Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Şcoala Gimnazială “Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia, oraş Scorniceşti, Olt
Liceul Teoretic”M. Viteazul” Caracal, Olt
Email : magianumerelor@yahoo.com

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE:
CONCURSUL NATIONAL „ MAGIA NUMERELOR” – înscris în CAER, avizat de MEN,
nr.35266/2/06.03.2013 la poziţia 765

din cadrul
PROIECTULUI NATIONAL

Magia numerelor-ediţia a IV-a
octombrie 2012- iulie 2013
a. Mesaj ” Fiecare elev trebuie sa cunoască unele taine ale matematicii”
„ Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie.”
David Hilbert
b. Domeniul: Ştiinţific
c. Tipul de concurs: naţional

COORDONATORI:
• Prof. matematică, Traşcă Iuliana, Şc. Gimnazială “Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia,
oraş Scorniceşti, Olt
• Prof. matematică, Basch-Naidin Delia, Liceul teoretic” M.Viteazul”, oraş Caracal, Olt
CONSULTANŢI:
• Inspector Şcolar General, Prof. Felicia Mann
• Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Marian Anghel
• Inspector Şcolar matematică, Olt, Prof. Ion Cătălin Mîinescu
• Inspector Şcolar matematică, Olt, Prof. Gabriela Raluca Ionică
• Inspector şcolar pentru educaţie permanentă, învăţământ particular şi alternative, ISJ Olt,
Prof. Luminiţa Floricel.
• Inspector Şcolar fizică –chimie,Olt, prof. Ion Teleşpan
• Conf. Univ. Dr. Nicolescu Bogdan, Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei, Piteşti
• Asist. Univ. Dr. Tudor Petrescu, Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei, Piteşti
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Organizatori:
Şcoala Gimnazială“ Gh. Popescu” Mărgineni-Slobozia, oraş Scorniceşti, jud. Olt,
Liceul teoretic” M.Viteazul”, oraş Caracal, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului OLT

Concursul Naţional „Magia Mumerelor” 1 iunie 2013
Concursul se adresează elevilor din clasele III-VIII, IX-XII profil M1 şi M2 şi profesorilor de
matematică din toata ţara, care doresc să desfăşoare activităţi extraşcolare.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă, iar cadrelor didactice
adeverinţe. Nu se admit contestaţii.

Data şi locul desfăşurării: 01.06.2013:
1. Liceul teoretic” M.Viteazul”, oraş Caracal, Olt (pentru şcolile din judeţul Olt).
2. Pentru şcolile din celelalte judeţe participante la concurs, după perioada de
înscriere, se va alege un profesor responsabil pentru fiecare judeţ şi şcoala la care
se va desfăşura concursul şi astfel se va anunţa în timp util locul desfăşurării
concursului pentru fiecare judeţ.
Profesorul responsabil din fiecare judeţ îşi va alege comisia de evaluare şi va
comunica componenţa acesteia şcolii organizatoare.

Calendarul activităţilor:
Perioada de înscriere: 5 aprilie- 30 aprile 2013
Fiecare profesor care doreşte să participe la concurs va completa formularul de înscriere de mai jos
FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „MAGIA
NUMERELOR” – Ediţia a IV-a, iunie 2013
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
cadrului
didactic

Judeţ

Numele şi
prenumele
elevului

Cls/profil
M1, M2

Telefon- Unitatea de
cadru
învăţământ
didactic şi adresa
completă

Adresa de
e-mail a
cadrului
didactic
si a şcolii

1.
2.

3.
Acest formular se va trimite pe adresa de email magianumerelor@yahoo.com
Materia de concurs este cea prevăzută în programa scolară a fiecărei clase, parcursă până la data
concursului.
La fiecare clasă sunt 4 subiecte: subiectul 1(10 puncte), subiectul 2 (20 puncte),
subiectul 3 (30 puncte) , subiectul 4 (30 puncte), 10 puncte oficiu
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Elevii să fie însoţiţi de 1-2 cadre didactice care să participe la corectarea lucrărilor.
Pentru corectare la clasa a III-IV vor participa numai învăţători de la clasele I-II. Se vor elibera
adeverinţe pentru însoţitori şi evaluatori. Pentru a confirma participarea la concurs, vă rugăm să
transmiteţi tabelul cu elevii participanţi şi cadrele didactice însoţitoare până în data de 30.04 .2013, la
adresa de e-mail magianumerelor@yahoo.com
Informaţii suplimentare: adresa e-mail magianumerelor@yahoo.com

Subiectele de concurs se vor trimite:
-de către comisia de organizare împreună cu baremele de corectare, pe clase, profesorului responsabil cu
organizarea concursului în fiecare judeţ (pe data de 01.06.2013 la ora 8:00 )
-corectarea lucrărilor de către fiecare judeţ participant (in termen de 24 de ore de la terminarea probei)
şi transmiterea către comisia de organizare a rezultatelor pe clase, în format Excel, în vederea eliberării
diplomelor pentru elevii premiaţi.
Calendarul concursului
1 iunie 2013, intre orele 9.00-12.00, proba de concurs pentru clasele V-XII
1 iunie 2013, intre orele 9.00-11.00, proba de concurs pentru clasele III-IV
1 iunie 2013, intre orele 12.30-16:00 corectarea lucrarilor.
1 iunie 2013, ora16:30 afisarea rezultatelor în fiecare judeţ.
1 iunie 2013,ora 17:30- festivitatea de premiere pentru elevii din judeţul Olt.

Perioada 25.06.2013-30.07.2013
- Eliberarea diplomelor pentru elevii premiaţi din celelelalte judeţe.

Toate propunerile din partea participanţilor, a invitaţilor şi a membrilor comisiei
vor constitui puncte importante de desfăşurare şi organizare a următoarelor ediţii
ale concursului.
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