Concursul Otop-Top Junior

Concursul Otop-Top Junior s-a născut în anul 2006. Anul acesta, în iunie, a avut loc a V-a
ediţie. Putem deci vorbi acum, din experienţă, despre acest concurs.

De ce s-a născut? Din iubire, ca orice copil. Iubire pentru matematică, pentru copii, pentru
competiţie, pentru corectitudine, pentru învăţătură. S-a născut din conştiinţa faptului că
învăţarea matematicii se poate face cu plăcere, cu detaşare, cu mai puţin stres. Este un
concurs făcut cu suflet, aşa cum sunt făcute în Otopeni toate lucrurile care îi vizează pe copii,
începând cu dotările şcolii şi terminând cu darurile de Crăciun. Ştiţi cu toţii, copii şi părinţi, ce a
însemnat pentru dumneavoastră, pentru că ne-aţi împărtăşitgândurile şi impresiile. A fost o
iniţiativă binevenită.

Noi am încercat să păstrăm stilul concursului şi să îi bucurăm de fiecare dată pe copii cu
premiile oferite, fie că a fost vorba de o excursie, de o bicicletă, de o pereche de role, de o
rachetă de tenis. Ne-am gândit atât la bucuria, cât şi la sănătatea copiilor. Ne-am gândit să îi
obişnuim să înveţe până în ultima lorzi de şcoală, să nu se lase pe tânjală. Se pare că am reuşit
ce ne-am propus. Poate că, aşa cum ne-aţi sugerat, vom organiza acest concurs de mai multe
ori pe an.

Dacă acest concurs îi deprinde pe copii să fie competitivi, să nu se teamă de provocări, să se
bucure de roadele muncii lor, înseamnă că ne-am atins scopul.

Premianţii ediţiei a V-a au fost recompensaţi cu câte o pereche de role, o rachetă şi mingi de
tenis. Toţi elevii participanţi au primit premii de participare, constând din cărţi şi diplome.

Ei sunt premianţii din acest an:

Marco-Andrei Maschiu -IB

Diana Marcu - IA
Tiberiu Istrătescu -III B
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AnyaDascălii-IIB
Ştefan Popa - III A

IuliaPurcaru-IIB
Oana Dinu - III E
Florin Frăţilă-II! D
George Barbu- MB

Ştefan Feront - IV D Robert Stancu-IV D

Felicitări tuturor doamnelor învăţătoare care i-au pregătit pe copii. Toţi copiii şi toate
învăţătoarele lorsuntdefaptpremianţi, pentru efortul depus.
prof. Maria Filip organizator concurs Otop-Top Junior
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