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Introducere (RO)
Prin intermediul acestei cărți vă propunem să petreceţi
câteva zile din vacanţa voastră pe „tărâmul matematicii”.
Autorii vă prezintă în paginile acestei cărţi produsele finale din cadrul proiectului derulat pe platforma eTwinning, a comunităţii şcolilor din Europa.
Elevii noștri au avut ocazia să pătrundă în tainele proiectelor internaționale, să își dezvolte competențele secolului XXI,
alături de elevi din alte țări partenere, pe platforma eTwinning.
Suntem bucuroși și ne considerăm norocoși că aparținem
familiei eTwinning. În acțiunile noastre vom încuraja cadrele didactice să se înscrie în această „miraculoasă lume a științei și
educației” care ne oferă șansa să facem schimb de experiențe cu
colegii noștri din întreaga lume, să fim la rândul nostru din nou
elevi, să inițiem și să derulăm, în parteneriat, proiecte educativinstructive.
În încheiere, dorim să adresăm un „mulțumesc, cu felicitări” elevilor noștri care au răspuns cu entuziasm ideii de a învăța
și de a coopera pe o platformă educațională modernă, multe activități derulându-se în timpul lor liber și un „mulțumesc, cu recunoștință” și tuturor celor care au crezut și cred în noi, formând
împreună o echipă, a ambasadorilor-voluntari în educație.
Autorii mulţumesc cu această ocazie NSS (National Support Services) ROMÂNIA, POLONIA și REPUBLICA MOLDOVA pentru încurajările şi suportul primit pe platforma
eTwinning.
Activităţile proiectului, premiile şi celebrarea au fost
sponsorizate de părinţii elevilor şi de coordonatorii de proiect.
La reuşita proiectului a contribuit şi conducerea școlii.
Citind această carte veți descoperi că matematica poate
fi aplicată la şcoală, în vacanţă, în viaţa de zi cu zi.
Așteptăm la adresa romath2014@gmail.com sugestiile și
prerile dumneavoastră.
Lectură plăcută! Autorii
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Introduction (EN)
Through this book you have the opportunity to spend a
few days of your holiday on the "realm of mathematics".
The authors of this book presents the final products of
the project developed on platform eTwinning, the community
for schools in Europe.
Our students were the opportunity to learn the mysteries
of international projects, to develop skills of the 21st century,
along with students from other partner countries on the eTwinning platform.
We are happy and we feel lucky to belong to the family
eTwinning. In our actions we will encourage teachers to join in
this "miraculous world of science and education" that gives us
the opportunity to exchange experiences with colleagues from
all over the world, to be student again, to initiate and perform in
partnership instructive educational projects.
In conclusion, we would like to address a „thank you,
and congratulations" to our students who responded enthusiastically to the idea of learning and cooperating on a modern educational platform, many activities being carried out during their
free time and a „thank you, with gratitude „to all those who believed and believe in me, forming together a team of volunteer
ambassadors in education.
The authors thank with this occasion to NSS (National
Support Services) ROMANIA, POLAND and REPUBLIC of
MOLDOVA for encouragement and support received to eTwinning platform.
Project activities, prizes and celebration was sponsored
by the parents of pupils and project coordinators. To the project's
success also contributed the school board.
Reading this book you will discover that math can be applied to school, on vacation in everyday life.
We wait your suggestions at romath2014@gmail.com.
Happy reading! The authors
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About the project (EN)
Mathematics and the recipe that reunites our family
- Context2014 – it is declared the European Year for the reconciliation between Professional Life and Family Life. Generally,
family members are called at school to contribute next to the
teachers to their children’s education. Through this project
school aims to family and by its help tries to determine students
to assimilate Maths notions connected to percentages and measures directly proportional and connected to our region traditional kitchen as to that of our partners too. Parents are encouraged
to spend pleasant and useful moments within their family after
their work program, in which to use grandparents’ experience
for their children’s benefit and for family benefit in general.
After this project ongoing, students and their families
will know better their traditions and those of their partners from
the culinary point of view and they will feel closer to them. The
gained experience will be for the benefit of all: students, school,
family, society.
Each partner will suggest 3 to 5 traditional recipes from
the region he lives in. Recipes will be suggested by their
grandparents. In order to do that, students have to make researches, to work together, to cooperate, to make decisions, to translate texts, to calculate, to write texts, etc. Recipes will also be
accompanied by photos or drawings.
Students will also film the way they put into practice one
of the recipes suggested by them and one of the recipes suggested by their partners. Recipes will be translated into English,
German or French.
Students will solve some Maths problems related to the
recipes in the project suggested by their teachers. Problems will
make references to the matters of percentages, proportionality,
geometrical calculation related to lengths and areas.
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Each teacher will propose a contest having as theme
„Mathematics and the recipe that reunites our family”. He will
also give prizes for each team.
Finally, with the parents’ help, a book will be printed, a
