Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”
Prof. Genoveva IOANA, director
Prof. Marinela DRĂGHICI, director adjunct

Str. Cloşca Nr.1, Craiova, DOLJ, www.sc22mirceaeliade.ro
Tel: (0251) 439-865 , Fax: (0351) 432-088

INVITAŢIE
În atenţia şefilor de comisie de Matematică şi Limba Engleză
Cu ocazia ZILELOR Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova, vă
invităm să participaţi în data de 10 martie 2019, ora 9,00 la concursul
interdisciplinar de matematică în limba engleză:

MATHEMATICS-ENGLISH TESTING SYSTEM
Pentru a avea mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi website-ul şcolii,
www.sc22mirceaeliade.ro unde veţi găsi regulamentul, programul zilei de
concurs şi formularul de înscriere.
Festivitatea de premiere va avea loc luni 25 martie 2019, ora 17,00, la
Teatru National „Marin Sorescu” Craiova.
Este important să completaţi formularul cu numele elevilor, numele
profesorului/învăţătorului îndrumător şi numele profesorilor de
matematică/lb.engleză, sau învăţători însoţitori care pot fi şi evaluatori şi să le
transmiteţi la secretariatul şcolii până la 8 martie 2019, ora 15.30
FAX: (0351) 432-088 sau e-mail: concurs.22mets@yahoo.com
Lotul ŞCOLII poate conţine MAXIM 3 elevi pe clasă.
Nu există taxă de participare.
Persoane de contact:
Aida Simanschi
Lidia Cazacu
Lavinia Trincu

(0751) 557- 565 pentru limba engleză, învăţământ primar
(0768) 818 -976
(0764) 476-529 - pentru matematică

DIRECTOR,
Prof. Genoveva IOANA

COORDONATORI
,
Prof. Lavinia TRINCU
Prof. Monica MATEI
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CONCURSUL INTERDISCIPLINAR 22METS: Mathematics-English Testing System
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova
Este important să completaţi formularul cu numele elevilor, numele
profesorului/învăţătorului îndrumător şi numele profesorilor de matematică, lb.engleză,
sau învăţător însoţitori care pot fi şi evaluatori şi să le transmiteţi la secretariatul şcolii
până la 8 martie 2019, ora 03.30 P.M.
FAX: (0351) 432-088 sau e-mail: concurs.22mets@yahoo.com
Lotul ŞCOLII Gimnaziale „Mircea Eliade” poate conţine toti elevii din clasă.
Niciun elev nu poate fi înscris la acest concurs la un nivel mai jos decât clasa la
care este înmatriculat la şcoală.
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Numele si prenumele

Profesori
Matematica...................................
Lb. Engleza...................................
Clasa

AVIZAT,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDŢEAN DOLJ

REGULAMENT CONCURS
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”
Prof. Genoveva IOANA, director
Prof. Marinela DRĂGHICI, director adjunct
Prof. Diana ASPROIU, responsabil comisie
Str. Cloşca Nr.1, Craiova, DOLJ, www.sc22mirceaeliade.ro
Tel: (0251) 439-865 , Fax: (0351) 432-088
REGULAMENTUL CONCURSULUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ (22) „MIRCEA ELIADE”,
MATHEMATICS-ENGLISH TESTING SYSTEM
Art.1. Concursul şolar
are ca obiectiv general promovarea ideilor de competitie
si performanta a studiului la MATEMATICĂ şi LB.ENGLEZĂ şi se adreseaza elevilor cu
aptitudini, înclinatii si interese deosebite pentru matematică şi engleză( interdisciplinar).
Art. 2. Concursul
este organizat cu ocazia “Zilelor Şcolii Gimnaziale Mircea
Eliade” din Craiova, punând în evidență multiplele rezultate și premii obținute de elevii
școlii la disciplinele matematică și limba engleză.
Art.3 Catedra de matemtică, în colaborare cu catedra de limba engleză din Şcoala Gimnazială
“Mircea Eliade” desemnează echipa de elaborare a subiectelor de matematică în limba
engleză. Se impune condiţia de a respecta nivelul lexical şi ştiinţific conform programei
clasei respective. Prof. Monica MATEI şi prof. Lidia CAZACU – responsabili de catedră,
Prof.Lavinia TRINCU, Prof.înv.primar Diana ASPROIU- persoane de contact
.
Art.4. ORGANIZAREA CONCURSULUI
1)

Locaţia, data, orele:
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”
Str. Cloşca Nr.1
Craiova, DJ 200500

2)

10 martie 2019
09:00 a.m. – 11:00 a.m.

