
 
 

Titlul proiectului: Maths & Languages (M&L) 

Tipul proiectului: Erasmus+ KA2 – 2017-1-FR02-KA201-037137 

Parteneri: Asociația MATh.en.JEANS Paris Franța, Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca România, Lycée d'Altitude 

Briancon Franța, Lycée Polyvalent Vaclav Havel Begles Franța, Liceo Scientifico Eugenio Curie Padova Italia, Lycée Louis 

Vicat Souillac Franța, XV Liceum Ogolnoksztalcace im. Narcyzy Zmichowskiej Varșovia Polonia, Lycée Général et 

Technologique François Arago Perpignan Franța, Colegiul Național B. P. Hașdeu Buzău România, Collège Sainte-

Véronique Liège Belgia și Colegiul Național Iași România 

Parteneri asociați: Universitatea din Bordeaux (Franța), Facultatea de Matematică, Informatică și Mecanică a 

Universității din Varșovia (Polonia), Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

(România), Facultatea de Matematică a  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Laboratorul de 

Matematică și Fizică a Universității din Perpignan (Franța), Centrul de cercetare Méditerranée din cadrul Inria Sophia 

Antipolis (Franța), Universitatea din Liège (Belgia), Departamentul de Matematică al Universității din Padova (Italia), 

Institutul de Cercetare pentru Predarea Științelor din cadrul Universității Toulouse III – Paul Sabatier (Franța) 

Finanțator: Comisia Europeană 

Perioada de implementare a proiectului: 2017-2020 

Grupuri țintă și beneficiari: elevi de liceu din cele 10 școli, cadre didactice (profesori de matematică, de limba engleză/ 

franceză) din cele 10 școli, comunitățile școlare, cercetători – parteneri asociați, asociații ale profesorilor de matematică 

din cele 5 țări 

Scopul proiectului: În urma succesului repurtat de proiectul Erasmus+ „Learning math and languages through research 

and cooperation – MatLan” (2014-2016), Asociația MATh.en.JEANS a fost convinsă că atelierele de cercetare matematică 

realizate în parteneriat de 2 școli din țări diferite reprezintă o foarte bună ocazie pentru predare transdisciplinară. 

Proiectul Maths & Languages (M&L) s-a născut din dorința de a împărtăși, îmbunătăți și dezvolta această abordare cu (și 

pentru) profesorii de matematică, profesorii de limbi străine și cercetători prin derularea de atelierele de cercetare 

matematică în 10 licee din Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obiectivele proiectului: 

1. Pentru elevii de liceu: dezvoltarea competențelor lingvistice (engleză/ franceză) și a competențelor matematice, 

crearea unei comunități europene a tinerilor cercetători, acumularea de informații despre profesia de cercetător 

științific și despre studiile universitare prin contactul cu cercetătorii, experimentarea unei noi perspective a ceea 

ce înseamnă matematica pentru a-i încuraja să urmeze studii universitare științifice; 

2. Pentru profesori: dezvoltarea de ateliere de cercetare matematică într-o limbă străină pentru elevii de liceu, 

dezvoltarea capacității acestora de a dezvolta activități CLIL și de a conduce programe transdisciplinare, 

împărtășirea experiențelor și practicilor de predare cu colegi din altă arie curriculară, îmbunătățirea practicilor 

de predare prin colaborarea cu colegii din alte școli din Europa;  

3. Pentru școli: dezvoltarea de abordări inter-/ transdiciplinare, încurajarea cooperării cu licee din alte țări, 

consolidarea parteneriatelor cu universitățile locale, sporirea capacității de a se implica în proiecte europene; 

4. Pentru profesori, școli și Asociația MATh.en.JEANS: configurarea și testarea abordării M&L, testarea și 

promovarea atelierelor de cercetare matematică pentru elevi de liceu ca activități CLIL, oferirea de feedback 

către Asociația MATh.en.JEANS cu privire la metodologia MeJ 

Tipuri de activități: ateliere de cercetare matematică M&L pentru elevii de liceu (adică, propunerea temelor de cercetare 

de către cercetători, alegerea temelor de cercetare de către elevi, activități săptămânale derulate în cadrul atelierelor 

de cercetare facilitate de profesori de matematică, de limba engleză/ franceză și de cercetători profesioniști, video-

conferințe între elevii care cercetează aceeași problemă în două instituții partenere, activități de prezentare a 

rezultatelor cercetării, prezentarea rezultatelor cercetărilor la congrese MATh.en.JEANS, elaborarea de articole pentru 

prezentarea rezultatelor cercetărilor matematice),  reuniuni transnaționale de proiect, activități de învățare/ predare/ 

formare, elaborarea ghidului M&L, activități de diseminare. 

Principalele rezultate așteptate: produse de comune de prezentare a rezultatelor cercetărilor (postere, prezentări 

științifice, articole de cercetare realizate împreună de elevii din două școli care studiază aceeași temă de cercetare), 

dezvoltarea competențelor matematice, de limba engleză/ franceză, transversale ale elevilor, dezvoltarea capacității 

profesorilor de a colabora la nivel internațional, teme de cercetare elaborate de cercetători (reutilizabile și disponibile 

gratuit),  configurarea abordării M&L, ghidul referitor la inițierea și derularea atelierelor de cercetare de tip M&L, 

implicarea unui număr mai mare de școli și universități în derularea de ateliere de cercetare M&L, întărirea legăturilor 

dintre sistemul preuniversitar (licee) și universități. 

Pagina web: http://mathsandlanguages.mathenjeans.eu/  

Profesor coordonator proiect: prof. Ariana Văcărețu ariana.vacaretu (at) gmail.com 

Cadre didactice din școală implicate: prof. Valentina Vasilescu, prof. Alexandrina Cruceru, prof. Vasile Andrea, dir. adj. 

prof. Adrian Magdaș, prof. Gelu Lobonț, prof. Diana Todoran, prof. Monica Cotul, prof. Dana Lazăr, prof. Cristina Rusu, 

prof. Ioana Nendrean 
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