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CONCURS JUDEŢEAN  CU PARTICIPARE DIRECTĂ 
desfășurat la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești 

24 noiembrie  2018, ora 9.00 
clasele  III -VIII 

Titlul proiectului: județean, înscris în CAEJ al ISJ Argeș, an școlar 2018-2019, semestrul I, poziția 33. 

Organizator: Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești 

Persoană de contact: Sătîrbașa Simona, tel. 0736914891, e-mail concursnicolaeiorga@gmail.com 

Obiective:  

 Aprofundarea cunoştinţelor de matematică şi dezvoltarea capacităţilor rezolutiv-aplicative ale 

elevilor.  

 Implicarea activă a fiecărui elev în activităţile desfăşurate, în mod participativ-formativ. 

 Fixarea noilor achiziţii în structuri de cunoştinţe şi de competenţe bine organizate.  

 Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri. 

Subiectele de concurs vizează materia parcursă de elevi şi specificată în programa şcolară, având un grad de 

dificultate sporit. 

Criterii de evaluare se realizează cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și de notare, pe baza 

unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și   10 puncte, din oficiu. 

ACCESUL ÎN SALĂ SE FACE PÂNĂ LA ORA 8.30. CONCURSUL VA ÎNCEPE LA ORA 9.00.  

Condiții de înscriere și participare: 

-pot participa la acest concurs elevii claselor III-VIII, maximum doi elevi/clasă/cadru didactic;  

-înscrierile se fac până la data de 22 noiembrie 2018 numai prin adresa de e-mail 

concursnicolaeiorga@gmail.com cu menţiunea CALEIDOSCOP MATEMATIC. 

Fișa de înscriere : 

CALEIDOSCOP MATEMATIC 

Concurs judeţean desfășurat la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Pitești 

 24 noiembrie  2018 

Şcoala  ____________________________Adresa şcolii______________________________________ 

Nr. telefon _______________________e-mail______________________________________________ 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala Numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător 

     

     

Tabelul se va trimite centralizat – la nivel de şcoală participantă.    
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