Şcoala Gimnazială ,,NANU MUSCEL" vă invită să participaţi
la Concursul Judeţean „MAGICIENII NUMERELOR”,
care va avea loc în data de
26 ianuarie 2019.
PREZENTAREA PROIECTULUI:
ARGUMENTUL:
MOTTO:
Cunoașterea începe cu probleme și sfârșeste
( în măsura în care ea se sfârșește vreodată) cu probleme.
K .R . Popper
Matematica este considerată, pe drept cuvânt, datorită virtuţilor ei educative, un
element de cultură generală absolut necesar în orice domeniu de activitate umană, un
auxiliar preţios pentru formarea unei gândiri corecte, consecvente, care măreşte puterea de
pătrundere şi de analiză a spiritului uman. Însuşirea de către elevi a abilităţilor necesare
pentru rezolvarea diverselor probleme matematice nu este deloc uşoară, ea solicitând o
muncă susţinută, temeinică, tenace, în vederea asimilării cunoştinţelor primite în şcoală.
Prin participarea la concursuri de matematică, elevii îşi valorifică interesul pentru această
disciplină, îşi dezvoltă noi abilităţi (perseverenţa, răbdarea, responsabilitatea), îşi testează
cunoştinţele asimilate şi totodată învaţă să aibă încredere în sine.
SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire
suplimentară la matematică, centrate pe depistarea, îndrumarea şi valorificarea
potenţialului elevilor cu aptitudini în acest sens, capabili de performanţă

GRUPUL

ŢINTĂ: elevi şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ argeșene,

comunitatea locală
DURATA PROIECTULUI: anul şcolar 2018 - 2019
Descrierea proiectului prin OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
 Identificarea unor bune practici în pregătirea suplimentară a elevilor cu aptitudini
matematice şi popularizarea acestora;
 Dezvoltarea şi creşterea motivaţiei pentru studiul matematicii în învăţământul
preuniversitar;
 Pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare şi olimpiada de matematică;
 Stabilirea unor relaţii de colaborare între elevii şi cadrele didactice din diferite unităţi
şcolare;
 Accesibilizarea trecerii elevilor din ciclul primar în cel gimnazial pe baza unei
temeinice pregătiri care să le faciliteze obţinerea succesului şcolar.

MODALITĂŢI DE REALIZARE: selecţia elevilor capabili de performanţă, organizarea pregătirii
suplimentare pentru fiecare nivel (clasele II-IV), participarea la concursul de matematică

„MAGICIENII NUMERELOR”.
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE :


Concursul se organizează cu participarea directă a elevilor din ciclul

primar:
- la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”, Câmpulung
- în data de sâmbătă, 26 ianuarie 2019
- între orele 10, 00 – 12,00
- Prezenţa elevilor în săli - la ora 9,30.

Se adresează elevilor claselor II-IV din județul Argeș, cu aptitudini
speciale pentru matematică, din şcolile partenere în proiect.









STRUCTURA SUBIECTELOR va fi următoarea:
Subiectul I va cuprinde 6 itemi de tip grilă cu câte 4 variante de răspuns.
Subiectul al II-lea va cuprinde 2 probleme care vor fi rezolvate pe foaia de concurs.
Timp de lucru- 120 minute.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Data concursului: 26 ianuarie 2019
Corectarea lucrărilor: 26 ianuarie 2019



Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere, in perioada decembrie 2018 - 23 ianuarie
2019 prin e-mail la adresa: magicienii.numerelor@yahoo.com



Persoane de contact: Prof. înv. primar OPRESCU ANDREEA , tel. 0741347758
Prof. înv. primar STOICA OLIMPIA, tel. 0762648950



Acordul de parteneriat va fi trimis prin e-mail, în două exemplare (completate), odată
cu fişa de înscriere sau personal în ziua concursului.



Se vor acorda premii avizate de I.S.J. ARGEȘ ( I, II, III) şi menţiuni, pe clase; Premiile
acordate vor fi în proporție de 15% din totalul participanților.
Lista câştigătorilor va fi postată pe site-ul școlii.
Nu se vor acordă premii în obiecte sau bani.
Nu se admit contestaţii.





Vă așteptăm cu drag!

