
 

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, ROMANIA 

π is travelling Europe!  
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR (martie 2019) 
PLANNING OF ACTIVITIES (March 2019) 

 In our school the students worked in 

teams of 4 or 5 pupils! Each team 

performed the same missions. 

 Mission no. 1. - Study or PowerPoint 

presentation with Pi-information or 

composing a poem to remember more Pi 

numbers, 

 Mission no. 2. - The problem and solving 

it in which the number Pi (handwritten, 

read on A4-size sheet) is used. In this 

issue, use the terms lessons learned this 

school year,  

 Mission no. 3.–Poster of the given theme 

(in any technique), 

 Mission no. 4. - Makes a „Pi“ handmade; 

 Mission no. 5.–„Number of Pi on 

BIHOR land". Write a short story (up to 

15 rows) where you imagine you are the 

host of Pi (coming from other countries) 

and show it a touristic/cultural/historical 

objective, possibly serving a traditional 

tradition. You also translated the story 

into English. The text can be either 

handwritten (read) or edited on a 

computer. 

The reward - „directly proportional" to 

the quality of the materials made by the 

whole team and to their presentation to 

classmates.  

 În școala noastră elevii au lucrat în echipe 

de 4 sau 5 elevi! Fiecare echipă a îndeplinit 

aceleași misiuni. 

 Misiunea nr. 1. - Redactează un referat/fă 

o prezentare PowerPoint având ca temă 

informații despre numărul Pi sau compune o 

poezie pentru reținerea a mai multor cifre ale 

numărului Pi, 

 Misiunea nr. 2. - Problemă și rezolvarea 

ei în care este folosit numărul Pi (scris de 

mână, citeț, pe foaie format A4). În problemă 

folosiți și noțiuni învățate în acest an școlar; 

 Misiunea nr. 3. - Afiș cu tema dată (în 

orice tehnică); 

 Misiunea nr. 4. - Confecționează un 

mǎrtișor „Pi"; 

 Misiunea nr. 5. - „Numărul Pi pe 

meleaguri bihorene". Scrie o scurtă poveste 

(maxim 15 rânduri) în care îți imaginezi că 

ești gazda numărului Pi (sosit din alte țări) și 

îi arăți un obiectiv turistic/cultural/istoric, 

eventual îl servești cu o mâncare tradițională. 

Traduci povestea și în limba engleză. Textul 

poate fi scris de mână (citeț) sau redactat la 

calculator. 

 Recompensa - „direct proporțională" cu 

calitatea materialelor realizată de întreaga 

echipă și cu prezentarea acestora în fața 

colegilor de clasă.  

 

https://twinspace.etwinning.net/


 

Clasa/ rol în 

proiect 
Elevi voluntari/ lideri de grup 

Profesori responsabili și 

coordonatori ai activității 

VII/ titulari 
Eliza P. (VII) – liderul clasei 

the leader of the class 

Crina B., Manuel B. 

Mihaela L-diriginte 

IX G/ invitați 
Andreea T. (XII A) – reporter voluntar 

volunteer reporter 

Crina B., Manuel B. 

Anamaria H-diriginte, 

Nicușor G. 

XII B/ invitați 
Anemona B. (XI) – reporter voluntar 

volunteer reporter 
Crina B., Manuel B. 

Crina M.-diriginte 

VIII/ titulari 
Rareș K. (VIII) – liderul clasei 

the leader of the class 
Manuel B., Crina B., 

Gabriela B.-diriginte 

XI G/ invitați 
Cătălin P. (XII A) – reporter voluntar 

volunteer reporter 
Manuel B., Crina B., 

Simona M. 

XII A/ invitați 
Timea S. (XII A) – reporter voluntar 

volunteer reporter 
Manuel B., Crina B., 

Liana C.-diriginte 

 

BONUS 

 

În săptămâna „Școala Altfel” (15-19 

aprilie 2019) vor avea loc activități de 

promovare/ diseminare: 

1. Concursul „Provocarea 

numărului PI”. (Mai multe bilete cu 

întrebări de matematică/logică vor fi 

ascunse în curtea școlii. Elevii le vor 

căuta/ găsi și vor preda soluția 

organizatorilor. Câștigă echipa cu 

cele mai multe răspunsuri corecte). 

2. Atelier muzical. (Elevii vor scrie 

versurile unor melodii care să 

folosească noțiuni de matematică/ 

formule învățate/ folosite în anul 

școlar 2018-2019.  

Se acordă premii „generoase”). 

3. Distribuire pliante/ broșuri. 

BONUS 

 

In the week of „Differently School" 
(15-19 April 2019) promotion / 

dissemination activities will take place: 
1. The contest `PI Number Challenge`. 
(More math / logic questions will be 

hidden in the yard of the school. 
Students will look for / find and teach 
the organizers' the solutions. Winners 

is the team with the most correct 
answers. 

 
2. Music Workshop. (Students will 
write the lyrics of songs that use 

mathematics formulas learned / used 
in the school year 2018-2019. 

„Generous" prizes are awarded). 
 

3. Distribution of leaflets, brochures 

Report, 30 March 2019 

Crina B., Manuel B. 


