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Povestea ERASMUS la Colegiul Național ”Ana Aslan”... 
Alina Colescu 

 
Povestea Erasmus a început timid pe 1 
Septembrie 2019, când a fost aprobat primul 
proiect Erasmus + ACȚIUNEA KA229 – School 
Exchange Partnerships, ”MATHEMATICS WITH 
GAMES AND FUN IN ALL EUROPE” pe o 
perioadă de 18 luni până pe 28 Februarie 2021. 
Șase școli partenere (Italia- coordonator, Turcia, 
Polonia, Croația, Lituania și România) au 
analizat rezultatele testelor PISA aplicate 
elevilor de clasa a IV-a și pornind de la această 
analiză, au considerat că nivelul de cunoștințe al 
elevilor ar putea fi imbunătățit prin aplicații 
matematice bazate pe joc, divertisment și 
activități din viața de zi cu zi. 
 
În această frumoasă aventură s-au antrenat 
aproape 800 de elevi și 50 de cadre didactice 
din toate țările partenere implicați și dornici să 
exploreze tainele matematicii și să facă schimb 
de bune practici pe parcursul celor șase întâlniri 
transnaționale. Însă flagelul numit Sars CoV2 a 
umbrit cumva evoluția proiectului nostru, fapt 
ce ne-a determinat să solicităm o extindere de 
12 luni pentru a putea finaliza  activitățile 
propuse. 

Erasmus însă a fost mai puternic și ne-a sprijinit 
astfel încât elevii și cadrele didactice din școala 
noastră au putut participa fizic la toate 
mobilitățile, au legat prietenii, și-au îmbunătățit 
competențele  lingvistice și digitale, au 
descoperit locuri și culturi noi  (frumoasa 
CAPADOCIA, Vulcanul ETNA, Muzeul TESLA, 
Centrul Științific KOPERNIK, Parlamentul 
Republicii LITUANIA), s-au întors mai bogați în 
cunoștințe și experiențe inedite. 
 
O poveste interesantă cu multe personaje 
(elevi, profesori, părinți), cu roluri diferite și 
multă acțiune, cu emoții și așteptări  încheiată 
cu happy-end,   pe care vreau să o transmit 
tuturor  prin paginile acestei reviste.  
Mă opresc aici, dar nu înainte de a mulțumi 
elevilor, colegilor și părinților  care m-au 
sprijinit pe parcursul acestui frumos proiect  și 
în mod deosebit Programului European Erasmus 
+ fără de care acestă poveste nu ar fi existat. 
 
 
Și nu uitați ONCE ERASMUS, ALWAYS ERASMUS! 
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Ne jucăm, ne distrăm...Matematică-nvățăm! 
Mariana Codrescu 

 
Începând cu luna septembrie a anului școlar 2019-
2020, Colegiul Național ,,Ana Aslan” Brăila  a fost 
cooptat în Proiectul Erasmus  ,,+ Mathematics with 
games and fun in all Europe”. Acesta se va derula în 
perioada  septembrie 2019-februarie 2021 și 
implică participarea a 6 țări: Turcia, România, 
Polonia, Croația, Italia și Lituania. Proiectul s-a 
adresat elevilor de ciclu primar (clasa a IV-a) și a 
încearcat să identifice cauzele diferențelor 
referitoare la înțelegerea și aprofundarea 
cunoștințelor matematice. În cadrul său, au fost 
organizate activități de învățare, expoziții, vizite și 
scurtmetraje care au urmărit dezvoltarea 
competențelor cheie ale elevilor, esențiale într-o matematică bazată pe cunoaștere. Proiectul a facilitat 
participarea activă a elevilor din fiecare țară, pentru a le oferi posibilitatea de a-și folosi abilitățile, 
timpul liber și energia pentru a descoperi și a promova secretele matematicii. Scopul principal a fost de a 
îmbunătăți procentul rezultatelor în urma evaluărilor PISA, precum și creșterea calității învățării și 
predării matematicii.  
Obiectivele proiectului au fost: 
 Schimbul de cunoștințe și experiențe cu privire la predarea și învățarea matematicii în rândul elevilor 

din țările partenere; 
 Descoperirea unor  noi modalități de învățare pe lângă metodele tradiționale, prin crearea unui 

mediu de învățare în care elevii pot dobândi cunoștințe și experiență la nivel local și european;  
 Oferirea oportunităților de a prelua inițiativa, de a fi creativi, de a utiliza instrumente multimedia 

pentru toți participanții din proiect; 
 Posibilitatea de a  folosi cunoștințele dobândite cu ajutorul noilor tehnologii și TIC; 
 Posibilitatea a îmbunătăți abilitățile de limbi străine ale participanților într-un context real;  
Rezultatele proiectului  se  regăsesc pe: 
 Site-ul proiectului și pagina de Facebook; 
 Mini evaluări PISA care vor fi organizate pe internet în fiecare an; 
 Jocuri de matematică prin care elevii vor învăța matematica și jocurile mentale practicate în țările 

partenere; 
 Site-ul forumului pentru profesorii de matematică din toată Europa unde vor putea schimba 

experiențele lor și vor putea găsi țări partenere pentru următoarele proiecte europene. 
 Filme scurte pregătite de participanți,ce vor fi suvenirurile acestui proiect.  
 Promovarea unui nivel superior de educație pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii; 
 Proiectul E-book- va fi povestea proiectului sub forma unui film. 
Impactul proiectului: 
 Sporirea succesului țărilor participante 

la evaluările PISA 
 Grupurile țintă ale proiectului nostru 

au fost elevii și profesorii; 
Elevii:  
- vor avea o abordare internațională a 
matematicii, astfel încât să poată fi mai 
interesați de această disciplină; 
- vor afla cum pot folosi noțiunile 
matematice în viața lor de zi cu zi; 
- vor câștiga încredere în sine folosindu-și 
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imaginația și creativitatea prin participarea la activitățile proiectului; 
Profesorii vor conștientiza și vor evalua diferitele metode de predare și materialele utilizate în alte țări, 
ceea ce va conduce la evoluția lor profesională. 
Prima mobilitate a acestui proiect a avut loc în perioada 17.-21.11.2019, la Nevșehir, Turcia unde am 
participat în calitate de cadru didactic, alături de dna director adjunct Colescu Alina, inițiatoarea 
proiectului și am fost însoțită de 4 eleve din clasa mea, clasa a IV-a B: Burtea Miruna Mihaela, Coteț 
Rianna Gabriela, Ion Amalia Andreea și Mocanu Bianca Gabriela.  
Mobilitatea a avut următorul program: 
 Ziua 1: Duminică 17.11.2019 – sosirea în Nevșehir, Turcia 
 Ziua 2: Luni, 18.11.2019 - Festivitatea de deschidere a proiectului, prezentarea școlii, tur ghidat 
împrejurimi; 
 Ziua 3: Marți, 19.11.2019 - Workshop - 4 sesiuni (activități matematice cu elevii din toate țările 
partenere), vizitarea unei școli private, tur ghidat împrejurimi, seară multiculturală; 
 Ziua 4: Miercuri,20.11.2019 - Activități desfășurate folosind platformele de lucru Mobility Tool, 
Project Website, eTwinning, ceremonia de încheiere și acordarea certificatelor de participare; 
 Ziua 5: Joi, 21.11.2019 – revenirea în țară. 
În urma participării la activitățile propuse, s-au dobândit competențele: 
o abilități de predare inovative;  
o promovarea unor strategii metodologice; adecvate pentru abordarea corectă a procesului de  

predare –învățare;  
o creșterea capacității de observare, ascultare și analiză în educație;  
o elaborarea de strategii extracurriculare pentru creșterea sporită a atenției copiilor în procesul de 

predare formală;  
Ca materiale de prezentare s-au folosit: pliante, afișe, mape de prezentare, pixuri personalizate, broșuri. 
În concluzie, experiența unei mobilități Erasmus a fost una  extrem de plăcută și folositoare, atât pe plan 
professional, cât și pe plan personal, deoarece, proiectul urmărește să-i ajute pe  tineri să-și dezvolte 
participarea și înțelegerea metodelor de învățare a matematicii din alte țări, îmbunătățindu-și astfel  
rezultatele la această disciplină în viața școlară în anii următori. 
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Printre numere și provocări matematice 
Mariana Codrescu 

