REGULAMENT CONCURS
REGULAMENTUL CONCURSULUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ (22) „MIRCEA ELIADE”,
MATHEMATICS-ENGLISH TESTING SYSTEM
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”
Prof. Genoveva IOANA, director
Prof. Marinela DRĂGHICI, director adjunct
Prof. Lidia CAZACU, responsabil comisie
Str. Cloşca Nr.1, Craiova, DOLJ, www.sc22mirceaeliade.ro
Tel: (0251) 439-865 , Fax: (0351) 432-088
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 Rebeca MITRU- persoane de contact
.
Art.4. ORGANIZAREA CONCURSULUI
1)
Locaţia, data, orele:
ON-LINE
13 martie 2022
09:00 a.m. – 11:00 a.m.
2)

Lotul ŞCOLII poate conţine MAXIM 10 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 se înscrie cu un cont de gmail personal ( a nu se folosi adresele de la
școală).
PRECIZĂRI PARTICIPARE ON-LINE
a) De preferat conectarea de pe laptop/PC
b) Camerele web și microfoanele vor fi active pe parcursul celor 120 min.
c) Imaginea transmisă va cuprinde chipul elevului.
Prin înscrierea la acest concurs se consideră că sunteți de acord cu supravegherea live, fără
înregistrare audio-video.
5)
Timpul total de lucru este de 90 de 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: LIVE STREAMING

pe youtube https://www.youtube.com/channel/UCJAqVirUM-9cQA23NXwRPtg/about
sau pagina FB https://www.facebook.com/scoala22mirceaeliade
Art.6. Cadrele didactice din școală vor asigura supravegherea în timpul susținerii lucrărilor on-line
pe platforme tip classroom sau ZOOM.
Art.7. Program – 13 martie 2022.
- confirmarea înregistrării elevilor în concurs: 8,30 a.m.- 9,00 a.m prin primirea unui
e-mail cu link de ZOOM sau classroom.
- intrarea elevilor în sălile de concurs: 9,00 a.m.-9,30 a.m.
- startul probei: 09,30 a.m.- prin acces la subiect on-line
- încheierea probei: 11,00 a.m., prin ”send” la finalul completării documentului
google-forms
- corectarea lucrărilor: 13,00-17,00
Afişarea rezultatelor: termen miercuri, 16 martie, ora18,00.
Art.8. Termen limită pentru înscriere: 10 martie 2022
ÎNREGISTREA PARTICIPANŢILOR se va face prin transmiterea datelor in googleforms

https://forms.gle/2eWnr6ycTeenNfJFA
Art.9. Pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” înscrierea se va face folosind adresele de email de la școală.
Art.10. Conţinutul probei de concurs interdisciplinar

:

Testul este structurat în 2 părţi:
Test grilă de matematică în limba engleză
II.
2 texte de cultură matematică în limba română ce vor fi traduse în limba engleză , cu
variante de raspuns.
I.

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 mulțimea numerelor întregi, inclusiv, respectiv până la cerc, inclusiv.
Clasa a VII-a: până la ecuații, inclusiv, respectiv până la cerc, inclusiv.
Clasa a VIII-a. până la calcul algebric, inclusiv, respectiv până la distanțe și mpsuri de
unghiuri pe fețe și în interiorul corpurilor, 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.
Nu au existat suspiciuni de fraudă la edițiile anterioare ale concursului și suntem siguri că nu
vor fi nici la ediția ON-LINE.
Art.12.Pentru orice fel de întrebări legate de concursul
Lavinia Trincu (0764) 476-529
Rebeca Mitru (0767) 252-355
e-mail: 22METS@sc22mircea.eliade.ro

DIRECTOR,
Prof. Genoveva IOANA

contactaţi:

