Proiectul – concurs “Aptitudini matematice între sat şi oraş”
“Marţi, 21 XII 2010, am participat la proiectul concurs Aptitudini matematice între sat şi
oraş, cu elevi ai claselor a V-a B şi a VI-a B coordonaţi de prof. Violeta Păruş. I-am avut ca
adversari pe elevii clasei a VI-a C de la Şcoala Nicolae Bălcescu, coordonaţi de prof. Dorina
Szatmari.
Nu ne-am deplasat la Şcoala Bălcescu, nici nu au venit ei la noi cum poate se aştepta toată
lumea, ci am făcut posibil acest concurs prin intermediul tehnicii moderne: cameră web, internet şi
astfel comunicarea a fost foarte facilă, fără efortul de a ne deplasa. Aparatura de ultimă generaţie
de care dispună Şcoala Sîntandrei ne-a înlesnit foarte mult această întâlnire.
Fiecare şcoală a avut trei echipe, fiecare echipă s-a străduit să acumuleze cât mai multe
puncte pentru şcoala ei. Echipa 1: Torjoc Denisa (Şcoala noastră)- Dziţac Ioana (Şcoala N.
Bălcescu) au avut de rezolvat 3 probleme de matematică, cu nivel de dificultate sporit, fiecare
problemă valorând 5 puncte. Echipa 2: formată din 4 elevi de la fiecare şcoală, aceştia au
reprezentat şcoala lor la proba de matematică distractivă, având de rezolvat 5 probleme, fiecare
valorând 3 puncte. Echipa 3 - formată din restul elevilor au participat la cea mai îndrăgită probăproba practică - la şcoala noastră: origami, la Şcoala Bălcescu figurine din ghips pentru bradul de
Crăciun. Elevii noştri s-au întrecut în a face cele mai frumoase flori pentru elevii celeilate şcoli,
dar şi pentru a acumula 20 de puncte.
Bucuria noastră a fost maximă la sfârşitul orei când, făcând bilanţul, am văzut că aveam
maximum de puncte: 50, punctaj pe care îl aveau şi partenerii noştri, astfel că ambele şcoli ne-am
situat la egalitate, pe primul loc.
Felicitări tuturor elevilor care au participat, sper că le-a plăcut şi au învăţat încă un strop
şi din acest concurs.
Mulţumim ambilor directori: Sorin Ban şi Ioan Mocan care ne-au sprijinit în acest proiect.”
A consemnat Violeta Păruş pe blogul Şcolii cu clasele I-VIII Sîntandrei

Sursa:
http://scoalasintandrei.blogspot.com/2010/12/aptitudini-matematice-intre-sat-si-oras.html

