
Titlul proiectului: Congresul elevilor Matematica în blugi (MATh.en.JEANS) 

Tipul proiectului: proiect inclus în CAER 2017, domeniul științific poziția 1390 

Parteneri: Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca, România;  Facultatea de Matematică și 

Informatică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca; Inspectoratul Școlar Județean Cluj; Societatea de 

Științe Matematice România Filiala Cluj; SAMVS – Rotary Club Cluj-Napoca, Asociația MATh.en.JEANS 

Finanțator: SAMVS – Rotary Club Cluj-Napoca, Asociația MATh.en.JEANS, auto-finanțare 

Perioada de derulare a proiectului: 2016 - 2017 

Grup  țintă și beneficiari: 163 elevi din 14 licee din România, Italia și Franța, 24 profesori de matematică, 

4 cercetători, părinți, frați, prieteni ai elevilor implicați în activitățile proiectului, comunitatea școlară și 

comunitatea locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul proiectului: Proiectul își propune să sensibilizeze elevii, cadrele didactice și comunitatea școlară 

referitor la dinamismul, creativitatea și caracterul experimental al matematicii prin punerea în practică a 

unui demers științific autentic cu dimensiuni teoretice și practice și încurajarea elevilor de liceu să dea 

viață matematicii prin cercetare matematică. 

Obiective: crearea de oportunități în vederea dezvoltării competențelor matematice și transversale 

(rezolvarea de probleme în colaborare, competenței de „a învăța să înveți”) a cel puțin 160 elevi de liceu 

prin cercetare matematică; crearea de oportunități în vederea dezvoltării competențelor de comunicare 

orală (interactivă și științifică) și scrisă (științifică), relevante pentru ariile curriculare Matematică și Științe, 

Tehnologii, a cel puțin 160 elevi de liceu; diseminarea activităților proiectului în cel puțin 35 de unități 

școlare 



Tipuri de activități: realizarea activității de cercetare matematică în cadrul atelierelor de cercetare 

matematică; pregătirea prezentărilor orale ale rezultatelor cercetării; pregătirea Congresului elevilor 

Matematica în blugi (program, invitarea potențialilor participanți, asigurarea logisticii etc.); Congresul 

elevilor Matematica în blugi: înscrierea participanților, deschiderea Congresului, prezentarea Un model 

elementar al învățării și câteva consecințe (Conf. Dr. Andras Szilard Karoly), sesiunea de comunicări 

științifice a elevilor, seara tinerilor, forumul proiectelor de cercetare, prezentarea Modele matematice 

discrete ale dinamicii populațiilor (Conf. Dr. Marcel Șerban), închiderea Congresului; diseminarea 

congresului (website, articol de presă), publicarea articolelor de cercetare realizate de elevi. 



Produse finale și rezultate obținute: 133 elevi de liceu din 9 școli din România înscriși în atelierele de 

cercetare matematică, 163 elevi din România, Italia și Franța participanți la Congres, peste 100 de 

vizitatori la Congres – profesori de matematică din 15 școli din județul Cluj, elevi din 6 școli din județul 

Cluj, studenți de la Facultatea de Matematică și Informatică Universitatea Babeș-Bolyai, 36 teme de 

cercetare pentru elevi propuse de cercetători , 35 prezentări orale științifice realizate de echipe de elevi, 

32 prezentări interactive ale rezultatelor cercetării matematice realizate de echipe de elevi, 27 articole de 

cercetare realizate de echipe de elevi, 20 postere științifice realizate de echipe de elevi, 2 filme de 

prezentare a congresului elevilor, publicație online ce conține articolele de cercetare realizate de elevi, 

creșterea cu +1 a nivelului de dezvoltare a competențelor: comunicare orală interactivă, comunicare orală 

științifică, comunicare scrisă științifică la toți elevii participanți la atelierele de cercetare și congres, 

creșterea motivației de învățare a matematicii. 

Pagină web: mathinjeanscluj.weebly.com  

Profesor coordonator proiect: prof. Ariana Văcărețu ariana.vacaretu@vimore.com 

Cadre didactice implicate: prof. Ariana Văcărețu, prof. Adrian Magdaș, prof. Valentina Vasilescu, prof. 

Alexandrina Cruceru, prof. Vasile Adrian Andrea, prof. Gheorghe Lobonț, prof. Marius Boldor, prof. 

Monica Columban, prof. Anca Lăpuște 

 

http://mathinjeanscluj.weebly.com/