book containing the project activities (this book!).
Pupils’ age: 12 - 15
Aims: A strong connection between family and school, realising
the importance family has in the students’ education, by all the
examples they offer. Offering students examples of the way in
which Maths are related to their daily life through a pleasant exchange of culinary traditional recipes between partners. Using
English, German and French in the written and video communication of the way of cooking the recipes. Helping students in
developing their Maths, communication, using Computers,
drawing, taking photos skills. Promoting the school and the
eTwinnig platform by printing a book.
Workprocess:
1.September – presenting eTwinning platform tools for each
team;
2.October – school, region and students’ presentation, messages
exchange;
3.November, December – proposing culinary traditional recipes
(3-5), filming one of them;
4.December, Bonus activity, Exchange Christmas cards;
5.January, February, March – solving some Maths problems related to our daily life (percentages, directly proportional measures, elementary geometry), chat discussions between students
6.March, April – the contest „Mathematics and the recipe that
reunites our family” and rewarding festivities;
7.March - Bonus activity, International Day of Pi;
8.May, June –Making one of the traditional recipes proposed by
the partners;
9.July, August – printing the book „Mathematics and the recipe
that reunites our family”.
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Despre proiect (RO)
Matematica și rețeta care reunește familia noastră
2014 – este declarat Anul European pentru Reconcilierea Vieţii
Profesionale cu Viața de Familie. În general familia este chemată la scoală să contribuie, alături de profesori, la educarea copiilor lor. Prin acest proiect școala ”întâlnește” familia și cu ajutorul ei determină elevii să-și însușească noțiuni de matematică
legate de procente și mărimi direct proporționale precum și de
bucătăria tradițională a zonei, precum și a partenerilor din proiect. Părinții sunt încurajați ca după orele de serviciu să petreacă
în familie momente plăcute și utile, în care să folosească experiența bunicilor în beneficiul copiilor lor, al familiei în general.
După derularea acestui proiect elevii și familiile lor vor
cunoaște mai bine tradițiile, în domeniul culinar, ale țărilor partenere și se vor simți mai apropiați de acestea. Experiența câștigată va fi în beneficiul tuturor: elevi, scoală, familie, societate.
Fiecare partener va propune între 3 – 5 rețete tradiționale
zonei în care locuiește. Rețetele vor fi propuse de bunicii lor.
Pentru aceasta elevii se vor documenta, vor coopera, vor decide,
vor traduce textele, vor calcula, vor redacta textele, etc. Rețetele
vor fi însoțite de fotografii sau desene.
Elevii vor filma modul de punere în practică al uneia din
rețetele propuse de ei și al unei rețete propuse de una din țările
partenere. Rețetele vor fi descrise în limba engleză, germană sau
franceză.
Elevii vor rezolva câteva probleme de matematică, legate
de rețetele din proiect, propuse de profesorii lor. Problemele vor
face referire la noțiunile de procente, proporționalitate, calcul
geometric legat de lungimi si arii.
Fiecare profesor partener va propune un concurs având
tema „Matematica și rețeta care reunește familia noastră”. Profesorul va acorda premii, împreună cu elevii lui, pentru fiecare
echipă.
La final, cu ajutorul părinților, va fi tipărită o carte va
cuprinde activitățile din proiect (această carte ).
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Vârsta elevilor: 12 - 15
Obiective: O mai strânsă legătură între familie și școală, prin
conștientizarea acesteia referitor la rolul și exemplul pe care îl
oferă în educarea copiilor. Oferirea de argumente în favoarea
afirmației care spune că matematica are aplicații în viața de zi cu
zi, printr-un plăcut schimb de rețete tradiționale între parteneri.
Folosirea limbii engleze, germane sau franceze în comunicarea
scrisă și video a modului de preparare a rețetelor. Ajutarea elevilor în dezvoltarea competențelor matematice, de comunicare,
de utilizare a mijloacelor TIC, de desen, de artă fotografică, etc.
Promovarea școlii și a platformei eTwinning prin tipărirea unei
cărti.
Planul de lucru:
1.Septembrie-prezentarea instrumentelor platformei eTwinning
în cadrul fiecărei echipe;
2.Octombrie – prezentarea școlii, zonei, a elevilor și schimbul
de mesaje;
3.Noiembrie, decembrie – propunerea rețetelor culinare tradiționale (3-5), filmarea uneia din ele;
4.Decembrie - Activitate bonus, Schimb de felicitări și cadouri;
5.Ianuarie, februarie, Martie – Rezolvarea unor probleme de matematică din viața de zi cu zi (procente, mărimi direct proporționale, geometrie elementară)- Discuții pe chat între elevi
6.Martie, Aprilie - Concursul „Matematica și rețeta care reunește familia noastră”. Premieri;
7.Martie - Activitate bonus, Ziua Internațională a Numărului Pi;
8.Mai, Iunie – Filmarea și realizarea uneia dintre rețetele tradiționale propuse de parteneri;
9.Tipărirea cărții „Matematica și rețeta care reunește familia
noastră”.

10

CUPRINS / Contents
Echipa de proiect - elevii/ Project team - pupils

Pag. 3

Introducere / Introduction …………..…………

Pag. 4

Cuprins / Contents ……………………………..

Pag. 11

Activitatea 1 / First activity ……………………

Pag. 12

Activitatea 2 / Second activity …………………

Pag. 12

Activitatea 3 / Third activity …………………...

Pag. 13

Activitatea 4 / Four activity ……………………

Pag. 34

Activitatea 5 / Five activity ……………………. Pag. 36
Activitatea 6 / Six activity ……………………..

Pag. 36

Activitatea 7 / Seven activity …………………..

Pag. 60

Adrese, Notiţe/ Addresses, Notes ……………...

Pag. 62

Anexe/ Annexes ………………………………..

Pag. 64

Extras

11

Annexes

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bye! Bye!
22

