Proiectul ”Mathematics and the
recipe that reunites our family
M&R_UF” a antrenat elevi, cu vârste
cuprinse între 11-14 ani, din România,
Polonia și Republica Moldova.

Scurt raport, Beiuș, România (prof. Crina B.)
Activitatea_1. Planificarea activității. Calendarul. Curriculum național.
Am inițiat proiectul împreună cu Karina M. din Polonia. Ni s-au alăturat Natalia G. din Republica
Moldova, Iuliana T. din România. Am transmis idei, completări, am schimbat mesaje folosind Mailbox-ul, emailul, Facebook-ul etc.
Link-ul proiectului http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98029,
Site-ul proiectului https://sites.google.com/site/mathematicsrecipesetw/
Blogul proiectului http://mathematics20132014.blogspot.ro/
Activitatea_2. Introducerea în spațiul de lucru Twinspace.
Elevii au avut permanent la dispoziție materiale care să îi ghideze.
Activitatea_3. Prezentarea școlii, regiunii, echipelor de lucru.
Am realizat o hartă care unește localitățile noastre, folosind Google Maps Engine
(https://mapsengine.google.com/map/viewer?hl=ro&authuser=0&mid=zvrH9clClHJc.kAvX2GPeCW-Y).
Elevii din România au scris mesaje în Pupils Corners. În Beiuș, România am publicat albumul elevilor
la adresa http://en.calameo.com/read/00188888990b1edb93a36, am realizat o prezentare PPT cu
prezentările lor. Elevii s-au descris bilingv (engleză, franceză), într-un text, răspunzând la niște întrebări
comune, pentru început în limba nativă.
Activitatea_4. Rețete tradiționale.
Fiecare elev a propus o rețetă, a realizat o planșă și a prezentat-o în fața colegilor. Au fost votate trei
rețete care au fost traduse și realizate în laboratorul de Patiserie al școlii. Noi ne-am oprit la fursecuri, saleuri
și non plus ultra. Polonezii ne-au prezentat rețetele pentru papanași, clătite, omletă și au preparat o delicioasă
turtă dulce. Echipa din județul Olt ne-a oferit un tort cu cremă de vanilie și banane. Din Republica Moldova
am primit o rețetă poetică, o rețetă matematică, o rețetă magică, clătite cu magiun și vișine cu gelatină.
Matematica a contribuit din plin la reușita acestei activități lucru vizibil în instantaneele foto.
Activitatea_5. Schimb de felicitări și mici cadouri.
Elevii din Beiuș au pregătit cu drag felicitări, mici amintiri (globuri sub forma unor cizmulițe tricolore,
dulciuri). Am trimis spre partenerii noștri și câte un DVD cu imagini din zona noastră (sponsor Primăria Beiuș).
Din Polonia am primit delicioasa turtă dulce, felicitări și pliante cu imagini din școală și zonă.
Activitatea_6. Rezolvarea problemelor de matematică, inspirate din viața de zi cu zi.
Elevii au învățat împreună și au exersat rezolvarea unor probleme stocate pe site-uri de matematică,
unele sub formă de jocuri (coolmath4kids, jocuri12.net).

Activitatea_7. Ziua Internațională a numărului Pi. Activitate bonus.
Au fost postate fotografii cu activitățile desfășurate în școlile noastre. Cele mai active au fost echipele
din România.
Activitatea_8. Concursul ”Matematica și rețeta care reunește familia noastră”.
Echipa noastră a propus 18 probleme practice. La ele au lucrat elevii, grupați câte doi. Problemele au
fost traduse, apoi, în limba engleză și franceză. Propunătorii au contribuit și la evaluarea rezolvărilor primite
on line (romath2014@gmail.com), astfel încât să poată fi acordate premii și diplome de participare fiecărui
ele. Cei mai activi au fost elevii din Republica Moldova, România-Bihor, România-Olt. Diplomele au fost
încărcate în spațiul proiectului, fiecare profesor multiplicând-le pentru elevii lui.
Activitatea_9. Prepararea rețetelor tradiționale, propuse de parteneri.
Noi ne-am bucurat de delicioasa turtă dulce, propusă de partenerii polonezi. Am încheiat activitatea
pe terenul de sport, practicând diverse jocuri și rememorând momentele trăite de-a lungul proiectului. Elevii
din Republica Moldova au desfășurat o frumoasă și creativă activitate, Sandwich Day.
Activitatea_10. Cartea proiectului.
Profesorii cooperăm on line, o tipărim și dorim să o lansăm în 5 Octombrie 2014, Ziua Mondială a
Educației, când vom face și o celebrare în care vom invita și familiile elevilor.
Vă mai recomandăm
Pagina şcolii (proiecte eTwinning) http://www.ciordas.ro/proiecte/,
Site personal (din octombrie 2014) www.proiectecrina.ro,
(instantanee foto)
https://plus.google.com/u/0/photos/110943344085360901089/albums/5960608010828845745?authk
ey=CMTqtNrEnuPueA
https://plus.google.com/u/0/photos/110943344085360901089/albums/5962474631705636769?authk
ey=CM_HiJOXxpWZFg
Elevii se prezintă http://en.calameo.com/read/00188888990b1edb93a36,
Revista OviDan, on-line și format scris, partener ISJ Bihor http://ovidan.ro/?p=articles.16.1026

