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REVISTA TABEREI 
DE MATEMATICĂ 

ŞI NU NUMAI 
Ediția a XII-a 

 

organizată de Inspectoratul Școlar Caraș-Severin,  

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin,  

Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 

și a Asociației Neutrino.  

 

 

Au fost înscriși elevi din 27 de județe, au fost selectați 
145 de elevi din 526 fișe trimise. 

 Perioada de desfășurare: 7 sept-10 sept 2020 

 

Nume şi prenume: ________________________________ 

 
ONLINE 

2020 
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11 super-voluntari cărora le mulțumim 

Boșcu Teodor, Dumitru Mihai, Fîc Daria, Hlinca Adriana, Mincan Daria, 

Nica Andreea, Nicola Maria, Pădurean Gabriela, Potocean Teodora, Stonaev 

Anca, Zmeu Teodora 

 
27 de județe 

 
Alba, Argeș, Arad, București, Bacău, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, 

Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ilfov, 

Iași, Mehedinți, Maramureș, Oradea, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiș, Vâlcea, 

Vrancea 

 
 

53 de profesori cărora le mulțumim 

(ai căror elevi au fost selectați pentru a participa în tabără) 

Azis Sena, Bănica Anca, Bejan Otilia, Benchea Gabriela Luminița, 

Bichescu Diana, Bociu Ceresela, Bucur Mioara, Buica Ovidiu, Buzescu 

Antoanela, Buzila Claudia, Călin Ramona, Coandă Camelia, Corbu Camelia, 

Coşerea Camelia, Dicu Nicoleta, Dinca Gabriela, Dosoftei Raluca, Draghici 

Mariana, Dumitrache Iulia , Dreghici Mihaela, Gava Elena, Gheorghe Irina, 

Humița Dorina, Iancu Maria, Iasna Rujici, Ivanescu Dana Antoanela, Martin 

Carmen, Miuta-Bocicariu Janet, Moisescu Mihaela, Neagu Violeta, Nita Elena, 

Nita Lucia, Olărașu Liliana, Pakular Irina, Pîrvu Camelia, Puscasu Mihaela, 

Radoi Mirela, Răileanu Elena, Rășinariu Lucica, Sălăjan Raluca, Șandru Marius, 

Stamate Angelica, Stan Jenica, Staniloiu Nicolae, Toma Rovana, Tugurlan Zoe, 

Ungureanu Loredana Laura, Vereș Pănescu Mihaela, Vlad Constanța, 

Vlăduceanu Cristina, Voicu Daniel 
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Profesorii şi temele predate 

Luni, 7.09.2020 

Antoanela Buzescu - clasa a V-a: Divizibilitate 

Diana Hurduzeu- clasa a VI-a: Divizibilitate 

Lidia Popa - clasa a VII-a: Probleme cu sisteme de ecuații 

Cristina Vlăduceanu - clasa a VIII-a: Funcții. Ecuația de grad 2 

Marți, 8.09.2020 

Marius Șandru - clasa a V-a: Pătrate perfecte. Cuburi perfecte 

Rovana Toma - clasa a VI-a: Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 

Mioara Bucur - clasa a VII-a: Numere reale 

Rădoi Mirela - clasa a VIII-a: Calcul algebric 

Miercuri, 9.09.2020 

Camelia Pîrvu - clasa a V-a: Fracții ordinare 

Roxana Caciora - clasa a VI-a: Triunghi 

Lavinia Moater- clasa a VII-a: Patrulatere 

Liliana Olărașu -clasa a VIII-a: Cercul 

Joi, 10.09.2020 

Anca Bănică - clasa a V-a: Teorema împărțirii cu rest 

Elena Răileanu - clasa a VI-a: Linii importante în triunghi 

Camelia Coandă - clasa a VII-a: Asemănare 

Ovidiu Bădescu - clasa a VIII-a: Vectori 

 

