ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.13, RM. VÂLCEA-VÂLCEA
Nr. 2660 din 18.10.2018
REGULAMENTUL
Concursului Interjudețean de matematică distractivă
„MICUL THALES”-ediția a -VIII-a, 11 Mai 2019;

I.

Titlul concursului :

Concursul Interjudețean de matematică distractivă ,,MICUL THALES”;
Organizatorii concursului: Școala Gimnazială Nr. 13, reprezentată de:

II.

-Prof. Gherghinaru Ion, in calitate de director;
-Prof. Onogea Ioan, inspector școlar, prof.Popescu Elena Pompilia -inițiatori, coordonatori:
- Busuroi Daniela,Vizantie Doina,Radu Ileana, Stroe Maria Magdalena, Mischiu Ileana,
Dumitrașcu Maria Narcisa, Ionila Maria, Musat Claudia, Popa Ionela, Iordan Lucretia,
Petrescu Andreea, Safta Roxana–comisia de organizare;
III.Scop:
Scopul proiectului este de a dezvolta spiritul inventiv şi creator, precum şi abilităţile practice
ale elevilor de a prezenta, realiza şi transmite informaţii în diverse forme, de a arăta utilitatea şi
necesitatea studierii acestei ştiinţe exacte catalogată ca foarte dificilă, de a atrage elevii să studieze
matematica şi sub alte forme decât cele clasice.
IV.Obiective:
-Să se implice un număr cât mai mare de cadre didactice în realizarea diferitelor concursuri .
-Să participe un număr cât mai mare de elevi la concursuri.
-Să ajutăm la formarea şi exersarea abilităţilor de comunicare între copii.
-Să realizăm un schimb de experienţă între conducătorii și membrii cercurilor de matematică din
şcoli, licee, cluburi şi palate.
-Să încurajăm gândirea proprie a elevilor .
Nivel :

Concursul se va adresa elevilor ciclului primar,clasele I, II, III,IV.

V.Grup tintă: cadrele didactice și elevii din învățământul primar(clasele I-IV) ;
VI.Parteneri :– ISJ Vâlcea – coordonare și îndrumare;
-CCD-coordonare și îndrumare;
VII.

Invitați: ISJ Vâlcea, Casa Corpului Didactic, Primăria Rm. Vâlcea;

VIII.

Programul concursului :

Concursul se adresează elevilor din clasele primare pasionați de disciplina matematică și se
va desfășura conform calendarului, în data de 11 mai 2019.
Se va respecta următorul calendar:
1

Anunțarea concursului pe www.didactic.ro – 11 aprilie 2019;

2

Primirea confirmării de participare, până pe data de- 8 mai 2019, ora 16:00;

3

Desfășurarea concursului: Școala Gimnazială Nr. 13, Rm. Vâlcea- 11 mai 2019, între
orele 10,00 -11,30;

Important:
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 3 elevi, iar centralizarea se va face pe
scoli.
Nu se percepe taxă de participare.
Fișa de confirmare va avea nr. de inregistrare , semnătura directorului și ștampila unității și va
fi trimisă electronic, conform termenelor, la următoarea adresa de e-mail:
E-mail: concursmiculthales@yahoo.com

IX. ORGANIZAREA:
-Cadrele didactice pot propune subiecte pe care le trimit la adresa de e-mail data.
-Se asigură primirea subiectelor in timp util de către elevii înscriși in concurs.
-Organizatorii asigură desfășurarea în bune condiții a concursului.
X.JURIZAREA
Comisia de jurizare:
-se stabilește in ziua concursului;
-stabilește varianta de subiecte prin tragere la sorți;
-stabilește baremele subiectelor pe clase;
-realizează procesele-verbale.

ANEXA 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, RM.VÂLCEA
Str.Nichita Stanescu Nr. 1
Tel

: +40350800930

Email: concursmiculthales@yahoo.com

Invitatie ,
CĂTRE

(Unitatea care va fi invitata)
Școala Gimnazială Nr.13 Rm.Vâlcea are deosebita onoare de a vă invita să participați
la concursul interjudețean de matematică distractivă ,,MICUL THALES’’, care se va desfășura,
conform programului , în data de 11 mai 2019.
Se va respecta următorul calendar:
-

Anunțarea concursului pe www.didactic.ro 11 aprilie 2019;

-

Primirea confirmării de participare 8 mai 2019;

-

Desfășurarea concursului: Școala Gimnazială Nr.13 Rm.Valcea, 11 mai 2019 ,între orele
10.00-11.30;

Pentru alte informații suplimentare la:
Prof. Onogea Ioan Tel. 0742864063/ 0756157444;
Prof. Popescu Pompilia Tel: 0764010304;
E-mail: concursmiculthales@yahoo.com



Nu se percepe taxă de participare.

ANEXA 2
Unitatea școlară: ..................................................
Adresa: .................................................................
Tel...........................................................................
Nr. .................. din ........................................
CONFIRMARE DE PARTICIPARE
Confirmăm prin prezenta , participarea la concursul interjudețean de matematică
distractivă ,,MICUL THALES,, conform tabelului :
Nr.

Numele si
prenumele elevului

Clasa

crt.

Profesorul coordonator
(Numele si prenumele)

Date de contact pentru cadrele didactice coordonatoare
Numele și prenumele ..........................................
Nr. telefon ............................................................
Email .....................................................................
Director,
Prof. ..........................

Director
Prof. Gherghinaru Ion

Observații

