
O NOUĂ REUŞITĂ! 

Ediţia a IX-a a Concursului Judeţean de matematică “Ion Ionescu” 

 

                Sâmbătă, 8 decembrie 2018, s-a desfăşurat a IX-a Ediţie a Concursului 

Judeţean de Matematică “Ion Ionescu”. Cadre didactice ale şcolii noastre, cadre 

didactice de la şcolile participante, elevi şi părinţi, au luat cu asalt curtea instituţiei 

de învăţământ, entuziasmaţi şi emoţionaţi, cu gândul la o competiţie pe tărâmul 

cifrelor, teoremelor şi corpurilor geometrice. 

                S-au înscris în concurs Şcoala Gimnazială Comuna Gura Vitioarei, 

Şcoala Gimnazială Măgureni, Şcoala Gimnazială “Învăţător Dinu Nicolae” 

comuna Dumbrava, Şcoala Gimnazială “ Regina Elisabeta” Buşteni, Colegiul de 

Artă “Carmen Sylva” Ploieşti, Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” 

Băicoi, Şcoala Gimnazială “Platon Mocanu” Drajna, Şcoala Gimnazială sat 

Cioranii de Sus, Colegiul Naţional “Nicolae Iorga”, Şcoala Gimnazială “Nicolae 

Grigorescu” Câmpina, Şcoala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache”, Liceul 

Teoretic Brâncoveanu Vodă Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Anton Pann” Ploieşti, 

Şcoala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii, Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” 

şi, desigur, Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească. 

               Concursul s-a adresat elevilor de la clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI, a 

VII-a si a VIII-a. S-au înscris peste 170 de elevi de la şcolile menţionate.  

               Fiind un concurs judeţean, “Ion Ionescu”, s-a bucurat de sprijinul şi 

avizul Inspectoratului Judeţean Prahova precum şi de promovare în revista de 

specialitate “Axioma”. 

                Organizatorii, sub coordonarea Doamnei Director prof. Viorica Mincu, 

au asigurat condiţiile cele mai bune pentru desfăşurarea competiţiei, menţinând o 

atmosferă relaxantă pentru elevi, dar cu respectarea metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, în ceea ce priveşte conceperea 

subiectelor, supravegherea copiilor şi corectarea lucrărilor. 

                Elevii şi profesorii participanţi au oferit un feedback pozitiv întregii 

activităţi propunandu-şi o viitoare participare la a X-a Ediţie a concursului. 

                Mulţumiri tuturor celor implicaţi, felicitări elevilor şi cadrelor didactice 

pentru rezultatele frumoase şi pentru premiile obţinute.                 

                Cele mai importante câştiguri al acestei activităţi au fost întâlnirea 

elevilor şi cadrelor didactice din judeţ, senimentul de apartenenţă la un grup al 

iubitorilor de matematică, experienţa trăită de cei mici în faţa unei foi de examen, 

timpul petrecut împreună. 

                Vă aşteptăm cu drag anul viitor, la a X-a Ediţie. 

 

Director, Prof. Mincu Viorica 

Director-adjunct, Prof. Listoschi-Neacşu Raluca 



 

 

 



 

 

 