Mulțumim, de asemenea, doamnelor profesoare: Călin Ramona, Feil Heidi, 

Simona Gavrilă care, din motive independente de voința lor, nu au putut preda 

online, dar care au pregătit materialele pentru a putea fi predate. 
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Elevii selectați pentru a participa în tabără  

(145 elevi din 526 de fișe trimise) 

Clasa a V-a (45 de elevi) 

Badescu Beniamin, Bădescu Daniel, Bădoiu Dragoș, Baksai Iulia, Bălu 

Darius, Banuș Vlad Patrik, Bejenaru Alexandru Eduard, Birta Briana Amalia, 

Bîsca Nicoleta, Boruz Beatrice Sara, Buzea Laurențiu Ștefan, Buzea Victoria 

Luisa, Calțun Flavius, Cotofana Albert Ionuț, Cristi Bogatu, David Luca, Deriuș 

Alexia Ștefania, Dinu Claudiu Florin, Drăgoi Albert-Marian, Drugea Maria 

Daniela, Ilie Mădălina, Florea Ștefan Silviu, Humița Angel, Laculiceanu Răzvan, 

Lavric Andreea Alexandra, Lazăr Alexia, Lăzărescu Paul, Maxim Alexia, Mihuț 

Tabita Andreea, Munteanu Dorca Răzvan, Mușat Patricia, Pampu Mălina Ioana, 

Rabușanu Mara, Rîznic Sarah, Schindler Călin-Andrei, Sitaru Doandeș Andrada 

Lorena, Suciu Ana Maria Adriana, Șoavă Sergiu Patrick, Şontică Maria, 

Ștefănescu Roberta, Tecliș Anca Maria, Turca Sophia, Voiculescu Mihai Vlad, 

Wettori Maia Sonia 

Clasa a VI-a (38 de elevi) 

 Balbuzan Maria Otilia, Băloi Alexandra, Beică Ioana Alexandra, 

Bodnariuc Ianis, Borca Bogdan, Buda Andrei, Cherecheș Iustina Elena, Crăciun 

Andrei, Conțan Ștefan Antonie, Coravu Constantin Theodor, Cornilă Elena, 

Cotici Daniel, Dorneanu Petra, Fercal Vlad, Goian Miruna, Goian Maria, Humă 

Dennis, Ioviță Miruna, Jerlaianu Ștefania Gabriela, Juganaru Sebastian, 

Kosztandi Razvan, Lepa Rareș, Marila Anamaria-Mihaela, Marcu Andreea, 

Moise Maria, Nazîru Bianca, Necula Marian, Pîrvu Cătălin, Pop Stefan, Reuca 

George  Alexandru, Savu Ionuț, Spătaru George Mihail, Știrb Dragoș, Tătucu 

Didraga Patrick Ionuț, Toma Cosmin Ștefan, Turnea Fabian, Velica Cristina, 

Vlad Ștefan 
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Clasa a VII-a (39 de elevi) 

Andercău Vasile, Asoltani Sorina, Bahica Andreea Denisa, Balamat 

Naomi, Brăila Sonia, Branca Ana-Maria, Caplan Albert, Chilcos Mădălina, 

Chirac Mihaela, Chiriac Cristi, Ciocîrlan Daria-Elena, Ciuta Antonia Maria, 

Crăciunescu Cristian, Cumpanașu Lucia, Diaconu Alin Florentin, Dulea Iuliana, 

Ene Bianca-Mihaela, Enuta Matei, Floare Maria Izabela, Gârtoi Denis Ionuț, 

Gavrilita Samuel, Geanovu Giulia, Gropșian Bogdan, Halalau Robert, Maghear 

Georgiana, Micluta Daria, Mistreanu Mălina Antonia, Mora Andrei Bogdan, 

Nazîru Cosmin, Nedelcu Eva, Nica Ioana Alesia, Nicola Victor, Ogășanu Vlad, 

Simedrea Fabian-Ioan, Tanase Maria Alexandra, Telescu Lorena, Tînjală 

Sebastian, Vrânceanu Sara, Zaberca Alexandru Cristian 

 