 
Prima mobilitate a acestui Proiectului Erasmus  ,,+ 
Mathematics with games and fun in all Europe” a a 
vut loc în perioada 17.-21.11.2019, la Nevșehir, 
Turcia unde am participat alături de dna director 
adjunct Colescu Alina, initiatoarea proiectului si am 
fost însoțită de 4 eleve din clasa mea, clasa a IV-a B: 
Burtea Miruna Mihaela, Cotet Rianna Gabriela, Ion 
Amalia Andreea și Mocanu Bianca Gabriela.  
În a treia zi, marți, 19.11.2019, elevele au participat 
la Workshop - 4 sesiuni (activități matematice cu 
elevi din toate țările partenere). În cadrul acestuia , 
toți elevii au fost împărțiți pe grupe de câte 4 elevi, 
în fiecare grupă fiind câte un membru din fiecare 
țară participantă. 
Prima activitate a presupus aranjarea rapidă a 
numerelor naturale în concentrul 0-999999, cu 
ajutorul unui organizator simplu, alcătuit din 
bețișoare/paie din plastic pe o foaie de hârtie pe 
care erau scrise ordinele și clasele. Fiecare elev avea 
o cutie cu mărgele diferit colorate ce corespundeau 
culorilor de pe foaia unde erau atașate bețișoarele. I 
se dădea de către alt elev un număr, iar el trebuia să 
îl reprezinte pe numărătoare cu ajutorul biluțelor 
primite, respectând culorile indicate, clasele și 
ordinele. Câștiga cel care avea un timp mai scurt de 
aranjare corectă a numărului dat. 
A doua activitate a constat într-o provocare pe care 
fiecare elev dintr-o grupă i-o dădea altui elev. 
Aceasta a constat în învârtirea unui spinner, care 
avea pe unul dintre cele 3 brațe o săgeată. Acesta 
era așezat pe mijlocul unei farfurii din carton, care 
avea pe margine tabla înmulțirii în concentrul 0-100. 
Elevul provocat trebuia să comunice celorlalți, în 
timp optim, rezultatul înmulțirii indicate de săgeată. 
Această modalitate ludică i-a provocat pe elevi să 
comunice între ei, să învețe tabla înmulțirii, să îi 
întreacă pe ceilalți participanți. 
A treia activitate matematică s-a desfășurat tot pe 
echipe. S-au folosit pahare din plastic. Pe marginea 
fiecărui pahar erau scrise numere de la 0 la 10. 
Fiecare pahar era introdus într-un alt pahar, în seturi 
de câte 3, reprezentând astfel ordinul unităților, al 
sutelor și al miilor. Între cele 3 seturi de câte 3 
pahare era introdus un pahar pe marginea căruia era 
scrise semnul ,,+”, unul pe care era scris semnul ,,-“ 
și unul care avea inscripționat semnul ,,=”. Elevul 
primea o adunare sau o scădere, după care trebuia 
să aranjeze numerele și semnul ce indica operația 
matematică, folosind numerele de pe pahare. Când 
toate erau aliniate și formau operația indicată de 

provocare, trebuia să aranjeze numerele de pe 
ultimele 3 pahare din dreapta spre a indica rezultatul 
corect al operației matematice primite. 
A patra și ultima activitate matematică, desfășurată 
în comun de către elevii participanți  din cele 6 țări 
implicate în proiect, a fost un concurs. Fiecare țară 
participantă și-a desemnat un reprezentant. 
Coordonatorul concursului le punea întrebări din 
tabla înmulțirii, în concentrul 0-100, iar cei 
desemnați așezau un jeton magnetic pe pătratul  ce 
indica răspunsul considerat ca fiind cel corect. S-au 
însumat răspunsurile corecte și a fost desemnat cel 
care a avut cele mai multe răspunsuri corecte. 
În urma participării la aceste activități, s-au dobândit 
competențele: 
 creșterea capacității de observare, ascultare și 

analiză în educație;  
 elaborarea de strategii extracurriculare pentru 

creșterea sporită a atenției copiilor în procesul de 
predare formală;  

 promovarea unor strategii metodologice; 
adecvate pentru abordarea corectă a procesului 
de  predare –învățare. 

 În concluzie, experiența unei mobilități Erasmus a 
fost una  extrem de plăcută și folositoare atât pe 
plan profesional cât și pe plan personal, deoarece a 
urmărit să-i ajute pe  tineri să-și dezvolte 
participarea și înțelegerea metodelor de învățare a 
matematicii din alte țări, îmbunătățindu-și astfel  
rezultatele la această disciplină în viața școlară în anii 
următori. 
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A doua reuniune de activități 
Trimestieri Etneo - Catania - Sicilia - Italia 

Gabriela Neculae 
 
În săptămâna 26-30 ianuarie 2020 a avut loc cea 
de-a doua reuniune de activități din cadrul 
proiectului, la Școala „C. D. Teresa di Calcutta” din 
localitatea Trimestieri Etneo (Catania)- Sicilia. La 
această mobilitate au participat profesori din cele 
șase țări partenere: Turcia (țara coordonatoare), 
România, Croația, Polonia, Lituania și Italia (țara 
gazdă). Școala noastră a fost reprezentată  de dna 
director adjunct, prof. Alina Colescu, și un grup de 
patru copii de la clasa a IV-a A, coordonați de înv. 
Neculae Gabriela Rozalina. 
Elevii participanți au avut oportunitatea de a 
participa la o abordare internațională a 
matematicii, astfel încât să poată fi mai interesați 
de această disciplină, au aflat și alte modalități de 
a  folosi noțiunile matematice în viața lor de zi cu 
zi, au câștigat încredere în sine folosindu-și 
imaginația și creativitatea prin participarea la 
activitățile proiectului. 
Noi, profesorii  am împărtășit diferitele metode de 
predare/evaluare, am aflat despre  materialele 
utilizate în alte țări, ceea ce va conduce la evoluția 
noastră profesională. Cel mai dorit impact al 
proiectului este de a spori succesul țărilor 
participante la evaluările PISA. 
Activitățile desfășurate au urmărit să-i ajute pe  
tineri să-și dezvolte dorința de a  participa și 
înțelegerea metodelor de învățare a matematicii 

din alte țări, îmbunătățindu-și astfel  rezultatele la 
această disciplină în viața școlară în anii următori. 
Pe parcursul mobilității, la workshopul  pregătit de 
organizatori, elevii au luat contact cu un mediu 
școlar nou, într-o țară vest europeană, au 
participat alături de copiii parteneri în proiect la 
diverse activități matematice, având la bază jocul 
și munca în echipă, pentru a face din matematică 
o disciplina mai atrăgătoare și a-i înțelege mai bine 
utilitatea practică în viața de zi cu zi. cu zi. 
De asemenea, vizitarea unor obiective turistice și 
culturale din zona Siciliei (orașele Catania, 
Acitrezza, Aciceale, vulcanul Etna, turul ghidat al 
orașului Taormina) a permis participanților la 
proiect descoperirea unui tezaur cultural și 
arhitectonic unic. 
Apreciem că proiectul, prin diversitatea 
activităților  i-a încurajat pe elevi să depășească  
barierele de comunicare într-o limbă străină, să 
capete mai multă  încredere în ei, să învețe să fie 
deschiși , sociabili, dar mai ales, să înțeleagă 
matematica nu doar cu mintea ci și cu inima. 
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Matematica în viața de zi cu zi 
10 motive pentru a înțelege importanța matematicii în  viața noastră 

