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INVITAŢIE 

 
                             Şcoala Gimnazială ,,VIRGIL CALOTESCU“ Bascov,  

în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Consiliul Local şi Primăria Bascov 

vă invită să participaţi la  CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ 

„MATE – RURAL” 

ce este inclus în Calendarul activităţilor educative la nivel judeţean  

sem. al II-lea 2015-2016, poziţia 137 

 

   Fişa de înscriere se va completa şi se va trimite prin e-mail la adresa 

scoalabascov@yahoo.com sau fax la nr. de tel. 0248270668, cel târziu miercuri, 18.05.2016. 

Persoane de contact, prof. Liliana Diaconescu / prof. Constantin Diaconescu, responsabili proiect 

(0746136757; 0748149973).   

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala de provenienţă Cadrul didactic evaluator Cadrul didactic îndrumător 

      

 

*Concursul se desfăşoară sâmbătă 21 mai 2016 în incinta Şcolii  Gimnaziale ,,VIRGIL CALOTESCU’’ – 

BASCOV, locaţia VALEA URSULUI (lângă han Valea Ursului, aprox. 5km din centru Bascov spre Rm. Vâlcea). 

Intrarea elevilor în sală se va face între orele 9,00-9,30.  Concursul se desfăşoară  între orele 10,00-12,00 pentru cls. 

IV-VI şi 10,00-13,00 pentru clasele VII-VIII.   

*Proba de concurs consta  intr-un test elaborat după formatul  celor de la olimpiada de matematică. 

Subiectele vor fi elaborate din materia anilor anteriori si din materia clasei actuale in conformitate cu programa 

scolara si bibliografia de concurs pentru olimpiada scolara de matematica, in vigoare.  Selectarea subiectelor pentru 

concursul de matematica se va face dintre propuneri facute de cadrele didactice ce predau matematica la şcoli din 

judeţ, dintre problemele apărute in revista Gazeta Matematica şi dintre problemele şi exerciţiile apărute în culegeri 

de matematică sau reviste de specialitate. 

*Solicităm profesorilor de specialitate/profesorilor pentru învăţământul primar din judeţ propuneri de 

variante de subiecte (4 subiecte) cu nivel mediu de dificultate însoţite de bareme de evaluare (7 puncte fiecare 

subiect) care vor fi predate şcolii organizatoare în format electronic şi printat în plicuri separate (subiecte, bareme), 

precizându-se şi clasa pentru care sunt propuse. Termen de depunere: până pe data de 18 mai 2016. 

*În ziua concursului comisia de organizare va extrage o variantă dintre cele propuse sau va alcătui o 

variantă de concurs dintre subiectele propuse. 
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*În cazul în care nu sunt propuneri de subiecte unitatea şcolară organizatoare va propune varianta integrală 

de subiecte pentru fiecare clasă. 

* La concurs participa elevii claselor IV-VIII de la unităţi şcolare din mediul rural din judeţul Argeş. Vor 

participa de la fiecare Şcoală gimnazială (PJ) cel mult doi elevi pentru fiecare clasă (a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a 

VIII-a).Eventualele modificări se vor realiza doar în urma consultării organizatorilor şi cu acordul acestora. Elevii 

participanti la concurs se vor legitima cu carnetul de elev. Odata cu inscrierea  elevilor, data limita fiind 18 mai 

2016, scolile participante vor transmite, obligatoriu, si numele profesorilor corectori. 

* În acest an, concursul este însoțit, pentru prima dată, de o sesiune de referate și comunicări metodico–

științifice, adresată cadrelor didactice de specialitate și cadrelor didactice din învătământul primar cu titlul 

“CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”. Referatele și comunicările metodico-

științifice, vor fi expediate - cu termen limită până pe 19 mai 2016 ( pe adresa de e-mail  scoalabascov@yahoo.com) 

Lucrările vor fi susținute personal. Timpul maxim de susținere a unei lucrări este de 10 minute. Modalitatea de 

susținere este cu ajutorul videoproiectorului, flipchart, poster sau discurs oral. Vor primi diplome de participare 

numai cadrele didactice care susţin lucrarea în mod direct. 

 

       D I R E C T O R,                                                 

   Prof. Minerva RIZEA                                                

  

  
 

 D I R E C T O R     A D J.       Responsabil Comisie Metodică, 

  Prof. Ioan TOMOZEIU       prof. Constantin DIACONESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