Clasa a VIII-a (23 de elevi) 

Aldea Florian-Alexandru, Andronie Razvan, Badescu Bianca, Boșcu 

Tudor, Dumitru Mihai, Fîc Ana-Daria, Gruber Antonia, Jurj Ana, Manda-

Margineantu Bianca, Mincan Daria-Bianca, Nedelcu Rebecca-Mălina, Negoiță 

Radu Ciprian, Nicola Maria Alexandra, Oșan Irina, Pârvu Luca, Sas Denisa 

Mihaela, Stieglbauer Alissa, Stolnicu Sonia, Toader Cristiana Ioana, Trion Ioana-

Alexandra, Turtulea Mihail Cristian, Urdei Alexandra Ștefania, Zmeu Teodora 
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Programul taberei 
 
Luni 
Ora 11:00-13:00-MATE 
Ora 16:00-16:30-Joc de memorie 
Ora 16:30-18:00-Skribbl 
 
Marți 
Ora 11:00-13:00-MATE 
Ora 16:00-17:00-Trivia 
Ora 17:00-18:00-Enigma 
 
Miercuri 
Ora 11:00-13:00-MATE 
Ora 16:00-16:30-Finish the lyrics 
Ora 16:30-18:00-Dezbateri 
 
Joi 
Ora 11:00-13:00-MATE 
Ora 16:00-16:30-Jocul cu 3 cuvinte 
Ora 16:30-18:00-Talente+Filmul taberei 
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GÂNDURI DIN ŞI DESPRE TABĂRĂ 

 
Tabăra de mate online 2020...Această tabăra a fost o șansă nemaipomenită 

pentru dezvoltarea mea, atât în tema socializării cu noi copii, cât și în îmbogățirea  
cunoștinței mele față de matematică. Mă bucur foarte tare pentru că am participat 
la această tabără online, fiind, pentru mine, o experiență unică pe care aș dori cu 
tot dragul să o mai repet. Profesorii cât și voluntarii ne-au făcut să ne simțim "ca 
acasă" pe un simplu ecran de laptop pentru 4 zile. Aceste patru zile au fost 
minunate,nu am cuvinte să exprim toate stările prin care am trecut și toate 
momentele frumoase.Profesorii ne făceau și ne încurajau în toate subiectele: că 
nu trebuie să ne fie frică să punem întrebări, că trebuie să fim curioși și nu în 
ultimul rând, că nu există răspuns greșit, doar diferite căi de gândire ale fiecărui 
copil. Iar voluntarii, care erau câte două ore pe zi, frații noștri mai mari, prin 
activitățile și prin bucuria pe care le-o puteai citi din ochi, ne-au făcut să nu 
simțim că aceea era o tabără de matematică, ci era o tabără în care matematica 
era îmbinată cu distracția și cu antrenarea gândirii noastre. Sunt foarte 
recunoscătoare că am avut șansa să particip la această tabără online și vreau să îi 
felicit pe toți voluntarii și toți profesorii care și-au rupt din timpul lor, pentru ai 
învăța pe alți copii, dornici de căutare și de învățare! 

Cherecheș Iustina 
 
 

Tabăra e *GENIALĂ*! 
Reuca George 

 
Această tabără este minunată! Educativă și distractivă, mă bucur că am 

participat! 
Drugea Maria 

 
Ca impresie a mea despre această tabără online, pot zice că este una foarte 

bună, aceasta fiind un mod bun pentru copii de a ocupa timpul, mai ales în 
vremurile acestea în care stăm izolați în casă, aceștia învățând într-un mod 
distractiv alături de alți copii. Eu cel puțin am învățat multe lecții în această 
tabără, atât legat de viață, cât și de studiu! Îi încurajez și pe ceilalți să participe la 
astfel de activități pentru a cunoaște și alte persoane, dar și pentru a se dezvolta!  

