
Proiect eTwinning desfășurat în perioada mai-iunie 2015 

Be part, let's celebrate Maths in May 
prof. Melniciuc Maria 

Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret 
 



Obiectivele proiectului 

 Luna mai este în Serbia luna matematicii. Proiectul 
dorește să extindă această celebrare la nivelul 
întregii Europe și să atragă elevii spre matematică 
prin metode creative și inovatoare. 

  De asemenea elevii implicați și-au dezvoltat 
abilitățile de colaborare, comunicare atât în limba 
română cât și în limba engleză folosită în cadrul 
proiectului precum și  competențele digitale prin 
crearea produselor proiectului și postarea pe 
platforma eTwinning. 



Grup țintă la nivelul parteneriatului și 
 arii curriculare implicate 

 Elevi  cu vârsta între 14 și 19 ani 

 Arii curriculare implicate: limba engleză, 
matematică, informatică/tehnologia informației și 
comunicațiilor, artă, biologie, muzică, cultură 



Membrii proiectului 

 Coordonator din partea “Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret” a 
fost prof. Melniciuc Maria. 

 Proiectul a implicat activitatea altor 15 cadre didactice din țări 
europene: 

Branka Ranisavljevic (Karlovacka gimnazija, Сремски Карловци / 
Sremski Karlovci, Serbia) 

Adam Penicaud (Lycée Louis-Modeste Leroy, EVREUX, France) 

Anita Lakatosné Tóth (Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Tiszaföldvár, Hungary) 

Ashkhen Haroyan (Gyumri N1 high school , Gyumri Armenia) 

Aurora Mironescu (Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna",  
Galați, Romania) 

Carolina Ermurachi (Colegiul Pedagogic Vasile Lupu, Orhei, Moldova) 

 

 

 



Membrii proiectului 

 Flaminia Malvezzi (Istituto Salesiano Paritario "Don Bosco", Verona 
- Italy) 

 Jana Pekarova (Gymnázium, Žilina -Slovakia) 
 Lauresha Allani(Mesme e bashkuar ''Fiqiri Balteza''Paper, Elbasan- 

Albania) 
 Maria de Fátima Moreira (Escola Básica de Ribeira do Neiva, Vila 

Verde- Portugal) 
 Marta Pomothyová (Základná škola s materskou školou, Želiarska 

4, Košice- Slovakia) 
 Mihaela Stan (Colegiul Tehnic "Petru Poni", Roman Romania) 
 Natalia Grushko (Zalischyky state gimnasium, Zalischyky Ukraine) 
 Patrizia Sgrò (Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Montesarchio 

(BN), Italy) 
 Tatyana Vidolova (108 СОУ "Никола Беловеждов", Sofia, 

Bulgaria) 



Modul de lucru 

Activitățile au fost structurate pe 4 teme: 

• Famous numbers 

• Maths and Art 

• Maths and nature 

• Maths and music 

și au evidențiat prezența noțiunilor matematice în 
lucruri obișnuite cum ar fi clădiri, fulgi de zăpadă, 
sunete, picturi , plante, animale. 

 



Produsele finale si rezultatele obţinute  

 Adresa web cu produsele finale ale proiectului  este 
https://live.etwinning.net/projects/project/114865 . 

   Rezultatele obținute au relevat legătura matematicii cu 
natura, muzica și arta și pentru fiecare subiect s-a creat 
în final câte un e-book toate vizibile în spațiul 
proiectului.  

  Aceste cărți electronice pot fi folosite atât la orele de 
matematică distractivă, informatică/Tehnologia 
informației și comunicațiilor cât și la educație muzicală, 
biologie, educație plastică pentru a demonstra diferite 
modele matematice ce apar în viața de zi cu zi .  

 



Spațiul proiectului pe platforma eTwinning 



E-book Maths and Music creat cu Joomag 



Modele geometrice utilizate în obiecte tradiționale românești 
(E-book creat cu issuu) 



Modele geometrice utilizate în obiecte tradiționale românești 
(E-book creat cu issuu) 



Video 3D Origami 



Expoziții cu produse ale proiectului 



Postere și colaje create  



BOUR ALEXANDRA 


