
Prima întâlnire transnațională 

 

În perioada 3-6 decembrie 2019, la Colegiul de Științe 

„Grigore Antipa” Brașov a avut loc prima întâlnire 

transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ „Maths is 

around us”, proiect realizat în colaborare cu IES Izpisúa 

Belmonte Hellin din Spania și 3rd High School of 

Rethymno din Grecia. 

În cadrul întâlnirii s-au desfășurat toate activitățile pe 

care ni le-am propus și unele care au avut ca scop 

pregătirea următoarelor mobilități transnaționale.    

Cercetarea statistică a reprezentat unul dintre punctele 

forte ale întâlnirii. Elevii împărțiți în cinci grupe (2 elevi 

români, 1 elev spaniol, 1 elev grec) au lucrat intens și au 

realizat un studiu cuprinzînd reprezentări statistice cu 

privire la modul în care elevii, indiferent de naționalitate, 

percep disciplina matematica. Munca fiecărei echipe a 

fost apoi transpusă într-un infografic sugetiv. 

Una dintre cele mai atractive activități outdoor ale 

întâlnirii a reprezentat-o așa numita metodă „vânătoare 

de comori”. Activitatea s-a bazat pe logică, intuiție, 

orientare si creativitate. Aceasta s-a desfășurat în orașul 

Brașov, pe baza unui itinerar și a unor indicii pregătite de 

către partenerii români. „Comorile” au reprezentat de fapt 

elemente arhitectonice ale unor obiective turistice din 

Brașov. Alegerea acestor elemente s-a realizat pornind 

de la detalii reprezentând figuri geometrice. Pentru 

început participanții au luat cunoștință cu „regulile jocului”. 



Aceștia au fost împărțiți în 3 echipe, fiecare echipă a 

primit câte o hartă a Brașovului pe care erau marcate 6 

obiective turistice. Pe o altă foaie de hârtie erau desenate 

tot atâtea detalii câte obiective erau evidențiate pe hartă. 

Asocierea fiecărui detaliu cu obiectivul turistic 

corespunzător acestuia a reprezentat sarcina de lucru. 

Dovada rezolvării sarcinii a constat într-un selfie pe care 

echipa a trebuit să-l realizeze cu fiecare detaliu. 

Activitatea desfășurată la Aula Universității Transilvania 

Brașov a fost primită cu mult interes de către elevi. 

Doamna prorector prof. dr. med. Liliana Rogozea ne-a 

prezentat câteva elemente interesante legate de instituția 

de învățământ superior pe care o reprezintă.Vizitele la 

Prima Școală Românească și Castelul Bran au 

reprezentat activități relevante pentru proiect, necesare 

pentru următoarele întâlniri transnaționale (de exemplu 

lucrarea despre criptografie) având în vedere că aceste 

obiective sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural 

european.În încheiere putem spune că această întâlnire 

a reprezentat o experiență de neuitat pentru toți 

partenerii, elevi, părinți și profesori, o experiență care a 

presupus o anumită alchimie pentru care se pare că 

ingredientele au fost foarte bine alese. 