Îi apreciez foarte mult pe cei care au înființat această tabără și pe cei care 
se ocupă de aceasta, dar și pentru faptul că își ocupă timpul personal pentru noi. 
Toate aplauzele la adresa acestora!   

Băloi Alexandra 
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În această tabără extraordinară m-am simțit foarte bine, chiar dacă am 
comunicat online.  

Boruz Sara 
 

Ok, fiindcă anul trecut am participat la tabăra organizată la Râul Alb, 
această tabără mi se pare mult mai diferită față de cea normală, dar are și 
avantajele ei, precum întâlnitul oamenilor din alte județe, nu numai din Caraș-
Severin, iar colectivul este mult mai mare, precum și echipele care sunt mult mai 
eficiente acum, având un număr mai mare de persoane... 

Tabăra organizată la Râul-Alb ne ocupa mai mult timp cu anumite 
activități, dar acesta nu era un lucru rău...dar, dat fiind faptul în ce situație ne 
aflăm acum, este mult mai eficientă și mult mai distractivă  

Naomi Balamat 
 

Cuvântul care descrie tabăra ar fi ”super”!  
Bălu Darius 

 
Această experiență a fost interesantă, diferită față de ceea ce am făcut până 

acum. Am avut posibilitatea să mă împrietenesc cu alți copii din țară. Mi-a plăcut 
foarte mult! 

Mulțumesc! Sunteți minunați! <3 
Maxim Alexia 

 
Această tabără a fost foarte amuzantă și frumoasă. Dar pun pariu că cea 

normal este mult mai faină.  
Vlad Bănuș 

 
Salut. Sunt Ștefan Silviu Florea și pentru mine este prima tabără la care 

particip. Începutul taberei a fost înspăimântător datorită limbajului folosit de unii 
dintre participanți și mi-a dat de gândit dacă nu s-a greșit alegerea și grupul. Cu 
un pic de răbdare am constatat că suntem serioși și putem face lucruri serioase și 
interesante. A fost distractiv în partea de activități, dar și problemele de logică. 
Ar fi fost de un million de ori mai atractiv dacă tabăra era organizată în mod real 
și nu online, poate anii viitori. 

Ștefan Silviu Florea 
 

Tabăra aceasta a fost o experiență inedită și de neuitat. Am cunoscut 
oameni noi, am contopit utilul cu plăcutul, am participat la activități și m-am 
distrat. 
Taberele erau un obicei drag; în fiecare vară participam la 2 sau chiar 3. Anul 
acesta mi-au lipsit mult, de aceea tabăra de mate online a fost o oportunitate 
binevenită și încântătoare. Mi-a depășit așteptările și mă declar mulțumită că și 
în această vară compromise de pandemia de covid-19 am reușit să bifez o tabără. 
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Nedelcu Rebecca 
 

Emoție, entuziasm, dorința de cunoaștere sunt doar câteva trăiri cunoscute 
de-a lungul taberei… 

Aici, am întâlnit profesori minunați și colegi, poate puțin mai timizi sau 
speriați la început, dar alături de care mi-am petrecut cele mai frumoase ore de 
matematică și nu numai. Am râs, ne-am distrat…ne-am împrietenit și am devenit 
o echipă de super-eroi care înving calculul algebraic și combat cercurile înscrise 
în triunghiuri. Sper să ne întâlnim cât mai curând, să construim amintiri și mai 
frumoase!  

Ana Jurj 
 

Pentru mine a fost o experiență nouă și frumoasă. Am cunoscut oameni 
minunași. Vă mulțumesc că am fost acceptat să petrec zile minunate alături de 
dumneavoastră. 

Contan Ștefan 
 

Tabăra de anul acesta mi se pare un concept interesant. O tabără pe un 
calculator. Orele de matematică sunt interesante și utile, iar activitățile sunt 
distractive. 

Pampu Mălina 
 

În primul rând mi-a plăcut că am recapitular o parte din matere, dar, cel 
mai mult, faptul că am participat la jocuri interesante și logice. Cu siguranță 
jocurile astea le voi juca și cu prietenii sau membrii familiei. 

