Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiințifice
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt
Email: magianumerelor@yahoo.com
REGULAMENT DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
CONCURSUL REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„MAGIA NUMERELOR” - ediţia a VII-a

înscris în Calendarul Parteneriatelor/Concursurilor Şcolare Interjudeţene şi Regionale,
aprobat de I.S.J. OLT cu nr. 11414/15.12.2015 la poziţia 39, anul şcolar 2015-2016
28 MAI 2016
Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII şi profesorilor de chimie care doresc să
desfășoare activități extrașcolare.

a. Mesaj: ”Fiecare elev trebuie sa cunoască unele taine din ştiinţele reale.”
(David Hilbert)
b. Domeniul: Ştiinţific
c. Tipul de concurs: Regional
COORDONATOR:
 Prof. de chimie Maria BĂDOI - Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina
CONSULTANŢI:
 Inspector Şcolar General, ISJ Olt, prof. Felicia MAN
 Inspector Şcolar de biologie-chimie, ISJ Olt, prof. Sorina TOMESCU
 Inspector şcolar pentru educaţie permanentă, învăţământ particular şi alternative, ISJ Olt,
prof. Luminiţa FLORICEL

ORGANIZATOR:
 Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
 28 mai 2016, la Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina
GRUP ŢINTĂ:
 elevii claselor IX-XII din învăţământul liceal, filiera tehnologică, profilul tehnic
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
 stimularea pregătirii elevilor pentru Examenul de Bacalaureat;
 dezvoltarea interesului elevilor pentru studiul chimiei.

1. La concurs pot participa elevi din învăţământul liceal, filiera tehnologică, profil tehnic,
clasele IX – XII ;
1. Materia de concurs este cea prevăzută în programa școlară a fiecărei clase, parcursă până la
data concursului;
2. Subiectele vor consta dintr-un test grilă, cu un punctaj de 100p, dintre care 10p din oficiu.
3. Structura variantelor de concurs
Pentru fiecare an de studiu (IX -XII) sunt 3 SUBIECTE:
-SUBIECTUL I conţine 10 itemi ( notaţi cu cifre: 1, 2, ... , 10)
-SUBIECTUL II conţine 4 itemi ( 1,2,3,4)
-SUBIECTUL III conţin 4 itemi (1,2,3,4)
Fiecare item are 4 variante de răspuns (notate cu litere: a, b, c, d).
4. Subiectele de concurs şi baremele de evaluare vor fi trimise de către inspectorul de chimiebiologie al I.S.J. Olt profesorului coordonator al concursului (în ziua de concurs, la ora
8,00).
5. Elevii vor intra în săli până la ora 900. După această oră nu mai este permisă intrarea,
întrucât începe multiplicarea subiectelor.
6. Proba scrisă durează 2 ore şi se va desfăşura în intervalul orar 930 - 1130 . (Programul
de desfăşurare este prezentat în ANEXA 1)
7. Înscrierea elevilor la concurs se va face pe baza unui tabel cuprins în fişa de înscriere
(ANEXA 2), care se va trimite pe adresa draghicimaria2008@yahoo.com, până joi, 26
mai 2016, ora 12,00.
8. Stabilirea punctajului se va face imediat, după expirarea timpului alocat probei de concurs,
prin aplicarea baremului de evaluare de către profesorii de chimie evaluatori, în prezenţa
profesorului asistent și a elevului concurent.
9. După desfăşurarea concursului se va întocmi un clasament în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut. Se vor acorda trei premii ( I, II și III ), precum și o mențiune, pentru
fiecare an de studiu. La punctaje egale, se va acorda acelaşi premiu fiecărui elev.
În timpul desfăşurării concursului, în sălile de examen au acces numai membrii Comisiei de
concurs.

EVALUARE
În perioada 01.06.2016 - 15.06.2016:
Se vor elibera diplome pentru elevii premiaţi şi diplome de participare pentru ceilalţi elevi;
Se vor elibera adeverinţe pentru profesorii coordonatori şi însoţitori;
Se vor elibera adeverinţe pentru membrii Comisiei de organizare, desfăşurare şi evaluare a
Concursului „Magia Numerelor”, secţiunea CHIMIE (profesori organizatori şi evaluatori);
Se va întocmi Raportul de evaluare a concursului.
Toate propunerile din partea participanţilor, a invitaţilor şi a membrilor comisiei vor
constitui puncte importante pentru desfăşurarea şi organizarea următoarelor ediţii ale
concursului.

ANEXA 1

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiințifice
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt

CONCURSUL REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„MAGIA NUMERELOR” - ediţia a VII-a

28 MAI 2016

PROGRAMUL CONCURSULUI

ORA : 800 – 900 - Sosirea concurenţilor, repartizarea în săli
900 – 930 - Multiplicarea subiectelor
930 – 1130 – Proba scrisă a concursului
1130 – 1200 – Evaluarea lucrărilor
1200 - 1300 – Centralizarea şi afişarea rezultatelor
1300 – 1330 – Festivitatea de premiere

ANEXA 2

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiințifice
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt

CONCURSUL REGIONAL INTERDISCIPLINAR
„MAGIA NUMERELOR” - ediţia a VII-a

28 MAI 2016

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Calificarea

Unitatea
şcolară
(adresă completă,
nr. de telefon)

Profesor
îndrumător
(adresă de email, nr.
telefon)