Gabriela Neculae 
 

"Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul" 
 
Dacă ne uităm suficient de atent, vom vedea că 
matematica apare în mai toate lucrurile care ne 
înconjoară – de la clădiri, drumuri sau transport și 
până la tehnologia atât de îndrăgită de copii. Cert este 
că toți folosim matematica în diverse aplicații practice 
de zi cu zi, fie că ne dăm seama, fie că nu. 
Matematica este limbajul universal al mediului nostru, 
ce a ajutat omenirea să explice fenomene și să creeze 
obiecte timp de mii de ani.  De la jocuri simple, la 
gestionarea timpului, matematica este vitală pentru a 
ajuta elevii să își dezvolte creativitatea și să își 
transforme dorințele în realitate. 
Matematica ne ajută în rezolvarea problemelor fiind 
indispensabilă în rezolvarea lor. Prin ea  putem găsi cel 
mai scurt și mai sigur drum pentru atingerea acestui 
scop.Cu timpul, matematica este cea care ne 
modelează modul de a gândi, de a reacționa, de a 
aprecia o situație, de a ne rezolva problemele care în 
zilele noastre se ivesc din ce în ce mai des. 
Matematica te ajută să construiești obiecte- dacă 
întrebi orice constructor sau proiectant, îți va spune 
cât de importantă este matematica în construirea 
oricărui lucru. Pentru a ridica o casă ce va rezista în 
timp ai nevoie de creativitate, uneltele potrivite, dar, 
cel mai important, de o gamă largă de cunoștințe 
matematice. 
Calcularea cantității totale de materialelor necesare, 
măsurarea cu precizie a lungimilor, lățimilor și a 
unghiurilor și estimarea costurilor proiectului sunt 
doar câteva dintre cazurile în care ai nevoie de 
matematica pentru crearea unor obiecte sau reparații 
în casă. 
Unii elevi pot spune că nu plănuiesc să lucreze 
vreodată în domeniul construcțiilor, dar cei mai mulți 
dintre ei vor avea la un moment dat o casă. Având 
abilitatea de a crea obiecte și a repara lucruri vor 
economisi bani și vor fi salvați de dureri de cap și stres.  
Matematica face gătitul distractiv- În bucătărie găsești 
mai multă matematică decât oriunde altundeva în 
casă. La urma urmelor, rețetele sunt doar niște 
algoritmi matematici sau operații de realizat pas cu 
pas. 
Bucătăritul necesită diverse cunoștințe matematice, 
precum: 
 Măsurarea ingredientelor pentru a urmări o rețetă; 
 Înmulțirea/ împărțirea fracțiilor pentru a determina 

cantitățile necesare pentru mai mult sau mai puțin 
de un anumit număr de porții; 

 Convertirea unei rețete din unitățile standard ale 
statelor unite (lingurița, lingura, cupa) în mililitri 
sau grame; 

 Calcularea timpului de gătire pentru fiecare 
element și ajustarea acestuia. 

Matematica scoate riscul din călătorii- Matematica 
devine foarte utilă atunci când călătorești, de la 
calcularea combustibilului pentru mașină în funcție de 
kilometri parcurși, la orientarea în spațiu, folosirea 
unei hărți și calcularea banilor în diverse valute. 
Matematica te ajută să economisești bani- Mulți 
specialiști sunt de acord că fără anumite abilități 
matematice oamenii   investesc,  economisesc și  
cheltuie bani în funcție de emoții. De obicei, 
persoanele care nu stăpânesc foarte bine anumite 
cunoștințe matematice fac greșeli financiare mai mari. 
Prin aplicarea lecțiilor de matematică în situații 
financiare și bugetare, elevii pot învăța cum să îsi 
cheltuie și să își economisească banii fără frică sau 
frustrare. 
Matematica îți permite să îți gestionezi mai bine 
timpul- Cea mai importantă resursă pe care o avem 
este timpul. În ritmul de trai din ce în ce mai alert te 
poți simți ușor depășit de atâtea lucruri ce trebuie 
făcute și obiective ce trebuie atinse. Respectarea 
programului cântărește în viața noastră de zi cu zi mai 
mult decât a cântărit vreodată în istorie, dar este 
nevoie de mai mult decât a citi un ceas sau un calendar 
pentru a putea rămâne în top. Una dintre cele mai 
simple și bune metode de a gestiona timpul este 
crearea unor liste cu sarcini de făcut.  Iată unde intră 
matematica în joc! 
Matematica dezvoltă deprinderi de recunoaștere și 
apreciere în raport cu creația artistică, a echilibrului 
architectural, reguli de compoziție pe care se bazează 
artele plastice, ritmuri și structuri musicale.  
Matematică și simetrie- Fagurii albinelor, dungile 
tigrilor, curcubeul de pe cer, cristalele de gheaţă, fulgii 
de nea, toate reflectă ordine, simetrie, o anumită 
frumuseţe! Vulcanii sunt conici, fulgii de zăpadă 
desenează stele simetrice de mare complexitate,  aştrii 
sunt sferici, galaxiile sunt spiralate ca şi cochiliile 
melcilor. Simplele observaţii privind natura sau analiza 
complexă cuprinzând măsurători de mare precizie şi 
calcule, toate surprind, felul acesta ordonat, îngrijit al 
naturii de a construi corpuri, forme, obiecte, sisteme, 
fenomene sau procese. 
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Joaca de-a matematica 
Gabriela Neculae 

 

Pentru a ne apropia mai mult de 
Regina materiilor școlare, pe tot 
parcursul  desfășurării proiectului, 
copiii clasei au fost antrenați în 
diferite activități matematice 
considerând că ” JOACA  DE- A  
MATEMATICA” poate fi o 
modalitate de a-i împrieteni mai 
ușor pe copii cu aceasta materie.   
La activitățile propuse  au 
participat cei 28 de elevi de la  
clasa a IV-a A,  Colegiul Național  ” 
Ana Aslan” Brăila , coordonați de 
înv. Neculae Gabriela Rozalina. 
Prin exercițiile propuse s-a dorit o 
nuanțare  a laturii distractive a 
matematicii prin introducerea 
unor elemente din universal 
copiilor în rezolvarea unor cerințe 
de calcul, dar și de logică 
matematică. Astfel, elevilor li s-a 
cerut să găsească valoarea unui 
”zâmbărici” (numărul ascuns într-

un calcul matematic pe baza 
regulilor învățate - metoda 
mersului invers- Un zâmbărici de 
nota 10), să identifice calea de 
rezolvare  corectă pentru un 
exercițiu matematic cu mai multe 
operații- ” Drumul corect”,  jocuri 
de logică matematică ” În lumea 
lui DACĂ”( găsirea corespondenței 
în relații de tipul -Dacă….atunci), 
identificarea enunțurilor 
adevărate/false referitoare la o 
problemă dată.  Găsirea 
corespondenței între un calcul 
matematic și rezultatul acestuia” 
Jucăria preferată”, Exerciții de 
rezolvare a unor cerințe 
matematice în perechi ”Unde-s doi 
puterea crește”, dar  și sub formă 
de întrecere între elevi ”Joc- Raliul 
matematicii”; 