Bădoiu Dragoș 
 

Această tabără mi-a plăcut deoarece mi-am reamintit unele lecții care sunt 
importante pentru clasa în care urmează să trec (a VI-a) și m-am distrat foarte 
mult. 

Lăzărescu Paul 
 

Mie mi-a plăcut mult tabăra, am învățat lucruri noi la orele de mate și am 
făcut o recapitulare pentru clasa a 6-a, care mi-a fost de ajutor. 
Jocurile de după-amiază au fost distractive, chiar dacă nu am comunicat cu ceilalți  
așa cum o faci față în față. 

Wettori Maia 
 

Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență nouă, dar plăcută. Am avut 
multe lucruri noi de învățat!! 

Buzea Laurențiu 
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Impresia mea despre tabără este că e una foarte reușită. La început nu am 
vrut să mă înscriu, am crezut că o să facem doar exerciții la mate, dar nu a fost 
așa; vreau doar să spun că m-am distrat și că o să particip și la anu’, indiferent 
cum s-ar ține  

Gropșian Bogdan 
 

Impresia mea despre tabără este una frumoasă și m-au pasionat foarte mult 
activitățile. 

Savu Ionuț 
 

Aceasta a fost cea mai frumoasă tabără online <3 
Crăciunescu Cristian 

 
Tabăra a fost educativă, interesantă, binevenită și nu în ultimul rând, 

distractivă. Mulțumită coordonatoarei de grupă, prin activitățile desfășurate după-
masa, am socializat cu alți copii pasionați de mate și nu numai. 
A fost o experiență frumoasă pe care aș repeta-o oricând. 

Tecliș Anca 
 

M-am înscris din curiozitate și nu am regretat! 
David Luca 

 
Această tabără m-a învățat că și dacă suntem la kilometri distanță, putem 

lejer să lucrăm în echipă, ba chiar să ne facem și prieteni noi. Toți am fost deschiși 
la comunicare și asta ne-a ajutat în a ne cunoaște mai bine.  
Această tabără mi-a adus doar bucurii și sunt fericită că am participat. 
 

Ciuta Antonia 
 

Tabăra din acest an mi s-a părut inedită și m-am distrat foarte tare. 
Vrânceanu Sara 

 
Mi-am dorit să particip și anul acesta în ”Tabăra de mate și nu numai” 

pentru că am crezut că va fi distractiv și aș putea învăța lucruri noi, și nu m-am 
înșelat. Deși online, de la distanță, începând cu orele de mate și până la activitățile 
foarte interesante desfășurate, tabăra a fost un timp memorabil, amuzant, în care 
am reușit sa cunosc persoane noi, să mă distrez, dar și să repet la matematică, 
totul într-o atmosferă plăcută, alături de prieteni. Am fost foarte tristă când am 
auzit că tabăra nu se va putea desfășura în mod normal din cauza coronavirusului, 
însă iată că am avut o surpriză plăcută și încurajez pe orice copil să participe pe 
viitor în această tabără. 

Sonia Brăila 
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Mi-a plăcut foarte mult în această tabără deoarece când m-am înscris am 
crezut că o să fie all about mate, dar de fapt nu a fost așa, după masă fiind mult 
mai interesant datorită activităților. 

Negoiță Radu 
 

Mă bucur foarte mult că am reușit să fac parte din această tabără, deși a 
fost o experiență pe care nu am mai trăit-o, a fost una plăcută și de care m-am 
bucurat din plin.  

Huma Denis 
 

În această tabără m-am simțit foarte bine. Am învățat multe lucruri 
interesante despre matematică, m-am distrat la atelier alături de ceilalți copii, 
domnii profesori au fost minunați. Sper ca în viitor să mai fiu selecționat și să 
particip și fizic (nu doar online) la această tabără. Mulțumesc! 

