul Astronomic. Am ajuns 

acolo pe jos, pe o vreme friguroasă, dar a meritat. Odată ajunși, ni s-au 

prezentat două aplicații care ne-au arătat cerul și spațiul.  

Prima aplicație ne-a arătat planetele Marte și Venus cu sateliții lor, Luna și 

unele constelații, precum Orion, Taur și „Cloșca cu pui”. Apoi, ni s-a vorbit de 

următoarea eclipsă parțială de Soare și de „Luna Roșie” (un fenomen prezent 

numai când Soarele, Luna și Pământul se aliniază) și am aflat datele la care vor 

avea loc. 

Cu cealaltă aplicație, am putut vedea tot universul cunoscut, începând de la 

galaxia noastră până acolo unde tot ceea ce știm a fost doar un punct. Am 

putut călători doar 13,7 miliarde de ani lumină. Am văzut și poze cu Soarele 

Roz, evenimentul care a avut loc în 2012 și care se va repeta peste 100 de ani.  

Am folosit telescopul pentru a observa planeta Venus. Este tot ce am putut 

vedea deoarece era ceață. Am fost fascinați de forma plafonului și de faptul că 

se putea mișca, dar și de ecoul din camera de tip iglu.  

Cu toții ne-am simțit grozav și am dori să mergem acolo din nou. 
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O experiență culturală 

 
 
 
Într-o superbă după-amiază de vineri am avut ocazia să vizităm două muzee. Primul a fost 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, unde un ghid amabil ne-a făcut o prezentare interactivă a 
picturilor expuse. Apoi, elevii francezi şi-au făcut o imagine despre cultura română la Muzeul 
Etnografic.  
Punctul culminant al serii a fost momentul în care am intrat în teatru. Baletul Bolero și 
Șeherezada au fost magnifice, iar balerinele au fost elegante și delicate. Toți am plecat 
impresionați, dar triști, pentru că ni s-a părut că a durat prea puțin.  
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