Anexa 1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN DOLJ
Şcoala nr. 14 „Ion łuculescu din Craiova,
str. Bariera Vîlcii, nr. 52, FAX/telefon 0251-550324

InvitaŃie de participare la

Concursul JudeŃean de Matematicã - Informaticã „Ion łuculescu”
EdiŃia a V-a, 29 mai 2008
Regulament de desfãşurare
În memoria pictorului Ion łuculescu, Şcoala nr. 14 „Ion łuculescu“ din Craiova
lanseazã, sub egida Inspectoratului Şcolar JudeŃean Dolj, ediŃia a V-a a Concursului JudeŃean
de Matematicã – Informaticã pentru gimnaziu “Ion łuculescu”, 29 mai 2008.
CondiŃii de participare
Şcolile participante vor trimite pânã pe data de 20 mai 2008 tabelele cu elevii –
membrii echipelor participante la concurs.
De menŃionat cã fiecare şcoalã poate participa cu o echipã formatã din cinci elevi.
Echipele vor susŃine o probã care cuprinde trei pãrŃi:
– rezolvarea unor probleme de matematicã aplicatã,
– realizarea unui eseu tehnoredactat dupã o temã datã,
– realizarea unei lucrãri în “Paint” dupã o temã datã, folosind transformãri geometrice
(simetria, translaŃia, rotaŃia)
O echipã de profesori va face selecŃia lucrãrilor câştigãtoare, precum şi premierea
câştigãtorilor.
Manifestarea va mai cuprinde:
- comemorarea regretatului pictor Ion łuculescu,
- conferinŃe ale unor importante personalitãŃi,
Date de contact
Şcoala nr. 14 „Ion łuculescu din Craiova,
str. Bariera Vîlcii, nr. 52,
telefon 0251-550324
mail : scoala14craiova@yahoo.com
- persoane de contact:
- director : prof. Scarlat Toma Titu,
- director adjunct : prof. Vătavu Fănel,
- consilier educativ: prof. Drăgulin Delia
- prof. Golumbeanu Anamaria .
http://www.olimpiade.ro/2008/concursul_de_matematica_informatica_ion_tuculescu_/
Director,
Prof. Scarlat Toma Titu

Director adj.,
prof. Vătavu Fănel

Consilier Educativ,
prof. Drăgulin Delia

Anexa 2

Regulament de desfăşurare
În memoria pictorului Ion łuculescu, Şcoala nr. 14 „Ion łuculescu" din Craiova
lansează, sub egida Inspectoratului Şcolar JudeŃean Dolj, ediŃia a V-a a Concursului de
Matematică - Informatică pentru gimnaziu "Ion łuculescu",29 mai 2008.
C ondi Ń i i de participare
Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele V-VIII, din judeŃul Dolj. De menŃionat că
fiecare şcoală poate participa cu o echipă formată din cinci elevi.
Desfăşurarea Concursului
Şcolile participante vor trimite până pe data de 20 mai 2008 tabelele cu elevii membrii echipelor participante la concurs. Echipele vor susŃine o probă care cuprinde trei
părŃi:
- rezolvarea unor probleme de matematică aplicată,
- realizarea unui eseu tehnoredactat după o temă dată,
- realizarea unei lucrări în "Paint" după o temă dată, folosind transformări geometrice
(simetria, translaŃia, rotaŃia)

Comitetul de organizare
Director, prof. Titu Toma Scarlat
Director adj., Prof. Fănel Vătavu
Consilier educativ, Prof. Delia Drăgulin
Sef comisie metodică: Prof. Golumbeanu Anamaria
Sef comisie metodică Sc. nr. 31: Prof. Aurelia Petrică

Program
8 30 - 9: intrarea elevilor în săli,
9 - 11 : desfăşurarea concursului,
17- 18 : festivitatea de premiere
InformaŃii utile
Date de contact
Şcoala nr. 14 „Ion łuculescu din Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 52,
telefon 0251-550324,

socala14craiova@yahoo.com

