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Avizat,
Inspector Şcolar General I.S.J. Cluj__________

„Sunt şi eu un mic matematician”
Concurs judeţean pentru elevii cu cerinţe educative speciale din clasele II -VIII
Ediţia a II-a

Regulament de participare
Elevii şi profesorii Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca vă
invită să participaţi la Concursul judeţean pentru elevii cu cerinţe educative speciale din clasele
II-VIII “Sunt şi eu un mic matematician”, ediţia a II-a, proiect educativ care se desfăşoară în
perioada 1 decembrie 2014-31 mai 2015. Evenimentul este cuprins în Calendarul Activităţilor
Educative Judeţene 2015.
Argument:
Se spune despre matematică că ar fi o ştiinţă „exactă”, dar ea studiază noţiuni abstracte,
pune probleme şi necesită o gândire logică.
Elevul cu cerinţe educative speciale prezintă în general o gândire concretă, o capacitate de
memorare mecanică, o motivaţie scăzută pentru învăţare şi de aceea matematica a reprezentat dea lungul timpului o provocare pentru acesta. El întâmpină dificultăţi în adaptarea la situaţii
concurenţiale, mai ales în cadrul evaluărilor naţionale.
Activităţile extracurriculare au rolul de a stimula dezvoltarea psihică şi intelectuală a
elevilor cu dizabilităţi. Competiţiile au rolul de a motiva elevii şi de a le trezi dorinţa de
autodepăşire. De aceea prin acest proiect urmărim înlăturarea acestor bariere, dezvoltarea
potenţialului fiecărui elev, creşterea adaptabilităţii şcolare ale elevilor cu dizabilităţi, creşterea
stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.
Scopul proiectului: Scopul principal al acestui proiect este de a oferi tuturor elevilor
şanse egale de a participa la o pregătire de calitate în domeniul matematicii, de a stimula pasiunea
elevilor pentru această disciplină.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Valorificarea cunoştinţelor însuşite la disciplina Matematică în situaţiile competiţionale
2. Realizarea unui schimb de experienţă util pentru profesorii care pregătesc elevii la
disciplina Matematică.
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Etapele desfăşurării proiectului:
1. Perioada 1 decembrie 2014-16 ianuarie 2015 este destinată pregătirii activităţilor de către
echipa de proiect din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz ClujNapoca.
2. În perioada 19 ianuarie-31 ianuarie 2015 şcolile care doresc să participe la proiect vor
anunţa liceul coordonator şi vor trimite acordurile de parteneriat. În fiecare şcoală se vor
alcătui liste cu elevii care doresc să participe la activităţile proiectului şi se vor formula
subiecte pentru cele două etape ale concursului, pentru fiecare clasă în parte, conform
programelor şcolare parcurse.
3. În perioada 9-27 februarie 2015 se va desfăşura etapa pe şcoală a concursului de
matematică, în cadrul şcolilor participante la proiect. Solicităm, cu această ocazie, să
trimiteţi liceului coordonator poze din cadrul desfăşurării acestei etape.
4. Înscrierea participanţilor la etapa judeţeană a concursului se va realiza în perioada 15
februarie–6 martie 2015, după desfăşurarea etapei pe şcoală, prin completarea fişei de
înscriere.
5. Desfăşurarea etapei judeţene, în cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de
Auz Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr.40, Cluj-Napoca, va avea loc în 19 martie 2015
00

la ora 13 .
6. În perioada 19 martie-31 mai 2015 vor avea loc activităţi de diseminarea a rezultatelor
proiectului în cadrul premierii elevilor, în articole publicate în revistele elevilor şi reviste
de specialitate, prezentări în cadrul comisiilor metodice, realizarea unui ghid informational electronic cu modele de subiecte pentru pregătirea elevilor în anii şcolari viitori,
publicarea raportului final pe paginile web ale liceului, raport care va fi expediat şi
şcolilor implicate în desfăşurarea proiectului.Vă solicităm ca în această perioadă să
realizaţi activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului în toate şcolile.
În vederea desfăşurării etapei pe judeţ a concursului de matematică vă rugăm să vă
prezentaţi la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca începând cu
ora 12.
Pentru fiecare copil participant va fi necesar să aduceţi carnetul de elev vizat.
Concursul se organizează la nivelul fiecărei clase, de la clasa a II-a la clasa a VIII-a,
constând într-un test ce cuprinde probe scrise, concepute pentru fiecare clasă din programele
studiate. Concursul se desfăşoară pe parcursul a două ore.
Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj format din 7 elevi, câte un elev pe fiecare
nivel (câştigătorii primului loc la faza pe şcoală). În cazul în care doi sau mai mulţi elevi au
ocupat locul I la faza pe şcoală, având acelaşi rezultat, se acceptă participarea tuturor acestora la
etapa judeţeană a concursului. Elevii vor fi însoţiţi de maxim 3 profesori, dintre aceştia o doar o
parte vor participa la evaluarea lucrărilor sau vor supraveghea elevii în cadrul concursului, fiind
repartizaţi prin tragere la sorţi în ziua concursului.
Profesorii de matematică din şcolile participante sunt solicitaţi să trimită propuneri de
subiecte şi bareme de corectare până în 6 martie 2015.
De asemenea vă solicităm ca până în data de 6 martie 2015 să trimiteţi propuneri pentru
profesori evaluatori şi profesori asistenţi. Dintre aceştia vor fi traşi la sorţi o parte în ziua
concursului. Comisia de corectare şi evaluare va fi formată din profesori ce nu au elevi în concurs
la nivelul clasei respective.
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Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum şi a vorbitului în timpul
probei de concurs sunt interzise. Elevii care nu vor respecta aceste prevederi vor fi eliminaţi din
concurs.
Nu se percepe taxă de participare.

