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Către
Unităţile de învăţământ cu clase IV-VIII
În atenţia
Directorilor unităţilor de învăţământ
Profesorilor de matematică
Conform protocolului semnat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Lumina – instituţii
de învăţământ, concursul Lumina-Math este concurs naţional, ajuns la a XII-a ediţie în acest
an.
Concursul se adresează elevilor din clasele IV-VIII şi constă în susţinerea unui test tip
grilă, pentru clasa a IV-a format din 30 de întrebări iar pentru clasele V-VIII din 40 de
întrebări. Pe site-ul www.luminamath.ro puteţi găsi subiectele date în anii anteriori. Data
desfăşurării concursului este 14 martie 2009, între orele 9-11.
Datorită caracterului de masă, la acest concurs se pot înscrie toţi elevii din clasele IVVIII, care doresc să participe.
Înscrierile se pot face, în fiecare şcoală, până la data de 20 februarie 2009, pe un
formular de înscriere tipizat, formular pe care îl veţi găsi pe site-ul www.isj.gl.edu.ro sau îl
puteţi primi prin e-mail dacă furnizaţi o adresă de e-mail validă. Formularul va fi completat în
format electronic, respectând întocmai indicaţiile de completare. Taxa de participare este de
15 RON/elev. Tabelele de înscriere, în format electronic, împreună cu taxa de concurs, vor fi
aduse la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi şi predate administratorului concursului,
înspector şcolar general adjunct, prof. Laura Marin, până la data de 20 februarie 2009.
Tabele pot fi trimise şi prin e-mail, la adresa matematicaisjgalati@yahoo.com .
La nivelul judeţului Galaţi, se vor organiza centre de concurs, în funcţie de numărul
elevilor înscrişi.
Fiecare elev va primi diplomă de participare. La nivel naţional, primii 20 de elevi pe
nivel vor primi premii în bani iar la nivel judeţean, dacă se înscriu cel puţin 300 elevi pe nivel,
ocupanţii locului I vor participa la o excursie în Turcia, în vara anului 2009. Detalii legate de
premii pot fi găsite în broşurile concursului.
La ediţia a XI-a, desfăşurată în data de 15 martie 2008, elevii gălăţeni au obţinut 13
premii la nivel naţional (judeţul Galaţi s-a clasat pe locul 3 ca număr de premii), iar primii cinci
clasaţi la fiecare nivel au obţinut premii în bani.
Vă rugăm să popularizaţi concursul Lumina-Math şi să respectaţi termenele precizate,
precum şi formularul de înscriere.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
PROF. LAURA MARIN

