
Titlul proiectului: Doing Math as Researchers Do It - MatReLan 

Tipul proiectului: Erasmus+ - eTwinning 

Parteneri: Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca, România;  Lycée d'Altitude de Briançon, Franța 

Finanțator: auto-finanțare 

Perioada de derulare a proiectului: 2016 - 2017 

Grup  țintă și beneficiari: 80 liceeni din cele două școli partenere, profesori de matematică 

Scopul proiectului: Proiectul MatReLan pornește de la experiența acumulată de cele două școli 

partenere în cadrul proiectului Erasmus+ Learning math and languages through research and 

cooperation/ MatLan. În cadrul proiectului MatLan, a fost elaborat curriculumul disciplinei opționale 

Atelier de cercetare matematică/ Studiul matematicii prin cercetare și ambele școli partenere au inclus 

această disciplină opțională în propria ofertă educațională. Atelierul de cercetare matematică oferă 

elevilor de liceu oportunitatea de a realiza cercetare matematică și de a discuta cu cercetători din 

domeniul matematicii. Proiectul își propune să sprijine cele două școli partenere: 

• să dezvolte liceenilor înscriși la cursul opțional competențe matematice, competențe 

transversale și de comunicare într-o limbă străină prin derularea activității de cercetare 

matematică și colaborarea online cu elevii din școala parteneră; 

• să ofere profesorilor de matematică care derulează cursul opțional oportunitatea de a împărtăși 

experiențe și de a îmbunătăți lecțiile din cadrul disciplinei opționale Atelier de cercetare 

matematică. 

Obiective: dezvoltarea competențelor: rezolvare de probleme prin colaborare, utilizarea de mijloace 

auxiliare și instrumente (inclusiv IT), comunicare în, cu și despre matematică, colaborare online, 

metacogniție, comunicare în limbile franceză și engleză (pentru elevii români), comunicare în limba 

engleză (pentru elevii francezi); sprijinirea profesorilor de matematică în utilizarea învățării prin 

investigație (IBL – Inquiry Based Learning) în context colaborativ și interactiv. 



Tipuri de activități: întâlniri săptămânale în cadrul atelierelor de cercetare matematică, întâlniri cu 

cercetători din domeniul matematicii, video-conferințe între elevii care cercetează aceeași temă, 

prezentarea rezultatelor cercetării la diferite manifestări științifice (Congresul MeJ de la Marsilia, 

Congresul MeJ de la Cluj-Napoca, Festivalul Științei Cluj-Napoca), elaborarea articolelor de cercetare 

matematică. 

Produse finale și rezultate obținute: progres în dezvoltarea competențelor elevilor, 10 articole de 

cercetare scrise în colaborare de elevii români și francezi, prezentări interactive ale temelor de cercetare 

matematică și a rezultatelor obținute, îmbunătățirea modului de livrare a cursului opțional Atelier de 

cercetare matematică, progres în dezvoltarea competenței profesorilor de matematică în utilizarea 

învățării prin investigație în cadrul procesului de predare-învățare, dezvoltarea competențelor 

internaționale (deschidere, flexibilitate, transparență, cunoaștere culturală) ale elevilor și profesorilor 

din echipa de proiect, certificat de calitate eTwinning. 

Pagină web: https://twinspace.etwinning.net/25444/home  

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

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