Diplome:
Fiecare concurent va primi o diplomă de participare, pe care va fi trecut profesorul
îndrumător. Se vor acorda câte un premiu I, II, III şi menţiuni pe clasă. Profesorii vor primi
diplome de profesor evaluator, profesor asistent sau profesor însoţitor.
Contact:
Pentru detalii, vă rugăm să luaţi legătura cu persoana noastră de contact - profesor
psihopedagog MOCIAN CRISTINA, la tel.fix: 0264-431460 (la şcoală), sau la tel. mobil: 0740207520.
Cu stimă,
Director,
Prof. Zoe Piontchevici

Coordonator de proiect,
Prof. psihopedagog Mocian Cristina

3

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ
CLUJ-NAPOCA
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor Nr. 40
Tel. 0264-431460, Fax: 0264-430149

http://defauz1cluj.scoli.edu.ro/
lic_auz@yahoo.com

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la Concursul judeţean pentru elevii cu cerinţe educative speciale din clasele II –VIII

„Sunt şi eu un mic matematician”
Ediţia a II-a, 19 martie 2015
C.A.E.J. Nr. 8 /2015
Fişa de înscriere se va completa şi se va trimite prin e-mail la adresa
cristina_mocian@yahoo.com sau prin fax la nr. de tel.0264/430149 până vineri, 6 martie 2015.
Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Director :

Clasa

Şcoala de
provenienţă

Cadrul didactic
îndrumător

Profesor coordonator:
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Acord de parteneriat
Încheiat azi ____________________, între:
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea
Dorobanţilor Nr.40, tel.: 0264-431460, fax: 0264-430149, e-mail: lic_auz@yahoo.com, reprezentat de
director prof. Zoe Piontchevici şi profesor psihopedagog Mocian Cristina Ioana, în calitate de coordonator
de proiect,
şi
Şcoala ....................................................................................................., cu sediul în...................................,
str.................................... Nr ......., telefon ............................, e-mail: ......................................, reprezentată
de director prof. ....................................................... şi profesor................................................... , în calitate
de partener.
Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord îl reprezintă organizarea şi desfăşurarea Ediţiei a II-a a Concursului judeţean
pentru elevii cu cerinţe educative speciale din clasele II – VIII „Sunt şi eu un mic matematician”,
înscris în CAEJ nr.8/2015, proiect educativ care se desfăşoară pe perioada 1 decembrie 2014-31 mai
2015.
Durata acordului:
Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui şi durează până la terminarea
proiectului.
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, în calitate de coordonator de proiect
se obligă:
- să aducă la cunoştinţa partenerilor obiectivele, activităţile şi regulamentul de desfăşurare a
proiectului;
- să organizeze proiectul, concursul şi primirea invitaţilor;
- să asigure evaluarea lucrărilor;
- să înmâneze elevilor şi profesorilor diplomele obţinute;
- să promoveze proiectul în comunitate;
- să disemineze proiectul şi rezultatele acestuia.
Şcoala
-

......................................................................................., în calitate de partener, se obligă:
să participe la toate activităţile proiectului cu elevii şi profesorii înscrişi;
să se conformeze regulamentului de desfăşurare a proiectului;
să ofere elevilor diplomele primite de la instituţia coordonatoare;
să mediatizeze în cadul şcolii proiectul şi rezultatele acestuia.

Partenerii se obligă să colaboreze pe durata desfăşurării activităţilor, în vederea realizării scopului şi
obiectivelor proiectului.
Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.
Liceul Tehnologic Special pt. Deficienţi de Auz
Cluj-Napoca
Director,
prof. Zoe Piontchevici

Şcoala
Director,
prof.

Coordonator de proiect:
Prof. psihopedagog Mocian Cristina
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