Învățăm și ne distrăm de 
Halloween- pentru că sarbătoarea 
Holloween a devenit atât de 
populară și iubită de copii, una din 
activitățile matematice 
desfășurate a avut drept inspirație 
această  sărbătoare. Și la această 
activitate am folosit exerciții 

diverse de nuanțare a laturii 
distractive a matematicii prin 
introducerea unor elemente din 
universal copiilor în rezolvarea 
unor cerințe matematice; 
 să înlocuiască simbolurile 

desenate cu numerele potrivite 
pentru refacerea unor calcule 
matematice; 

 să găsească drumul potrivit 
pentru realizarea unor 
corespondențe; 

 să  completeze un tabel cu 
numărul de elemente corect 
obținut în urma numărării; 

 să completeze un careu 
matematic cu un șir de numere 
crescător, respectând direcția 
indicată de scriere;   

 să coloreze ”dovlecii veseli” , 
respectând culorile indicate de 
rezultatul calcului matematic 

Elevii s-au implicat cu plăcere în 
activitățile matematice propuse, 
fiind recompensați cu fețe 
zâmbărețe (emoji) pentru 
răspunsurile corecte  și cu diplome 
la sfârșitul lecției. 
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Călători în Croația 
Mariana Băcanu 

 
În perioada 24-28 octombrie 2021 
în cadrul proiectului Erasmus+ 
“Mathematics with games and fun 
in all Europe” patru elevi din  clasei 
a IV-a A: Mancă Riana, Popescu 
Rareș, Toma Darius și Feraru Tudor 
împreună cu doamnele profesor 
Colescu Alina și Băcanu Mariana ne-
am deplasat în orașul Barilovic,  
Croația. După un drum lung cu 
avionul, având escală în 
Amsterdam, am aterizat seara în 
Zagreb, unde am fost întâmpinați 
de gazde. Ne-am cazat la hotel, 
nerăbdători să începem a doua zi 
activitățile. 
Luni, 25 octombrie ne-am deplasat 
cu microbuzul la școala din Barilovic 
unde ne-am întâlnit cu copiii și 
cadrele didactice din Lituania și 
Croația.   Peisajele de toamnă ne-au 
încântat privirile pe traseu.     
 Țările partenere din Turcia, Italia și 
Polonia au participat on-line la 
întâlnire. Îmbrăcați în costume 
tradiționale românești am 
reprezentat România. Fiecare elev 
și cadru didactic reprezentant al 
fiecărei țări s-a prezentat în limba 
engleză , apoi țara gazdă ne-a 
încântat cu un program artistic 

alcătuit din dansuri moderne și 
populare. După- amiază ne-am 
deplasat în capitala Croației, la 
Zagreb cu trenul. Am vizitat clădiri, 
monumente importante, apoi am 
servit masa într-un cadru festiv.   
Marți, 26 octombrie la școală s-au 
desfășurat activități matematice 
diversificate. Copiii au format grupe 
de câte patru elevi din toate țările 
participante. Elevii noștri din 
România au fost foarte activi, au 
rezolvat cu succes toate sarcinile 
primite. S- au rezolvat exerciții la 
tablă, pe calculator, au asociat 
cadranele ceasurilor cu ora care 
trebuia indicată, au creat forme 
diverse cu elastice, au rezolvat 
exerciții folosind semnele de 
circulație.  Toți participanții au  
primit diplome și suveniruri. S-au 
făcut poze de grup. După amiază 
ne-am deplasat pe jos și am vizitat 
acvariul ,,Aquatica”. Acolo am 
recunoscut multe specii de pești 
cunoscute și la noi în țară. Seara am 
fost însoțiți la bowling de domnul 
profesor  într-o sală deosebit de 
frumos luminată în toate culorile. 
Copiii au exersat aruncarea mingiei 
pe pistă pentru a primi cât mai 

multe puncte. La final am servit cu 
toții pizza si am băut sucuri.   
A treia zi, 27 octombrie a fost ziua 
în care am mers în excursie. Am 
plecat de dimineață echipați 
corespunzător. Am vizitat muzeul 
Nikola Tesla, considerat un 
important om de știință. A fost 
inventator, fizician, inginer 
electrician și unul dintre promotorii 
cei mai importanți ai electricității 
comerciale. Copiii au fost încântați 
de prezentare și experimentele la 
care au participat.   Apoi, am vizitat 
orașul Zadar, cel mai vechi oraș 
croat, al doilea ca mărime din 
regiunea Dalmației și al cincilea ca 
mărime din țară; oraș-port la Marea 
Adriatică. Am admirat apusul de 
soare alături de localnici.  A doua zi 
am plecat spre casă păstrând în 
amintire toate experiențele noi la 
care am luat parte. 
Am fost foarte încântați de 
participarea la acest proiect, am 
legat prietenii cu persoane noi, am 
vizitat orașe din Croația, am trăit 
experiențe inedite. 

  

Jocuri și activități Eramus 
 
În cadrul proiectului Erasmus + elevii clasei a III-a A îndrumați de profesor 
învățământ primar Băcanu Mariana au desfășurat mai multe activități cum 
ar fi : „Podul de piatră”, „Ziua Pi”și „Să ne bucurăm de matematică cu jocuri 
și amuzament”.  
Pentru buna desfășurare a jocului ,,Podul de piatră” copiii au îmbinat utilul 
cu plăcutul. Au primit bilețele care conțineau numere scrise. S-au grupat 
câte doi realizând descompunerea lui 1000, cântând melodia și simulând 
constructia podului. 
Ziua Mondială a numărului Pi se sărbătorește la data de 14 martie, ocazie 
cu care elevii au desfășurat o activitate matematică în cinstea zilei 
internaționale a pasionaților de matematică . Le-am pregătit elevilor o 
prezentare Power Point despre semnificația acestei zile, apoi au 
confecționat lănțișoare pe zalele cărora au scris zecimalele lui Pi. Au 
comparat lungimea lor, apoi au sărbătorit cu plăcinte Pi. 
,,Să ne bucurăm de matematică cu jocuri și amuzament” a fost cea de-a 
treia activitate desfășurată în sala de sport. Copiii au desfășurat mai multe 
jocuri , cum ar fi: „Cursa pe numere”, „Ghicește numărul”, „Ochitorul 
dibaci”, „Buchețelele”, „Mutarea popicelor”, la care au participat cu multă 
plăcere și entuziasm. 
Secvențe din activitățile desfășurate au fost flmate sau fotografiate pentru 
păstrarea lor în amintire. 
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  Numărăm, ne jucăm, calculăm, rezolvăm... și 

ajungem în Croația la cea de a treia întâlnire 

transnațională la care au participat fizic 
România, Lituania și în format virtual Italia, 
Turcia și Polonia. Pe parcursul a cinci zile (24-28 
Octombrie 2021), 4 elevi  însoțiți de 2 cadre 
didactice au desfășurat activități matematice 
împreună cu ceilalți parteneri la școala din 
Barilovic. În cadrul acestei reuniuni au fost 
prezentate informații referitoare la sistemul de 
învățământ din fiecare țară parteneră , au fost 
organizate vizite la Muzeul Tesla și excursii în 
Zagreb și Zadar. 

