ANEXA 1.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU
Loc. ŞIEU, nr.140 A, jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon/fax 0263-260130

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE
a
Concursului interjudeţean de matematică pentru elevi ,,SFINX XXI”-ediţia a X-a,
23 mai 2015.
Concursul interjudeţean de matematică pentru elevi ,,SFINX XXI”- ediţia a X-a, se
desfăşoară la Şcoala Gimnazială Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud, în 23 mai 2015.
Art. 1. Se adresează elevilor din clasele III-VIII neselecţionaţi în clasele de excelenţă
şi cuprinde manifestările următoare: elaborarea de lucrări, mijloace de învăţământ, probleme,
planşe, machete şi comunicări matematice
- desfăşurarea concursului propriu-zis;
- prezentarea de către elevi în cadrul simpozionului, a lucrărilor întocmite;
- jurizarea lor la nivelul Şcolii Gimnaziale Şieu;
- activităţi recreative: spectacole; vizite, excursii, discotecă etc.
Activităţi propuse se vor desfăşura în cadrul secţiunilor:
1.Matematica teoretică:
a) Comunicări din domeniul matematicii pentru elevi;
b) Matematică distractivă.
2.Matematica aplicată:
a) Planşe;
b) Soft educaţional;
c) Demonstraţii practice;
d) Rebusuri şcolare;
3.Asigurarea interdisciplinarităţii:
o Realizarea unei expoziţii cu planşe matematice ale
elevilor, cu machete, instrumente, mijloace de învăţământ şi corpuri
geometrice construite de elevi şi utilizate în predarea matematicii sau a
altor discipline de învăţământ;
o Prezentarea lucrărilor de specialitate întocmite de elevi
sub îndrumarea cadrelor didactice;
o Propunerea şi rezolvarea în cadrul concursului a unor
probleme cu caracter practic şi interdisciplinar;
o Vizitarea de către elevii şi cadrele didactice participante a
zonelor de interes turistic, cultural, sportiv din zonă;
o Întâlniri cu personalităţi din zonă;
o Promovarea evenimentului prin presa locală scrisă şi vorbită;
o Valorificarea lucrărilor prezentate prin editarea unui
DVD/a unei cărţi cu cod ISSN.
Art.2. Scopul principal al proiectului îl constituie determinarea elevilor şi a cadrelor
didactice spre a contribui la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei de a studia şi aplica
matematica în domenii diverse; promovarea ideii de competiţie; descoperirea şi promovarea
elevilor cu rezultate meritorii la matematică.
Art.3. Concursul îşi propune să antreneze, să stimuleze, să găsească şi să promoveze
elevi din clasele III-VIII, necuprinşi în clasele de excelenţă, cu rezultate meritorii în
rezolvarea problemelor de matematică sau cu preocupări diversificate de studiere, aplicare a
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matematicii în activităţi practice, preocupări care pot fi valorificate prin prezentarea lor în
cadrul unui simpozion.
Art.4. Lucrările cu caracter practic ( planşe, mijloace de învăţământ, soft educaţional,
machete etc.) vor fi însoţite şi de o prezentare scrisă în format Word (Times New Roman 12,
line spacing 1,5 ), concisă, imagini inserate etc., iar materialele teoretice, comunicările vor fi
de maxim 6 pagini, în format Word (Times New Roman 12, line spacing 1,5 ). Materialele,
prezentările, fişa de participare (Anexa 2) completată cu toate datele solicitate vor fi trimise
prin e-mail la concursulsfinxxxi@yahoo.ro , până la 20 mai 2015, iar prin poştă se vor
trimite: CD-ul cu prezentările, cu lucrarea / lucrările propuse şi fişa de participare
completată (Anexa 2), planşele, instrumentele, machetele, corpurile folosite în predarea
matematicii; lucrarea printată ( pe adresa: Şcoala Gimnazială Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud, loc.
Şieu nr. 140, cod poştal 427290).
Obligatoriu se vor notifica următoarele:
o numele şi prenumele elevului autor:
o adresa completă( localitate, stradă, nr., cod poştal):
o nr. de telefon / fax:
o adresă poştă electronică /Site:
o numele şi prenumele profesorului îndrumător:
o unitatea şcolară şi clasa de provenienţă a autorului:
o secţiunea la care doreşte să participe cu lucrarea:
o menţiunile:-lucrarea este creaţie proprie elaborată sub îndrumarea unui cadru
didactic şi nu plagiat.
-elevul nu este înscris în clasele de excelenţă.
Art.5. La nivelul Şcolii Gimnaziale Şieu se va:
1.- organiza un comitet în componenţa următoare:
-preşedinte, profesor de specialitate;
- vicepreşedinţi, directorul şcolii şi profesorul de matematică;
- secretar, secretarul şcolii sau un cadru didactic;
- membri, profesori (din unitate sau din partea şcolilor partenere).
Comitetul de organizare stabileşte numărul de participanţi pe clase, comisia de
preselecţie a subiectelor şi comisia de evaluare; selectează problemele pentru concurs dintre
cele transmise în timp de profesori propunători şi din Gazeta Matematică .
2.- face preselecţia materialelor primite, efectuează jurizarea; invitarea elevilor autori
de lucrări valoroase, şi îndrumătorilor lor de a participa la concurs; anunţă programul de
desfăşurare a concursului. Solicită confirmarea participării din partea celor invitaţi.
Art.6. La simpozion, un elev poate participa cu cel mult două materiale la secţiunile
menţionate la art.1 din prezentul regulament. Prezentarea lor se va face de participant în cel
