NR......../.................
În atenţia:
Directorilor de Şcoli Gimnaziale şi Scoli Primare din Bucureşti,
Sefilor comisiilor metodice primar,
Şefilor comisiilor metodice gimnazial - aria curriculară matematică şi științe
Învăţătorilor şi profesorilor pentru învăţământ primar
Profesorilor de matematică de la clasele V-VIII,

Stimaţi colegi,
Şcoala Gimnazială Nr. 5 din Bucureşti, desfăşoară în perioada martie – iunie 2107 proiectul
CAMPIONII MATEMATICII, conform Calendarului Activităților Educative Municipale 2017,
Domeniul Tehnic - Științific – Economic.
Proiectul vizează elaborarea unui program complementar de pregătire la matematică pentru
clasele I-VIII, in vederea dezvoltării competenţelor elevilor şi motivării acestora în studiul acestei
discipline.
Activitatea principală este organizarea concursului de excelenţă în matematică CAMPIONII
MATEMATICII, concurs care va desfăşura în data de 27 mai 2017. Durata concursului va fi de 2
ore, constând într-o probă scrisă ce va conţine itemi cu alegere multiplă, de la 15 itemi la 30, în
funcţie de vârsta elevilor.
Acest concurs va fi precedat de sesiuni de pregătire, sesiuni care se vor realiza la sediul Şcolii
Gimnaziale Nr. 5, Calea Victoriei 114, sector 1, Bucureşti conform următorului calendar - 11.03,
18.03, 25.03 1.04, 8.04, 6.05, 13.05, 20.05, între orele 8-10, 10-12 . După centralizarea
înscrierilor va fi comunicat programul final, în funcţie de numărul de grupe de pregătire.
Participarea elevilor la sesiunile de pregătire şi la concurs este GRATUITĂ.
Participarea la sesiunile de pregătire şi la concurs nu este condiţionată de nicio testare,
singurul criteriu fiind dorinţa elevului de a a-şi dezvolta competenţele în domeniul matematicii.
Din motive organizatorice, nu acceptăm înscrierea individuală a copiilor la grupele de pregătire.
Rugăm de aceea şcolile de provenienţă să ne trimită pe email până pe 28 februarie 2017
centralizatorul cu numele elevilor participanţi.
Elevii care nu pot participa la sesiunile de pregătire, însă doresc să participe la concursul din 27
mai 2017 vor fi înscrişi pe o listă separată.

Toţi elevii participanţi vor primi diplome care vor atesta finalizarea programului de pregătire şi
respectiv participarea la concurs. Diploma va conţine numele elevului, şcoala de provenienţă şi
numele cadrului didactic de la clasă – învăţător sau profesor de matematică.
Elevii particianţi premianţi vor primi diplome de excelenţă, conform regulamentului
concursului.
În situația în care există cadre didactice (învățători, prof. de matematică) ce doresc să
se implice în implementarea proiectului prin participarea la activitățile de pregătire, vă
rugăm să ne contactați. Pentru activitățile desfășurate cadrele didactice primesc
adeverințe de participare la proiect.
Vă rugăm să diseminaţi informaţiile în rândul colegilor din școală, comitetelor de părinţi,
elevilor şi să ne acordaţi suportul dumeavoastră pentru ca un număr cât mai mare de elevi din
Bucureşti să poată participa la acest proiect.
Persoane de contact:
Responsabil înscrierea elevilor înv. primar - Magda Cojocea email magda.cojocea@gmail.com
Responsabil înscrierea elevilor înv. gimnazial - Anișor Nițu
email anisornitu@yahoo.com

Vă multumim ,
Coordonator proiect,

Director Școala Gimnazială Nr. 5

Anca Dașoveanu

Cornelia Ghiță

LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA SESIUNILE DE PREGĂTIRE CAMPIONII MATEMATICII
Școala (denumire completă):………………………………………………………………………………………………………………….
Persoana de contact: (nume, telefon / email):…………………………………………………………………………………………
Nr.

Nume si prenume elev

Prof. de matematică /învățător
coordonator

Clasa

Observații (dacaă este
cazul)

Sesiunile de formare vor avea loc :11.03, 18.03, 25.03 1.04, 8.04, 6.05, 13.05, 20.05, între orele 8-10, 10-12 , la
sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 5, Calea Victoriei 114, sector 1 . După centralizarea înscrierilor va fi comunicat
programul final, în funcţie de numărul de grupe de pregătire.

LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA concursul CAMPIONII MATEMATICII (și care NU participă și la sesiunile de
pregătire)
Școala (denumire completă):………………………………………………………………………………………………………………….
Persoana de contact: (nume, telefon / email):…………………………………………………………………………………………
Nr.

Nume si prenume elev

Prof. de matematică /învățător
coordonator

Clasa

Observații (dacaă este
cazul)

Concursul se va desfăşura în data de 27 mai 2017 la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 5, Calea Victoriei 114, sector 1.
Durata concursului va fi de 2 ore, constând într-o probă scrisă ce va conţine itemi cu alegere multiplă, de la 15 itemi la 30, în
funcţie de vârsta elevilor.