Coordonator proiect, 
prof. Alina Colescu 



Asland 

Nr. I, Anul 2022 

 

13 
 

Matematica – cea mai surprinzătoare știință ! 
Teodora Nicolau 

 
Începând cu anul școlar 2019-2020, elevii clasei a 
III-a B, coordonaţi de către dna prof. Teodora 
Nicolau au participat cu mare bucurie, curiozitate 
și interes la activități ce au făcut parte din 
proiectul Erasmus + 2019-1-IT02-KA229-063342_2, 
„Mathematics with games and fun in all Europe”. 
Prima activitate organizată, în data de 20.02.2020, 
a fost un joc matematic, „Vânătorii de teritorii”, la 
care au participat 24 de elevi, grupaţi în echipe a 
câte 3 elevi. Fiecare jucător alege o culoare pe 
care o va folosi pentru a reprezenta zona tabloului 
cucerit. Jucătorii aruncă, pe rând, două zaruri și 
trebuie să folosească numerele obținute pentru a 
trasa perimetrul dreptunghiului sau pătratului. 
Odată desenate, vor scrie opersția în centrul figurii 
desenate. Jocul se încheie când jucătorii rămân 
fără spațiu pentru desena. Câștigătorul este 
jucătorul care a folosit cea mai mare suprafață, 
adică cele mai multe pătrate sau dreptunghiuri. La 
sfârșit, elevii trebuie să scrie suprafața totală 
cucerită. Este interesant de văzut cum, atunci când 
rămâne puțin spațiu, încep să facă descompuneri 
pentru a putea trasa terenul cucerit. Un joc 
matematic fantastic! 
În data de 14.02.2021, când deja elevii erau în 
clasa a IV-a B, l-am sărbătorit pe „Regele 
Matematicii: π” prin diferite modalități: 
 explicaţii despre numărul π şi utilizarea lui în 

matematică; 
 realizarea unor desene cu numărul π văzut ca 

un personaj; 
 crearea unei poveşti şi benzi desenate: „Regele 

Matematicii: π”; 
 jocuri de rol între copii şi numărul π. 
Activitatea ”Enjoy maths with games and fun” a 
avut loc în data de 15.06.2021 și a implicat elevii 
cu mare interes în găsirea cât mai multor situații 
practice de aplicare a matematicii. 
Activitatea s-a desfășurat sub forma unui joc, 
”Târgul de turism”, în care elevii au prezentat câte 
o țară, la alegere, cu obiectivele sale turistice, cu 
ofertele pentru cazare, transport etc, astfel: 
 realizarea unor postere cu obiective turistice 

din țara aleasă; 
 crearea unor jocuri de rol turist-recepționerul 

hotelului; 
 calcularea și alegerea celor mai bune oferte de 

cazare; 

 materiale de promovare a proiectului. 
Cea mai dorită și așteptată activitate a fost cea de-
a patra mobilitate, în Polonia, în școala din orașul 
Stanin, în perioada 28 nov. - 02 dec. 2021. 
România a fost reprezentată prin 5 elevi (Morogan 
Maximilian, Zaharia Denis, Dimache Ștefan, Frățilă 
Mario și Dănăilă Ioan) și 2 profesori însoțitori 
(Dănăilă Luminița și Nicolau Teodora). 
Activitățile s-au desfășurat sub forma de jocuri 
matematice, elevii fiind grupați câte 4, din țări 
diferite. Prima sarcină a fost de a crea o imagine 
folosind calculele și rezultatele lor de pe piesele 
unui puzzle. O altă sarcină a fost de a descoperi ce 
număr reprezintă fiecare viețuitoare din tabel 
pentru a obține rezultate matematice corecte.  
Fiecare școală participantă a prezentat rezultatele 
activităților derulate pe parcursul anului școlar, 
având ca scop înțelegerea matematicii prin 
aplicarea noțiunilor matematice în viața de zi cu zi. 
Ultima zi a fost cea mai plăcută, datorită vizitării 
Centrului de Științe ”Kopernik” din Varșovia unde 
jocurile și aparatele făceau o trecere simplă de la 
joc la științe. 
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Mobilitate Lituania 
Magdalena Codreanu 

 

În perioada 20 - 24 februarie 2022, s-a derulat 
ultima mobilitate din cadrul Proiectului 
Erasmus+ “Mathematics with games and fun in 
all Europe”, nr. 209-1-IT02-KA229-063342_2. 
Aceasta a avut loc la Gargždų ”Minijos” 
Progimnazija din Gargždai, Lituania. Colegiul 
Național ”Ana Aslan” Brăila a fost reprezentat 
de către doamna director adjunct, profesor 
Colescu Alina (coordonatorul proiectului în 
România), doamna profesor pentru 
învățământul primar Codreanu Magdalena și 
elevii clasei a IV-a B, respectiv Constantin 
Dragoș - Mihai, Ion Darius - Ionuț, Nicolae Luca - 
Ioan și Racoviță Dennis - Gabriel. În Lituania, s-
au deplasat și partenerii din Croația și Polonia. 
Cei din Turcia și Italia au participat online. 
Pe 21 februarie 2022, am vizitat Gargždų 
”Minijos” Progimnazija din Gargždai. Aceasta 
este o școală modernă, impresionantă, cu peste 
1000 de elevi ai ciclurilor primar și gimnazial, cu 
95 de cadre didactice, cu multe spații și dotări, 
care facilitează derularea procesului instructiv-
educativ în condiții optime. Am avut parte de o 
primire călduroasă, presărată cu momente 
artistice deosebite susținute de către elevii din 
Lituania. 
România a fost la înălțime, când s-a prezentat. 
Atât profesorii, cât și elevii au dovedit că au 
cunoștințe temeinice referitoare la exprimarea 
în limba engleză și abilități oratorice. De 
asemenea, prin costumația purtată (ia), au 
promovat specificul național tradițional.  
După-amiază, mai întâi, am vizitat Centrul de 
Informare Turistică din Gargždai. Apoi, gazdele 
ne-au pregătit un tur al orașului Klaipeda, al 
treilea ca mărime din țară. Seara, copiii au avut 
parte de o experiență unică. Au pregătit o pizza, 
sub atenta supraveghere a bucătarilor. 
Activitățile matematice s-au desfășurat pe 22 
februarie 2022. Acestea au fost interactive și au 
presupus utilizarea de mijloace de învățământ 
moderne: platforme, aplicații digitale, tablă 
Smart și tablete conectate la Internet. Totodată, 
copiii din toate țările au participat la două 

activități practic-aplicative: realizarea unor 
lumânări și jocuri de mișcare. Toate activitățile 
au avut la bază diverse noțiuni matematice: 
calcule - teste grilă, însumarea unor punctaje / 
scoruri, fracții, figuri geometrice, realizarea unui 
corp geometric (cilindru – lumânarea). La 
Kahoot, pe primele două locuri s-au clasat doi 
elevi din clasa mea: Racoviță Dennis – Gabriel și 
Ion Darius – Ionuț. Sunt foarte mândră de 
școlarii mei, care au participat cu interes la 
toate activitățile, remarcându-se mereu prin 
rezultatele fruntașe înregistrate și prin buna 
dispoziție afișată permanent. 
După aceste activități, au urmat un scurt 
program artictic și Festivitatea de premiere a 
țărilor participante.Ziua a continuat cu vizitarea 
unor locuri minunate din Lituania: Stațiunea 
Palanga de la Marea Baltică, Muzeului Chihlim-
barului, Marea Baltică, Casa cu susul în jos și 
Akropolis Mall din Klaipeda. 
Surprizele s-au ținut lanț și în ziua 
următoare.Coordonatoarea proiectului din 
Lituania ne-a pregătit un itinerariu deosebit prin 
țara sa. Mai întâi, am vizitat Castelul Trakai din 
localitatea Trakai. Aici, s-a turnat filmul 
”Cenușăreasa”. Apoi, am vizitat Parlamentul 
Repubicii Lituania și Catedrala Catolică din 
Vilnius. Atât profesorii, cât și elevii din toate 
țările participante au fost cuceriți de 
ospitalitatea reprezentanților Parlamentului și 
au văzut niște locuri și peisaje deosebite. 
Pe 24 februarie 2022, am revenit în România. Cu 
toții, am fost foarte încântați de experiențele 
trăite și amintirile adunate.   
Proiectul Erasmus+ ”Mathematics with games 
and fun in all Europe” este primul proiect de 
mobilitate transnațională derulat de  Colegiul 
Național ”Ana Aslan” Brăila. Experiența unei 
mobilități Erasmus a fost una foarte plăcută și 
utilă, atât pe plan profesional, cât și pe plan 
personal, atât pentru cadrele didactice, cât și 
pentru elevi. 
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Enjoy math with games and fun 
Magdalena Codreanu 

 
 
 
 

 
  

