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Despre proiect
Există o întrebare pe care toți profesorii de matematică o aud mereu: „unde folosim
matematica în viața de zi cu zi?”. Avand ca punct de plecare aceasta întrebare am realizat un

proiect prin care elevii noștri au găsit răspunsul investigând, văzând și bineînțeles distrându-se.
În cadrul proiectului, am încercat să-i ajutăm pe elevi să vadă legătura dintre matematică și

viața de zi cu zi. În plus, ne-am asigurat că elevii vor crea rezultate utilizând instrumente web 2.0

OBIECTIVE
Proiectul nostru a avut scopul de a-i ajuta pe elevii noștri să vadă că matematica
este întâlnită în orice domeniu al vieții și să învețe acest lucru ca rezultat al studiilor lor.
În plus, elevii noștri au putut să se întâlnească și să comunice cu elevii din diferite
școli.
Prin proiectul nostru, pe care l-am adaptat la curriculum, am contribuit la
familiarizarea elevilor noștri cu instrumentele web 2.0.
La sfârșitul proiectului, ne-am asigurat, de asemenea, că elevii noștri devin atrași
de matematica practică prin instrumentele folosite.

PROCEDURĂ DE LUCRU
DECEMBER

FEBRUARY

Project introduction

-Organizing

-

-Finding partners
-Choosing the students, getting parental permission
document, registering them on TwinSpace
JANUARY
-

Meeting

-Preparing the project work schedule and distribution of
tasks in cooperation with the teachers and students
-Preparation of teacher, student, city and school promotional
videos-Designing posters, logos and slogans-Preparation of
new year calendar in the form of collaborative (joint) product
work

the "Math Talks" event on the use of
mathematics in daily life with the participation of experts
via Zoom-Preparing an e-book as a collaborative (Joint)
Product on "Mathematics and Daily Life" by pairing the
partner schools with each other
-Our students will create a problem that they may
encounter in their daily lives and will solve it themselves
using maths
MARCH

-Organizing the 14 March PI Day in partner school
APRİL

-Preparation of the e-exhibition on "Mathematics in
Nature" as our project final product.

Ca urmare a proiectului nostru, elevii noștri:
-Au înțeles unde poate fi întâlnită matematica în viața de zi cu zi,

- Au participat activ la activități de matematică,
- Și-au dezvoltat abilitățile de rezolvare a problemelor
-Au folosit instrumentele Web 2.0 în mod eficient

-Au învățat să lucreze împreună cu alți parteneri și prieteni folosind munca în
echipă

APLICAȚII WEB 2.0 FOLOSITE ÎN PROIECT:
Canva : Calendar, logo, banner, poster
• Renderforest : videoclip de prezentare a proiectului
• Flipsnack: Sondaj lunar al proiectului
• Wakelet: Colectarea, editarea și salvarea conținutului proiectului

• Hărți Google , Bloggif : Hărți școlare
• Powtoon , Animaker , Renderforest : videoclip promoțional școlar

• Voki : video de prezentare a elevilor
• Grilă foto: Combină videoclipuri ale studenților

• Padlet: Felicitare
• Bitmoji: crearea de emoji-uri personalizate
• ChatterPix: Faceți ca imaginile să vorbească
• Formular Google: În pregătirea sondajului online, grupuri mixte, informații de contact și activități lunare de lucru
• Kahoot!: Concurs online
• Genially: Pe pagina de distribuție a sarcinilor și lucrări lunare