Albert Cotofana 

 
 

 
Mi-a plăcut foarte mult în tabără, a fost interesant să interacționez cu mai 

mulți profesori și cu copii pe care nu îi știam. Recapitularea mi-a prins foarte 
bine. Cel mai mult mi-au plăcut problemele de logică, iar activitățile de după-
amiază la care am participat au fost relaxante. Matematica poate să fie și 
distractivă. Mulțumesc tuturor! 

Alexia Deriuș 
 

 
Cred că a fost o tabără extraordinară, foarte prietenoasă; cel mai mult mi-a 

plăcut să socializez. 
Șoavă Sergiu 

 
Mi-a plăcut tabăra de matematică pentru că am recapitulat materia și am 

învățat unele lucruri noi, am petrecut timpul frumos și mă bucur că am avut o 
experiență nouă, dat fiind faptul că tabăra de anul acesta s-a desfășurat în mediul 
online  

Goian Cezara 
 

Pot spune că mi-a plăcut foarte mult această tabără. În primul rând, cred că 
mi-a prins bine puțină matematică după atâta ,,vacanță”, înainte să încep liceul. 
În același timp mi-am făcut câțiva prieteni, ceea ce mă bucură. A fost o experiență 
plăcută! 

Trion Ioana 
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Consider că a fost foarte interesant să particip în această tabără de 
matematică. Este prima tabără online în care am fost. Sincer, prefer taberele care 
nu se desfășoară online, dar mi-a plăcut și aceasta, mai ales pentru că mi-a oferit 
posibilitatea de a-mi recapitula materia și de a cunoaște alte metode de predare. 
Avantajele acestei variante de tabără sunt confortul acasă și posibilitatea de a-ți 
ascunde emoțiile în spatele unei camere închise, dar marele dezavantaj este lipsa 
interacțiunii cu ceilalți. 

Miruna Goian 

 
Mi s-a părut super fain și interactiv, am socializat cu alți copii, ne-am 

cunoscut, a fost super fain. 
Roberta Ștefănescu 

 
Aș putea zice că tabăra e interesantă, având în vedere că nu e doar 

recapitulare; adică facem și jocuri și activități interactive. 
Buda Andrei 

 
Pentru mine, tabăra de mate a fost efectiv o dezvoltare personală. Am putut 

să văd stilul de predare al multor profesori și este foarte diferit. Iar la activități 
am putut desccoperi pe fiecare copil în parte, fiecare personalitate și fiecare stil 
de gândire. Mi-am făcut și prieteni noi cu care voi ține legătura fără dar și poate. 
Mi-a plăcut enorm, poate data viitoare se va face cu deplasare! 

Bahica Andreea 

 
Pentru mine tabăra, ca în fiecare an, a fost o experiență foarte frumoasă și 

interesantă pe care aș dori să o mai trăiesc de cât mai multe ori. Ne-am distrat, 
am învățat multe lucruri noi și am cunoscut multe persoane frumoase. Sper să mai 
pot să fiu parte din această tabără și anii viitori, deoarece este o experiență total 
unică. 

Andronie Răzvan 
 

Tabăra de mate de anul acesta a fost o experiență diferită de taberele 
obișnuite. În principal această diferență a fost datorită faptului că tabăra a fost 
online. 

Mie mi-a plăcut mult pentru că am făcut cunoștință cu niște colegi și 
profesori foarte amabili care au făcut această experiență mult mai frumoasă.  
Sunt fericit că am luat parte la această tabără și de abia aștept să fiu parte din ea 
și la anul!  

Turtulea Mihail 
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Această tabără a fost foarte frumoasă. Mă bucur că am întâlnit oameni noi, 
copii din toată țara, la fel și profesori minunați, cu stiluri de predare diferite. Am 
căpătat experiență în folosirea zoom-ului și mi s-au clarificat niște lucruri legate 
de geometrie. A fost o tabără minunată și datorită atelierelor de la 4 în care ne-
am cunoscut cu toții. Mulțumesc tabără, mulțumesc Teo! 