În perioada 24 – 28 ianuarie 2022, Colegiul Național ”Ana 
Aslan” Brăila a fost gazda mobilității cu numărul 5 din cadrul 
Proiectului Erasmus + “Mathematics with games and fun in 
all Europe”, cu nr. 209-1-IT02-KA229-063342_2.  
Pe 26 ianuarie 2022, s-au desfășurat activități de tip 
”Workshop for children” (două sesiuni, 90 de minute), iar 
tema întâlnirii transnaționale a fost ”Enjoy Math with 
games and fun”. 
La activitățile matematice au participat elevi din toate cele 
6 țări partenere: România, Turcia, Lituania, Croația, Polonia 
și Italia, cu mențiunea că elevii din Polonia și Italia au 
participat online, prin intermediul  aplicației Google Meet. 
Workshop-urile s-au susținut în sala de festivități a 
Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila și au fost coordonate 
de doamna profesor pentru învățământul primar Codreanu 
Magdalena, care a lucrat  pe grupe cu 25 de elevi (11 elevi 
de la clasa a IV-a B a colegiului, 4 eleve din Lituania, 6 eleve 
din Turcia și 4 elevi din Croația). Fiecare grupă a avut 5 
membri (4 dintre echipe au avut membri din toate cele 4 
țări prezente, iar una doar din două țări). 
Activitățile desfășurate în limba engleză au fost 
următoarele: 
1. “How far is your town from Brăila?”  
Membrii fiecărei echipe au lucrat pe fișe inviduale 
următoarele sarcini: o adunare cu unități de măsură (km) – 
calcularea distanței de la Brăila la localitatea de origine a 
copilului (ex.: Brăila – București – Ankara – Nevșehir / 
Turcia); localizare pe hartă a localității de origine; schimb de 
cuvinte uzuale în limba maternă între copii (ex.: Cum spui în 
limba turcă “I love you! / Mulțumesc! / Bună ziua!” ?). 
2. “BINGO Multiplication” (tabla înmulțirii) – teamwork 
Fiecare echipă a rezolvat înmulțiri pe laptopul ei. Avea de 
realizat 3 linii de BINGO (verticală, orizontală, oblică), iar 
mouse-ul a fost folosit, pe rând, de către fiecare membru al 
echipei. 
3. “Geometric shapes”   
Fiecare coechipier a construit din bețișoare și plastilină un 
cub și o piramidă. 
4. “Discover the image!” 
S-a organizat un concurs cu ajutorul unui material pps. 
despre cifrele romane, care a fost prezentat pe 
videoproiector. Fiecare echipă ghicea numărul scris cu cifre 
romane și descoperea o parte dintr-un puzzle. La final, 
imaginea, compusă pas cu pas, înfățișa Coloseumul din 
Roma (pe care copiii l-au recunoscut). Pentru fiecare 
răspuns corect, echipa primea o monedă romană. Partea 
frumoasă a fost că toate echipele au fost câștigătoare. 
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5. “TANGRAM puzzle” - “The rainbow house” – teamwork 
Membrii fiecărei echipe au avut sarcini bine trasate: doi au decupat cele 7 
figuri geometrice ale pătratului TANGRAM, trei le-au asamblat și cu toții le-au 
lipit, rând pe rând. 
Toate grupele au realizat “Casa curcubeu”, folosind tehnica TANGRAM și, la 
sfârșit, s-a organizat o expoziție cu cele 5 ”Case curcubeu”. 
6. “Math … to the Zoo” 
Fiecare elev a efectuat 3 adunări pe o fișă (numerele naturale de la 0 la 10 
000).  
Rezultatele obținute au fost asociate cu 3 animale, astfel încât să reprezinte 
masa corporală a acestora din realitate. Apoi, au scris pe fișă un enunț în 
limba engleză despre unul dintre acele animale. 
7. “Fractions” – wordwall 
Copiii au lucrat pe telefoanele lor conectate la Internet. Ei au asociat fracțiile 
cu reprezentările lor grafice corespunzătoare. La sfârșit, fiecare se înregistra și 
își afla punctajul și pe ce loc s-a clasat. Top 3 a fost format din elevi din Italia, 
România, Italia. 
După finalizarea jocului wordwall, elevul Racoviță Dennis – Gabriel a încântat 
și a uimit pe toată lumea cu talentul și priceperea sa de a mânui cubul Rubik 
(în 27 - 28 de secunde reușea să aranjeze / să rezolve cubul Rubik, care era 
destul de ”amestecat” de către colegii lui din celelalte țări). 
Toți elevii au participat activ la activitățile / jocurile matematice. Varietatea 
acestora, și caracterul lor ludic i-a încântat și i-a determinat să colaboreze și 
să lucreze într-o echipă transnațională. A fost o experiență deosebită pentru 
ei, pentru că au cunoscut oameni și locuri noi, s-au jucat jocuri matematice, 
au avut parte de elemente surpriză și au exersat limba engleză. 
La aceste activități au mai participat: coordonatorul Proiectului Erasmus+ la 
nivelul țării noastre, doamnana profesor Colescu Alina, coordonatori și 
învățători din celelalte țări și doamnele profesoare de limba engleză, Badea 
Claudia și Delighiosu Laura. Doamnele învățătoare au tradus în limba maternă 
pentru elevii dumnealor, atunci când aceștia au întâmpinat unele probleme 
de înțelegere a limbii engleze. Și doamnele profesoare de limba engleză au 
sprijinit derularea dialogurilor în engleză, traducând din română în engleză, 
atunci când a fost cazul. 
La final, s-a organizat festivitatea de premiere a participanților la această 
mobilitate. 

 



Asland 

Nr. I, Anul 2022 

 

19 
 

Mathenama activity 
Magdalena Codreanu 

 
Elevii clasei a III-a B de la Colegiul Național ”Ana Aslan” 
Brăila, coordonați de către doamna profesor pentru 
învățământul primar Codreanu Magdalena, au 
participat în luna iunie 2021 la activitățile din cadrul 
Proiectului ERASMUS+ ”Mathematics with games and 
fun in all Europe”, nr. 209-1-IT02-KA229-063342_2. 
În cadrul temei ”Mathenema Activity” s-au derulat mai 
multe activități cu caracter practic, care au avut drept 
scop evidențierea rolului și importanței matematicii în 
viața de zi cu zi a elevilor, atât acasă, alături de părinții 
lor, cât și la școală, împreună cu colegii și învățătoarea 
acestora.  
Mai întâi, elevilor li s-a propus să realizeze niște filmulețe în mediul lor familial, prin intermediul cărora să 
surprindă prezența matematicii în viața lor zilnică. Astfel, unii copii împreună cu părinții lor au filmat scurte 
momente pe parcursul unei săptămâni, în care aceștia apar în diferite ipostaze și în care se regăsesc anumite 
cunoștințe matematice însușite la școală: exerciții de numărare, unități de măsurat lungimea, masa corporală, 
timpul, valoarea lucrurilor, adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri. În aceste filmulețe, elevii au fost surprinși făcând 
diverse acțiuni: cronometrarea periajului zilnic al dinților, practicarea diferitelor sporturi în timpul liber și 

măsurarea timpului alocat antrenamentelor, distanțele 
dintre diferite orașe pe parcursul unor călătorii alături 
de cei dragi, prețul unor produse achiziționate, zile de 
naștere, ieșiri în natură și numărarea unor plante / 
obiecte, jocuri în parc, plimbări cu bicicleta etc. Pe 
parcursul acestor activități, copiii au petrecut timp cu 
familia și au conștientizat cât de importantă și cât de 
prezentă este matematica în viața lor. 
Filmulețele au fost realizate benevol de următorii 
școlari de la clasa a III-a B: Racoviță Dennis – Gabriel, 
Sider David – Cristian, Matetovici Andrei, Munteanu 
Maria – Alessia și Munteanu Robert – Cristian (frați 

