MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA
B-dul. NicolaeBălcescu, nr. 28, cod 240190, tel. 0250 737520; fax 0250 730587

COLEGIUL NAŢIONAL „GIB MIHĂESCU” DRAGASANI
Aleea Scolii, nr.1, Tel./Fax secretariat: 0250.811.080,Tel./Fax director: 0250.810.680,
Email: colegiulgib@yahoo.com, Web: colegiulgib.rdsweb.ro

INVITATIE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Colegiul Naţional „Gib Mihăescu” din Drăgăşani,
organizează în data de 06.04.2019 Concursul Regional de Matematică „Memorial Preda Filofteia”,
ediţia a XXV-a, adresat elevilor din clasele VII-VIII, IX-X (4 ore), IX-X (3 ore), XI-XII M1, M2.
Simultan se va desfăşura Simpozionul National de Comunicări Ştiinţifice „Memorial Preda
Filofteia”, adresat profesorilor si învăţătorilor.
Cele doua activități sunt incluse in Calendarul Activităților Educative al ISJ Vâlcea 2018-2019.
Concursul va avea o probă scrisă cu durata de 3 ore şi va cuprinde 4 probleme: 2 cu grad scăzut şi
mediu, 2 cu grad ridicat de dificultate pentru departajarea participanţilor.
Programa pentru concurs reprezintă materia anilor anteriori, plus materia parcursă până la data
concursului.
Elevii vor fi însoţiţi de 1-2 profesori care pot participa la corectarea lucrărilor.
Pentru cazare va puteți adresa d-lui prof. Chițu Florin la nr. de tel. 0766782002.
Participarea elevilor la concurs este gratuită.
Programul concursului:
06.04.2019
 09:00– 9:30
 9:30 – 12:30

– intrarea participanţilor în săli;
– susținerea probei de concurs;
– sesiunea de comunicări ştiinţifice;
 13:00– 17:00 – corectarea lucrărilor;
 17:30– afişarea rezultatelor;
 18:00– festivitatea de premiere.
Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului vă rugăm sa completați tabelele de mai jos si să
le trimiteți până la data de 04.04.2019 la adresa de e-mail: dinu.maria@yahoo.com.
Pentru a vizualiza subiectele din anii trecuți accesați colegiulgib.rdsweb.ro secțiunea Concursuri.
Informaţii suplimentare se pot găsi la:
 Prof. Dinu Maria – tel.: 0721216103
 Secretariat – tel: 0250/811080.

Director,
Prof. Niţoiu Ana

Şcoala .................................

Tabel nominal
cu elevii care participă la Concursul Regional de Matematica
„Memorial Preda Filofteia”
ediţia a XXV-a, Drăgășani, 06.04.2019
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Numele şi prenumele
profesorului care l-a pregătit

Profilul si nr ore
săptămânal
(pentru liceu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesori corectori: ....................................................................
....................................................................
....................................................................

Tabel nominal
cu profesorii care participă la Simpozionul Naţional
„Memorial Preda Filofteia”
ediţia a XXV-a, Drăgășani, 06.04.2019
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
profesorului

Unitatea de învăţământ

Titlul referatului