Crăciunescu Cristian 
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Gânduri din partea coordonatorilor 
 

Tabăra aceasta, chiar dacă nu a fost una clasică, ne-a unit și ne-a făcut să 
simțim spiritul de echipă și distracția din totdeauna. Sperăm să ne revedem și la 
anul!  

Dumitru Mihai-Tehnic 
 
Cu toate că această tabără nu se poate compara cu celelalte, pot spune că 

sunt mulțumit de felul în care a ieșit. Fiind voluntar, am învățat câteva lucruri noi; 
mi-am dat seama cât de multă muncă stă în spatele unor activități care par simple. 
Totodată, am observat cât de importantă este întâlnirea cu o persoană față în față, 
tocmai în absența acesteia. Le mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut 
posibilă existența acestei tabere online în astfel de condiții și vreau să vă spun că 
sunt mândru că am făcut parte din ea. 

Boșcu Tudor-Tehnic 
 
 

Deeci... Când vine vorba de "Tabara de mate și nu numai..." îmi trec prin 
cap o mie de întâmplări amuzante din anii anteriori. La Râul Alb ai putut găsi un 
grup de copii care nu doreau să se trezească dimineața deoarece au stat toată 
noaptea împreună. Anul acesta ideea cu trezitul a rămas aceeași, chiar dacă tabăra 
s-a mutat online. Pot spune că această experiență de ore de mate și ateliere pe 
Zoom au devenit cel mai interesant lucru la care am participat vreodată. Împreună 
cu ai mei dragi colegi voluntari și domnul profesor coordonator am reușit să 
aducem împreună elevi din toate colțurile țării și un zâmbet pe buzele acestora. 
Eu, sincer, m-am distrat la ateliere și m-am simțit din nou ca un copil mic. Mă 
simt bine știind că am făcut parte din această echipă și că am ajutat la a transforma 
tabăra de mate într-un loc și mai distractiv, mai interesant și mai extraordinar. Îmi 
va lipsi tot ceea ce se leagă de "Tabăra de mate și nu numai..." 

Nicola Maria-Grupa 3 
 

În primul rând, Tabăra de Mate a însemnat mult mai mult decât o simplă 
experiență. A fost o călătorie, încă din 2018, pe care îmi doresc să nu o închei 
niciodată. Alături de persoanele speciale cu care am creat legături atât de strânse, 
am trăit momente de neuitat, momente pe care le voi păstra pentru totdeauna. De 
la trezit la ora 7dimineața și dansat în ploaie în jurul focului, am ajuns să ne 
întâlnim pe zoom, păstrând aceeași energie pozitivă. Mă bucur că am putut face 
parte dintr-o asemenea ”poveste”. 

Fîc Daria-Grupa 2 
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După 2 ani în care am participat în tabără ca elev care așteaptă cu nerăbdare 
activitățile, care stătea cu ochii pe jumătate închiși la orele de mate și care de abia 
aștepta să avem pauze în care să ne punem pe filmat pentru filmul taberei sau 
exersat pentru concursul de talente, a fost genial să văd tabăra asta dintr-o 
perspectivă nouă. Bineînțeles că a fost puțin mai dificil să mutăm totul online, dar 
ne-am simțit bine făcând-o. Obiectivul acestei tabere nu a fost numai repetatul 
sau învățatul matematicii, cu toate că sperăm că și asta s-a întâmplat, ci de a crea 
prietenii și conexiuni în timpurile de acum, când lucruri de genul sunt mai dificile. 
Sper că toți cei care au participat s-au distrat la fel de mult cum ne-am distrat noi 
organizând și că au avut ocazia să vorbească și să se împrietenească cu persoane 
din toată țara   

