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Olimpiada județeană a elevilor din învățământul primar „AI CARTE, AI PARTE” 

proiect cuprins în  

Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare al ISJ Timiș, poziția 184, 

ediția I, 24 aprilie 2018 

 

Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” Timișoara, în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș vă invită la Olimpiada județeană a elevilor din învățământul primar „AI CARTE, AI 

PARTE” - proiect care are ca obiectiv principal depistarea, pregătirea și promovarea elevilor cu 

potențial intelectual la disciplinele limba română, respectiv matematică, și care se adresează elevilor 

de nivel primar din mediul urban din clasele a II-a, a III-a și a IV-a.  
 

Obiectivele proiectului: 

 Promovarea derulării activităţilor ce vizează dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor la 

disciplinele limba română și matematică 

 Implicarea şi responsabilizarea cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

 Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în educaţia tinerei generații  

 Stimularea activității dascălilor în vederea asigurării unui învățământ de calitate 
 

Parteneri:  

 Consiliul Judeţean Timiş 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 

 Centrul Județean de Excelență Timiș 

 Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş 

 unități de învățământ preuniversitar din județul Timiș 
 

Concursul se va desfășura marți 24 aprilie 2018, după următorul program: 

 10.00-11.00 - proba scrisă la matematică 

 11.30-12.30 - proba scrisă la limba română 

 15.00 - afișarea rezultatelor la avizierul școlii și pe site-ul 

http://www.scoala19avramiancu-tm.ro/ 
 

Festivitatea de premiere va avea loc ulterior, la o dată care va fi comunicată în timp util. 

Se vor acorda premii şi menţiuni. Toți elevii participanţi şi toate cadrele didactice îndrumătoare 

vor primi diplome avizate de ISJ Timiș. 

Înscrierea elevilor se va face până în 19 aprilie 2018 pe baza formularului tip anexat, la adresa 

olimpiada_primar@yahoo.com. Pot fi înscriși maxim 3 elevi / clasă la fiecare disciplină. 
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