gemeni), Constantin Dragoș - Mihai, Ion Darius – Ionuț și Toader Bogdan – Florin. 
Pe 11 iunie 2021, am realizat în sala de clasă cu elevii mei mai multe ateliere, prin care am arătat că matematica se 
poate regăsi și altfel decât în cadrul unei ore de curs. Astfel, am combinat diverse aspecte ale vieții cotidiene a 
școlarilor cu ceea ce au învățat la matematică, pe parcursul anilor școlari. 
Atelierele, la care au participat cei 22 de elevi ai clasei a III-a B, au fost: ”The little IT expert”, ”Scientist kids”, ”How 
much does it cost?”, ”Musicogram”, ”Rubik’s cube & Geometric shapes”, ”Little chess players”, ”The little 
builders”, ”The little chefs – Fruit salad” și ”The game of target”. 
În cadrul atelierului ”The little IT expert”, elevul Sider David – Christian a folosit calculatorul din sala de clasă și a 
realizat un desen în Paint, folosindu-și cunoștințele matematice Microsoft Windows despre figuri geometrice și 
abilitățile sale de lucru în mediul IT. Astfel, el a 
demonstrat utilitatea matematicii în lucrul pe calculator 
și realizarea unor desene, utilizând una din aplicațiile  
Elevii Racoviță Dennis – Gabriel, Nicolae Luca – Ioan și 
Florea Andrei – Alexandru au fost ”Scientist kids”. Ei au 
măsurat capacitatea unor vase și au realizat un 
experiment (amestecul dintre bicarbonat de sodiu și 
oțet). Prin aceste exerciții practice, au scos în evidență 
prezența matematicii în realizarea unor meserii, care 
presupun cercetare, măsurare și precizie în folosirea 
ingredientelor, atenție, răbdare, respectarea strictă a 
gramajelor și a normelor de protecție la locul de 
muncă. 
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Gemenii Munteanu Maria – Alessia și Munteanu 
Robert – Cristian au participat la  atelierul ”How much 
does it cost?”. Ei au folosit jocul lor personal, ”Cât 
costă?”. Efectuând înmulțiri și împărțiri, aceștia au 
descoperit prețul unor păsări și mamifere. Acest joc a 
arătat că e nevoie de calcule matematice pentru a 
achiziționa un produs. 
La atelierul ”Musicogram” au participat elevele Budur 
Diana – Maria, Țigănuș Maria și Dobre Cosmina – 
Georgiana. Elevele au efectuat exerciții de percuție 
corporală pe fond muzical, au cântat la un instrument 
muzical (xilofon) și au scris notele pe portativ. Acestea 
au demonstrat prin acțiunile lor că matematica te ajută 
să înveți să cânți la un instrument, să știi să identifici ritmul muzical și să scrii notele muzicale pe liniile și spațiile 
unui portativ. 

Matetovici Andrei și Arigun Taner și-au folosit 
îndemânarea și cunoștințele matematice legate de 
corpuri geometrice la atelierul ”Rubik’s cube & 
Geometric shapes”. Mai întâi, au lucrat cu cubul Rubik, 
reușind să completeze câteva fețe ale acestuia într-o 
anumită culoare. Apoi, au arătat cum se pot construi 
corpurile geometrice studiate la ora de matematică, 
folosind scobitori și plastelină (cub, paralelipiped 
dreptunghic, piramidă, cilindru). Ei au scos în evidență 
că e nevoie de pricepere, îndemânare, orientare în 
spațiu, răbdare și anumite noțiuni matematice, pentru 
a realiza astfel de acțiuni.  
Ion Darius – Ionuț și Borbely Dumitru – Bogdan au fost 
”Little chess players”. Cei doi școlari s-au distrat copios 
la o partidă de șah. Ei frecventează în timpul lor liber 

un club de șah, unde își etalează priceperea și cunoștințele matematice necesare în practicarea șahului. 
Prin intermediul atelierului ”The little builders”, elevii Constantin Dragoș - Mihai și Jalbă Alexandru – Ioan au arătat 
importanța matematicii în realizarea construcțiilor. Au realizat turnuri din pahare / cuburi și un robot, folosindu-se 
de imaginație, creativitate, îndemânare, schițe, măsurători (”Al cui este cel mai înalt turn?”), timpul alocat, 
numărarea pieselor necesare, așa cum fac constructorii adevărați.  
Matematica este foarte importantă în domeniul gastronomiei. De aceea, am ales să avem atelierul ”The little chefs 
– Fruit salad”, la care au lucrat elevele Bădin Oana – Maria, Cioclu Andreea – Irina, Cristu Maya – Andrea, Popa 
Adelina – Maria și Stanciu Ana – Lavinia. Fetele au imitat meseria de bucătar și au preparat o delicioasă salată de 
fructe. Au apelat la matematică atunci când au numărat fructele, au cântărit fiecare categorie de fructe în parte, au 
calculat numărul de calorii, au numărat celelalte ingrediente folosite la asezonare / decorare.  
La ultimul atelier intitulat ”The game of target”, Toader Bogdan – Florin și Marin Sabin – Justinian s-au jucat cu 
ținta. Mai întâi, au aruncat la țintă o mingiuță de câte două ori fiecare. Apoi, s-au deplasat până la ea, fiind legați la 
ochi cu o eșarfă. S-au folosit de cunoștințele matematice pentru a măsura cu ruleta distanța de 2 m dintre țintă și 

ei, pentru a citi punctele câștigate de fiecare dată, 
pentru a însuma punctele și a stabili învingătorul. 
Toate activitățile au fost atractive. Elevii au 
participat cu plăcere și dăruire.  
La final, au realizat că matematica este prezentă în 
viața omului în toate aspectele ei, prin intermediul 
numerelor, calculelor, măsurătorilor, geometriei și 
logicii, pe care le înglobează această disciplină. 
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Mă bucur că am avut șansa să fac parte din Proiectul Erasmus + 
”Mathematics with games and fun in all Europe”, alături de colegii 
mei, Dennis, Luca și Darius, de doamna director adjunct  Colescu 
Alina și de doamna învățătoare  Codreanu Magdalena. Ne-a oferit 
ocazia să cunoaștem oameni noi, culturi noi și să descoperim în 
fiecare zi lucruri minunate .  
Mi-a plăcut foarte mult școala din Lituania, care era foarte 
modernă, cu multă tehnologie și foarte curată. Copiii erau foarte 
prietenoși și la fel erau și cadrele didactice.  Am participat chiar și la 
programul artistic oferit de către ei, totul în încercarea lor de a ne 
face să ne simțim cât mai bine.  
Orele de matematică au fost interactive, educative și foarte 
distractive în același timp.  
Am reușit să vizităm și orașul gazdă, Gargzdai și capitala Lituaniei, 
Vilnius. Așa am avut oportunitatea să vedem locuri noi, foarte 
interesante și să ne creăm amintiri noi .  
Proiectul Erasmus+ a fost foarte bine organizat și ne-a oferit o șansă 
tuturor să explorăm lucruri noi. Matematica s-a dovedit a fi un 
limbaj universal, care ne ajută să comunicăm, să interacționăm și să 
colaborăm unii cu alții, indiferent de limba maternă vorbită.  
Pentru mine acest proiect a fost o experiență de neuitat, pe care aș 
mai dori să o repet în viitor. 
 

Dragoș-Mihai Constantin, clasa a IV-a B 

Părerea mea despre Lituania este una pozitivă. 
Acolo, am vizitat o școală mai performantă decât noastră 
și am văzut o țară foarte frumoasă. Dulciurile lor 
tradiționale erau foarte gustoase. 
Cel mai mult mi-a plăcut Parlamentul lor. Doamna 
învățătoare ne-a spus că acolo a fost într-o vizită oficială 
și fostul președinte al României, domnul Ion Iliescu. L-am 
văzut într-o fotografie din cadrul expoziției de la 
Parlament, alături de alți șefi de stat și alte personalități.  
Oamenii de acolo ne-au primit cu mare drag. Ei erau 
bucuroși că nouă ne plăcea țara lor. 
A fost o experiență de neuitat! 
 