Mincan Daria-Grupa 4 
 

Am fost copilul care în clasa a 5-a a spus un ,,nu” categoric matematicii, 
iar care în clasa a 8-a afirmă cu tărie că este îndrăgostită de această materie. În 
2017 am mers pentru prima dată în tabăra de matematică și de atunci am legat o 
strânsă conexiune cu acest concept. Îmi amintesc cum anul trecut stăteam pe 
terasa de la Râul Alb și plângeam toți împreună, căci știam că în următorul an nu 
vom mai veni din cauza examenului ce ne aștepta. Mi-am dorit din tot sufletul să 
mă implic în ceea ce înseamnă organizarea taberei care pe mine m-a format ca 
om, iar când domnul Bădescu mi-a propus această idee nici nu m-am gândit să 
refuz. Și iată-ne aici! După 4 zile de mate și activități, 4 zile în care unii dintre 
noi am legat prietenii și am învățat lucruri utile. Sper din tot sufletul că nu 
considerați timpul petrecut ,,în” tabără ca fiind irosit, ci că vi-a plăcut. Vă 
mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea să văd că mai există copii care să asculte 
de copii  

Zmeu Teodora(Teo)-Grupa 1 
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TABĂRA DE MATE ȘI NU NUMAI, ediția a XII-a 
Răspunsul meu la grămada de mesaje de la elevi sau părinți, care mă întrebau de 
tabără era, invariabil, același: “Anul ăsta nu o facem, fizic e imposibil iar online 
nu putem face atelierele de dezvoltare personală, iar fără ele nu are farmec”.  
Asta până când o elevă, cu dezinvoltura proprie mi-a spus: “Profu’ dar noi ne 
ocupăm de ateliere”, și i-am dat mână liberă. A adunat voluntari, a adunat idei, 
ne întâlneam o perioadă în fiecare seară pe zoom să le discutăm, și fata, am pus 
formularul de înscriere. 
Am avut 526 de fișe de înscriere din 27 de județe, au fost 19 profesori care au 
facilitat învățarea și 53 de profesori prezenți indirect prin cei 145 de elevi 
selectați, dar tabăra nu ar fi fost posibilă fără cei 6 super-voluntari care merită 
tot respectul nostru. 
M-am tot întrebat cum, față de alți ani, atâta lume a dorit să participe. Ei nu s-au 
schimbat, eu eram același, dar probabil modul în care le-am dat încredere și în 
care  i-am văzut a fost diferit. Mulțumesc voluntarilor, mulțumesc colegilor mei, 
mulțumesc celor de la MENTALITATE DESCHISĂ că mi-ați oferit șansa de a 
fi fost alături de voi. 
Nu e o postare prin care să adunăm felicitări, dar mi-ar fi așa de drag să 
comentați cu exemple proprii provocările sau soluțiile pe care le-ați găsit în 
situații problemă, și gândurile elevilor ne dau atâta energie pentru noul an. 
 
“Mă bucur foarte tare pentru că am participat la această tabără online, fiind, 
pentru mine, o experiență unică pe care aș dori cu tot dragul să o mai repet. 
Profesorii cât și voluntarii ne-au făcut să ne simțim "ca acasă" pe un simplu 
ecran de laptop pentru 4 zile. Aceste patru zile au fost minunate,nu am cuvinte 
să exprim toate stările prin care am trecut și toate momentele 
frumoase.Profesorii ne făceau și ne încurajau în toate subiectele: că nu trebuie 
să ne fie frică să punem întrebări, că trebuie să fim curioși și nu în ultimul rând, 
că nu există răspuns greșit, doar diferite căi de gândire ale fiecărui copil. Iar 
voluntarii, care erau câte două ore pe zi, frații noștri mai mari, prin activitățile și 
prin bucuria pe care le-o puteai citi din ochi, ne-au făcut să nu simțim că aceea 
era o tabără de matematică, ci era o tabără în care matematica era îmbinată cu 
distracția și cu antrenarea gândirii noastre. Sunt foarte recunoscătoare că am 
avut șansa să particip la această tabără online și vreau să îi felicit pe toți 
voluntarii și toți profesorii care și-au rupt din timpul lor, pentru ai învăța pe alți 
copii, dornici de căutare și de învățare! 
Cherecheș Iustina” 