mult 10 minute.
Art.7. Elevii participanţi la concursul de rezolvare a problemelor vor fi de regulă
maxim 2 pe fiecare rând de clasă, pe unitate şcolară.
Şcoala interesată de participare la concursul de rezolvare a problemelor va transmite
prin e-mail la concursulsfinxxxi@yahoo.ro , tabelul cu participanţii şi cadrele didactice
însoţitoare (până la data de 18 mai 2015).
Transportul elevilor şi a însoţitorilor, din localitatea de domiciliul până în Şieu şi
retur, va fi suportat de unităţile şcolare din care provin elevii sau de fiecare participant în
parte.
Art.8. Organizatorii nu percep taxe nici pentru elevi, nici pentru cadrele didactice
participante.
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Art.9. Toate cadrele didactice din şcoală vor fi cooptate în organizarea şi desfăşurarea
concursului, iar cadrele didactice însoţitoare pot face parte din comisiile concursului.
Art.10. Candidaţii participanţi la concursul de rezolvare de probleme se vor pregăti
după programele clasei din care face parte şi după cele din clasele anterioare.
Art.11. De regulă, se va respecta următoarea structurare a subiectelor: 2 probleme
selectate din cele propuse de profesori şi o problemă din Gazeta Matematică seria B, sau
suplimentelor ei, nr. 1-12/ 2014 şi nr. 1-4/2015.
Art.12. Timpul de rezolvare a problemelor este de 90 de minute pentru toate clasele, iar
notarea se face prin atribuirea de puncte de la 0 la 7, conform baremului care va fi afişat înainte de
ieşirea elevilor din sălile de concurs. Nu se acordă puncte din oficiu.
Art.13. Nu se admit contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor, responsabilitatea evaluării este
asumată de cei care realizează evaluarea. Profesorii însoţitori pot verifica lucrările elevilor lor ( 10
minute) şi sesizează preşedintele de eventuale nereguli. Preşedintele stabileşte dacă lucrarea a fost
sau nu corect evaluată şi decide ca atare. Decizia sa este definitivă şi irevocabilă.
Art.14. Creaţiile elevilor la secţiunile concursului/simpozionului vor fi evaluate şi
clasificate după criterii stabilite de juriu. Pentru acestea nu se admit contestaţii.
Art.15. La nivelul fiecărui rând de clase, pentru elevii participanţi la concursul de rezolvare de
probleme se acordă premiile I, II, III şi menţiuni ( cărţi, diplome). De regulă premierea se face până la
25% dintre participanţi (în conformitate cu OMECTS nr.3216/13.02.2008).
Premiile I, II, III şi primele 3 menţiuni vor consta în cărţi, diplome, următoarele menţiuni
numai diplome). Pentru punctaje egale, la nivelul fiecărei clase, se acordă recompense egale.
Art.16. Pentru elevii participanţi la simpozionul concursului nu se acordă premii materiale,
ci doar diplome care să ateste locul ocupat. Se vor acorda elevilor din fiecare rând de clase: câte 2
diplome pentru premiul I; câte 3 diplome pentru premiul II; câte 4 diplome pentru premiul III; câte
o diplomă pentru premiul special; câte 5 diplome pentru menţiuni.
Art.17. Toţi elevi înscrişi la concurs, participaţi la una din secţiunile concursului, cadrele
didactice îndrumătoare sau însoţitoare, cadrele didactice cu responsabilităţi în organizarea şi
desfăşurarea concursului primesc diplome de participare.
Art.18. Participanţii la concurs vor sosi la Şcoala Gimnazială Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud,
loc. Şieu, nr. 140A, în 23.05.2015, până la orele 8,30.
Nu se asigură cazare de către organizatori. NU SE PERCEPE NICI UN FEL DE
TAXĂ DE PARTICIPARE.
Art.19.Mediatizarea concursului interjudeţean de matematică pentru elevi ,,SFINX XXI”ediţia a X-a, se va face prin mass-media locală, prin societăţile de televiziune prin cablu din judeţ,
prin trimiterea de e-mail-uri şcolilor etc., iar regulamentul concursului se va publica pe site
www.didactic.ro şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art. 20.
Competiţia, va avea şi o secţiune dedicată cadrelor didactice, care se vor putea înscrie cu
lucrări circumscrise aceleiaşi tematici, lucrări ce vor fi publicate într-o lucrare editată pe DVD,
cu ISSN. Cadrele didactice interesate, sunt rugate să completeze şi să expedieze prin mail fişa de
înscriere specială (Anexa 3).
a.
Pentru cadre didactice, Concursul se derulează exclusiv prin corespondenţă, prezenţa
personală nefiind necesară.
b.
Toţi participanţii vor primi certificate de participare personalizate, în perioada 01
iunie -1 septembrie 2015.
c.
Autorii lucrărilor nu vor emite pretenţii pentru drepturi de autor, referitor la
lucrările trimise în concurs.
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Cerinţe de editare: lucrare de maximum 15 pagini, în format Word (Times New
Roman 12; Line Spacing 1,5), pe o tematică circumscrisă secţiunilor (subsecţiunilor)
din cadrul prezentului regulament şi un rezumat al acesteia de maxim o pagină A4
e.
Bibliografia consultată va fi menţionată obligatoriu în finalul lucrării (numele şi
prenumele autorului, titlul cărţii, editura, localitatea, anul editării);
f.
Organizatorii nu-şi vor asuma răspunderea în cazul unor materiale care folosesc
parţial sau total programe, informaţii sau alte lucruri aflate sub incidenţa drepturilor de
autor. Întreaga responsabilitate aparţine autorilor.