Darius-Ionuț Ion, clasa a IV-a B 

Sunt Luca, elev în clasa  a IV-a B și anul acesta am participat la 
Proiectul ERASMUS + ”Mathematics with games and fun in all 
Europe”. Clasa noastră a făcut schimb de experiență cu elevii din 
Lituania. Ceea ce m-a impresionat în această țară a fost sistemul lor 
de învățământ - totul digitalizat, interactiv, captivant, atractiv - 
atuurile perfecte pentru a face elevii să iubească pur și simplu 
școala. (Se jucau Kahoot în loc de testele clasice!) 
Părerea mea este că, dacă s-ar combina tehnologia / dotările 
învățământului lituanian cu capacitățile elevilor români aflați sub 
îndrumarea minunaților profesori pe care îi avem, am fi ”THE BEST”! 
 

Luca-Ioan Nicolae, clasa a IV-a B 

Mie mi-a plăcut foarte mult în Lituania. Am vizitat această 
țară prin intermediul Proiectului Erasmus+ ”Mathematics 
with games and fun in all Europe”, la care am avut șansa să 
particip alături de alți colegi de clasă. 
A fost prima dată când am mers cu avionul, dar a fost o 
experiență frumoasă. La școala gazdă a fost minunat. Am 
participat la diverse activități matematice, dar și distractive. 
Copiii de acolo au fost calzi și primitori. 
Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am vizitat casa cu susul 
în jos. Extrem de interesantă a fost și vizita la Parlamentul 
Lituaniei din Vilnius. 
Lituania este o țară foarte frumoasă! 
 

Dennis-Gabriel Racoviță, clasa a IV-a B 

Impresii de cãlãtorie 
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Mă numesc Frățilă Mario Ștefan, sunt elev al 
Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila și am fost 
unul dintre elevii care au participat la proiectul 
"ERASMUS+". Am participat la multe activități din 
cadrul proiectului, alături de colegii mei de clasă, 
în ultimii 2 ani: jocuri de rol, jocuri matematice, 
Ziua lui π”. Toate m-au făcut să-mi doresc să aflu și 
mai multe despre matematica din viața de zi cu zi, 
despre țările partenere în proiect și să-mi 
îmbunătățesc exprimarea în limba engleză. 
Am fost foarte fericit că am fost selectat, alături de 
încă 3 colegi de clasă, să participăm la întâlnirea 
care a fost organizată în Polonia, în decembrie 
2021! 
A fost prima dată când am zburat cu avionul și mi-
a plăcut foarte mult! Totuși mi-a fost frică la 
început.Tot în această excursie a fost prima dată 
când am mers cu trenul. Deși în prima zi nu am 
vizitat nimic deoarece am ajuns destul de târziu la 
hotel, toți eram foarte veseli și vorbeam întruna ! 
Găseam subiecte din orice era în jurul nostru, dar 
ne mai și speriam unul pe altul :”ne distrăm acum, 
dar mâine cine știe ce  probleme grele de 
matematică vom avea de rezolvat ?!” Credeam că 
vom avea un fel de test sau de concurs și nu 
vroiam să ne facem de râs.  
A venit și dimineața următoare și urma să ne 
lămurim. Am mers la o școală din satul Stanin. 
Acolo, toți ne-au primit cu brațele deschise și ne-
au prezentat unele tradiții și costumele lor 
naționale. Ei au organizat și un mic spectacol, în 
care copiii de la acea școală au cântat și au dansat 
pentru noi. Abia mai târziu am dat un fel de 
concurs de matematică, unde am colaborat cu alți 
copii din Turcia, Croația, Polonia și Lituania. A fost 
doar un mod de a colabora între noi, de a veni cu 
idei în sprijinul echipei, nu un test, așa cum ne era 
nouă teamă. Seara, la hotel, am încercat să cunosc 
cât mai mulți copii din celelalte țări. Toți erau 
foarte drăguți și politicoși. Mi-am făcut mulți 
prieteni acolo, m-am distrat foarte mult cu ei și am 
învățat lucruri foarte interesante despre cultura 
lor.În a treia zi am făcut un tur al școlii din Stanin, 
am explorat fiecare colțișor al școlii, de la săli de 
clasă până la săli de sport și cantină. Am servit 
prânzul chiar la acea cantină, dar mie nu mi-a 
plăcut mâncarea de acolo deoarece era specifică 
zonei și nu eram obisnuit cu acea mâncare. După-

amiază am plecat spre una dintre cele mai 
cunoscute stațiunile de sky, Kazimiers Dolny. Am 
avut o călătorie puțin cam friguroasă, cu vânt rece, 
dar am avut și bucuria primilor fulgi de nea din 
acestă iarnă. Am urcat și pe un munte de unde se 
vedea minunat valea râului Vistula și stațiunea. 
Acolo era și un monument format din 3 cruci mari 
din lemn, dedicat eroilor căzuți în al doilea război 
mondial. 
În a patra zi am vizitat Varșovia, capitală Poloniei. 
Acolo am explorat un întreg ansamblu de 
mașinării, invenții cudate și iluzii optice, numit 
"Centrul Științific Kopernik". Am crezut că e un 
simplu muzeu cu exponate și că ne vom plictisi, 
dar nici pe departe! Acest muzeu avea tot felul de 
lucruri cu care aveai voie să interacționezi. Pe 
lângă aceste mașinării, avea și foarte multe jocuri, 
pentru toate vârstele, de inteligență și de 
amuzament. Era și o colecție impresionantă de 
biciclete vechi și noi. Nici lucrurile moderne nu 
lipseau, de exemplu: un automobil marca 
"Mercedes" care părea sa fie o navetă spatială, 
dar, pentru mine, cel mai interesant lucru a fost un 
joc de inteligență și un glob care avea un fel de 
electricitate înăuntrul acestuia.  
Seara, am trecut și printr-un târg de iarnă, însă 
frigul nu prea ne-a îndemnat la cumpărături, ci 
preferam să stăm la căldură, în hotel, mai ales că 
acum ne împrietenisem cu ceilalți participanți și 
doream să mai câștigăm puțin timp împreună. 
Joi ne-am întors acasă fericiți, dar și triști în același 
timp, pentru că ne doream să mai vizităm mult mai 
multe locuri interesante și amuzante din Polonia. 
Această excursie a fost incredibilă : de la locurile 
pe care le-am vizitat până la oamenii pe care i-am 
ăntâlnit, iar dacă aș avea ocazia să o repet, aș 
accepta cu siguranță!  
Le mulțumesc tuturor organizatorilor acestui 
proiect pentru experiență unică și de neuitat!!!

 
  

Impresii de cãlãtorie 
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Learn my maths game - The landing hunters 
Magdalena Codreanu 

 
This game, „The landing hunters” is a game which involves multiplying numbers and geometry 
information. 
Participants: 2 or 3 players 
Materials: one board drawn with 500 squares, two dice, 3 different colored pencils. 
 
Each player chooses a colored pencil which he will use it for drawning the space conquered by himself. 
It is recommended to use a plastificated board which could be erased, modified or reused. The 
participants throw the dice and multiply the numbers on the dice. The number obtained represents the 
number of the squares conquered on the board. Each player will drawn his aria with his colored pencil 
chosen and he will write the multiplication operation and its result in that space. 
The game is over when approximately all board is drawn. The player who has the most drawn squares is 
the winner. 
Each student starts drawing from a corner. 
Throw two dice and colour the surface conquered which represents their product. The player who 
colours more squares, wins the game. 
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