Lotul ŞCOLII poate conţine MAXIM 3 elevi pe clasă.
Niciun elev nu poate fi înscris la acest concurs la un nivel mai jos decât clasa la care
este înmatriculat la şcoală.

3)

Clasele sunt:
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

4)

Fiecare elev trebuie să aducă:
a) Carnetul de elev sau legitimaţia de elev.
b) Creion negru, riglă, compas, echer, raportor.
c) Pix/stilou de culoare albastră sau neagră.

5)

Nu sunt permise următoarele:
 Calculatoare de orice fel.
 Telefon mobil cu sau fără cameră foto.
 Aparate de emisie/recepţie.
 Aparate de înregistrat audio sau video.
 Dicţionare sau alte materiale ajutătoare privind matematica sau
limba engleză.
Timpul total de lucru este de 120 minute.

Art. 5. Cupa
va fi câşitgată de elevul cu punctajul cel mai mare, la fiecare
nivel. Următorii 3 clasaţi vor primi în ordine premiile I, II şi III, , locurile 5-10 vor
primi menţiuni.
PPrreem
miieerreeaa: 25 martie 2019 ora 17,00 Teatrul National ”Marin Sorescu” din Craiova
Art. 6. Cadrele didactice însoţitoare trebuie să fie apte pentru a participa şi la corectare.
Art. 7. Program – 10 martie 2019.
- confirmarea înregistrării elevilor în concurs: 8,30 a.m.- 9,00 a.m.
- intrarea elevilor în sălile de concurs: 8,30 a.m.
- startul probei: 09,00 a.m.
- încheierea probei: 11,00 a.m.
- corectarea lucrărilor: 13,00-18,00
- afişarea rezultatelor: 20,00
Art. 8.
Art.9.

Termen limită pentru înscriere: 8 martie 2019
ÎNREGISTREA PARTICIPANŢILOR începe la 8:30 A.M., la secretariatul şcolii
şi se încheie la ora 3:30 P.M.
Pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” înscrierea se va face prin profesorul
diriginte/învăţător.

Art. 10. Conţinutul probei de concurs interdisciplinar

:

Testul este structurat în 3 părţi:
I.
Test grilă de matematică în limba engleză
II.
1-2 probleme de matematică în limba engleză ce necesita redactarea rezolvării
tot în limba engleză
III. 1-2 probleme de matematică în limba română care trebuie traduse şi rezolvate
în limba engleză.
PROGRAMA DE CONCURS LA MATEMATICĂ:
Clasa a IV-a: până la fracţii, inclusiv.
Clasa a V-a: până la fracţii echivalente, inclusiv
Clasa a VI-a: până la proporţionalitate inversă, inclusiv, respectiv până la drepte
paralele, inclusiv.
Clasa a VII-a: până la formulele de calcul prescurtat, inclusiv, respectiv până la relaţii
metrice, inclusiv.
Clasa a VIII-a. Pînă la funcţia liniară, inclusiv, respectiv până la piramidă, inclusiv.

Art. 11. FOARTE IMPORTANT:
este un concurs de matematică în limba
engleză, nefiind acceptată exprimarea în limba română, decât dacă se solicită în cadrul
subiectului.
Art. 12.Pentru orice fel de întrebări legate de concursul
Lavinia Trincu (0764) 476-529
e-mail: sg.mircea.eliade@gmail.com

DIRECTOR,
Prof. Genoveva IOANA

contactaţi:
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CONCURSUL INTERDISCIPLINAR 22METS: Mathematics-English Testing System
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova
Este important să completaţi formularul cu numele elevilor, numele profesorului/
învăţătorului îndrumător şi numele profesorilor de matematică/lb.engleză, sau învăţător
însoţitori care vor fi şi evaluatori şi să le transmiteţi la secretariatul şcolii până la
15 martie 2019, ora 3,30 P.M.
FAX: (0351) 432-088 sau e-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro
Lotul ŞCOLII poate conţine MAXIM 3 elevi pe clasă.
Niciun elev nu poate fi înscris la acest concurs la un nivel mai jos decât clasa la care
este înmatriculat la şcoală.
Clasa a IV-a

Profesori

Clasa a V-a

Profesori

Clasa a VI-a

Profesori

Clasa a VII-a

Profesori

Clasa a VIII-a

Profesori/învăţători însoţitori/evaluatori:

Profesori

___________________________________
____________________________________
____________________________________

Şcoala: _________________________________________________________
Director,

L.S.

