Impresii de la
SESIUNEA INTERJUDEŢEANĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR „ FAȚĂ-N FAŢĂ CU ADEVĂRUL”
EDIŢIA A XVI-A, 12 XII 2015
La Liceul Teoretic “Emil Racoviţă ”, Baia Mare s-a desfăşurat o nouă sesiune de referate
ştiinţifice ale elevilor, în care au fost premiate cele mai bune lucrări la matematică atât din judeţul
Maramureş, cât şi din judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare
Se împlinesc 16 ani de când se desfăşoară această activitate şi această manifestare este de
bun augur, în primul rând datorită entuziasmului cu care au răspuns elevii participanţi la sesiune şi
deasemenea datorită impresiilor primite din partea invitaţilor. Toţi cei prezenţi au învăţat câte ceva
din această sesiune de comunicări , participând elevi din Moisei, Cavnic, Sighetu Marmaţiei, Dej,
Satu Mare, Zalau.
La sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor” Faţă-n faţă cu adevărul”, în
fiecare an au participat elevi cu lucrări foarte bune, iar modul de prezentare a materialelor a oferit
posibilitatea unui schimb de opinii deschis şi care a permis tuturor participanţilor să îşi exprime
ideile, părerile, expuse în lucrările prezentate. Conform opiniilor exprimate de participanţi în „Faţăn faţă cu adevărul” a activităţii, lucrările prezentate au oferit informaţii interesante, de ajutor pentru
desfăşurarea procesului instructiv educativ, utile pentru îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe.
Acest aspect se referă la modul în care elevii pot fi ajutaţi să-şi dezvolte deprinderile de
gândire astfel încât să poată face presupuneri referitoare la problemele prezentate şi să găsească cele
mai bune soluţii.
Acţiunea a fost împărţită pe 8 secţiuni: cls a VII-VIII-a, cls a IX –a M1, cls a X –a M1, cls a
IX –a M2, cls a X-a M2, cls a XI–a M2 , a XII-a M2 şi cls a XI-a- XII –a M1.
Anul acesta la cea de a 16-a ediţie au participat 228 elevi coordonaţi de 40 de profesori ; în
număr de 32 de profesori au fost membrii în cele 8 birouri ale secţiunilor sesiunii .
Toţi elevii au fost răsplătiţi cu diplome de participare, iar cei mai buni au fost recompensaţi
primind medalii, premii în bani.
Din cele 112 de lucrări prezentate au fost premiaţi în număr de de elevi astfel s-au acordat
10 premii I, 10 premii II, 10 premii III, 43 de menţiuni.
De la liceul nostru s-au evidenţiat următorii elevi: premiul I elevii Paşca Anuţa şi Păun Mădălina
-cls a X-a, coordonaţi de prof.dr. Petrean Liviu, elevii Tătar Alin şi Butean Bogdan, cls a XII-a,
coordonaţi de prof.Horge Daniel, premiul al II-lea elevii Csizmadia Alex şi Buglios cls. a XII-a,
coordonaţi de prof.Horge Daniel şi menţiuni au luat următorii elevi Babiciu Andreea şi Făt
Andrei şi Remeş Raisa şi Pleş Ioana –cls a IX-a, fiind coordonaţi de prof.dr. Petrean Liviu, elevii
Sas Raluca şi Ţuţuianu Alexia - cls a IX-a coordonaţi de prof.Moanţă Florin, elevii Gălătuş
Bogdan şi Ardelean Andrei şi Danci Daniel şi Babiciu Voicu - cls a X-a coordonaţi de prof.
Ocean Cristina, elevii Ciordaş Andra şi Malanca Evelzne - cls a X-a coordonaţi de prof.dr. Petrean
Liviu.
Menţionez că organizarea şi desfăşurarea acestei sesiuni de referate s-a realizat cu sprijinul
d-nei Director Mariana Pop, a Consiliul Judeţean Maramures,Primăria Municipiului Baia MarePartener Oficial, Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Maramureş şi a dl. prof Maiorescu
Gheorghe –Inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Maramureş.
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