d.

g.

NU SE PERCEPE NICI UN FEL DE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Coordonatori de proiect (nume şi semnătură),
Aurel Horga ___________ Dorel Nicoară______________ Ioan Tuns_______________

Director unitate (nume şi semnătură):Aurel Horga _______________
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ANEXA 2.

Fişă de participare
Concursul interjudeţean de matematică ,,SFINX XXI”- ediţia a X-a, 23 mai 2015.
Competiţia este cuprinsă în CAERI 2015 aprobat de MECS la poziţia nr.258

1. Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________
Adresa completă, telefon, e-mail: ___________________________________________
________________________________________________________________________
2. Clasa_________Unitatea şcolară (denumire, adresa, telefon, mail) _____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Titlul lucrării_________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Categoria_____________________________________________________________
5. Secţiunea_____________________________________________________________
6. Profesorul îndrumător (nume şi prenume, telefon, mail)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Participări la alte competiţii similare şi rezultate obţinute
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Materialul ( planşa, mijloacele de învăţământ, macheta etc.) este creaţie proprie elaborată
sub îndrumarea unui cadru didactic şi nu plagiat.
Da
Nu
9. Elevul este / nu este înscris în clasele de excelenţă.
Semnătura profesorului îndrumător, __________________
Cunosc şi sunt de acord cu Regulamentul concursului.
Semnătura elevului, _______________________
Viza unităţii şcolare din care provine elevul
Director,
(nume şi prenume, semnătura, ştampila)
__________________________________
**Fişa prezentă, se expediază în acelaşi pachet / plic cu CD ce conţine lucrarea (lucrările) pentru
concurs.
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ANEXA 3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU
Loc. ŞIEU, , nr.140 A, jud. Bistriţa-Năsăud
Telefon/fax 0263-260130

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ »SFINX XXI »
EDIŢIA a X- a, 23 mai 2015
Competiţia este cuprinsă în CAERI 2015 aprobat de MECS la poziţia nr.258

Fişă de înscriere cadre didactice
1. Numele şi prenumele cadrului didactic
...............................................................................................................................................................
2. Unitatea şcolară (adresa, tel. şcoală, tel. personal, mail personal)
.............................................................................................,.................................................................
...............................................................................................................................................................
3.Titlul lucrării..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Categoria.........................................................................................................................................
5. Secţiunea.........................................................................................................................................
IMPORTANT:
Lucrarea se editează în format Word (Times New Roman 12; Line Spacing 1,5, diacritice
româneşti), pe o tematică circumscrisă secţiunilor (subsecţiunilor) din regulament.
Prin poştă: pâna cel târziu la data de 20.05.2015 (data poştei), la Şcoala Gimnazială Şieu,
nr.140, cod 427290, Bistrita-Nasaud, se expediază CD-ul conţinând lucrarea şi un rezumat al
acesteia de maxim o pagină A4(cu menţionarea bibliografiei folosite), precum şi lucrarea
tehnoredactată printată.
Lucrarea se va expedia şi pe adresa de mail concursulsfinxxxi@yahoo.ro
*

Completarea tuturor rubricilor este obligatorie

** Pentru fiecare autor, se va competa câte o fişă
Organizatorii nu-şi vor asuma răspunderea în cazul unor materiale care folosesc parţial sau
total programe, informaţii sau alte lucruri aflate sub incidenţa drepturilor de autor.
Întreaga responsabilitate aparţine autorilor
Cunosc şi sunt de acord cu Regulamentul concursului.
Semnătura cadru didactic,

Viza unităţii şcolare din care provine cadrul didactic,
Director,
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