Concursul de matematică

„Valter Vasile Olaru”
În perioada 11-20 iunie 2016, s-a
desfăşurat la Colegiul Național „Eudoxiu
cea de- a IV-a ediție a

Hurmuzachi”

concursului de matematică „Valter Vasile
Olaru”,

manifestare

considerată deja de

ce

poate

fi

tradiție în cadrul

școlii noastre. Organizatorii, profesorii
catedrei

de

matematică

din

cadrul

colegiului rădăuțean propun anual acest
proiect care oferă elevilor oportunitatea
de

a-şi

pune

spontanetitatea,

în

valoare

creativitatea,

atât
logica

matematică, cât și deprinderile de calcul
numeric.
La întrebarea care freamătă la începutul fiecărui an școlar printre elevii claselor de matematică-informatică
ale Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”: „Se ţine anul acesta Concursul Valter Olaru?”, primim răspunsul
prin amabilitatea domnului profesor inginer Ştefan Rotaru, omul de legătura între participanții şi iniţiatorul
acestei mult aşteptate confruntări domnul profesor universitar doctor Valter Vasile Olaru.
Concursul organizat în cadrul colegiului se adresează elevilor de la specializarea matematică informatică,
clasele IX-XII, cu participare pe ani de studiu. Regula de aur: „Există un singur câştigător - învingătorul ia totul”,
stabilită de iniţiatorul concursului în amintirea profesorului său de matematică Galan Traian (cel care din salariul lui
„rupea” o mică parte, organizând acum 70 de ani, o astfel de competiţie pentru elevii Liceului „Eudoxiu
Hurmuzachi”) este respectată de organizatorii, directorii şi profesorii de matematică ai colegiului nostru.
Concursul din acest an a constat în desfăşurarea unei probe scrise, miercuri 11 mai 2016, între orele 12-14.
Iniţiatorul concursului, profesor universitar doctor Valter Vasile Olaru precizează faptul că hotărârea privind
alegerea subiectelor intră în responsabilitatea profesorilor de matematică ai colegiului. Subiectele au fost propuse
de către următoarele cadre didactice: la clasa a IX-a şi a X-a prof. Otilia Bumbu, la clasa a XI-a prof. Vasile Roșca,
iar la clasa a XII-a prof Mircea Siretean. Gradul de dificultate al subiectelor propuse a fost în conformitate cu
programa pentru clasele de matematică informatică, respectiv programa de admitere la diferite facultăţi de profil.
Vineri, 20 mai 2016, în prezenţa domnului prof. ing. Ştefan Rotaru, a doamnelor directoare prof. Carmen
Andronachi şi prof. Luminiţa Lăzărescu, a profesorilor de matematică şi a altor cadre didactice şi a unui număr mare
de elevi au fost premiați câștigătorii concursului.

În cuvântul de deschidere, domnul profesor
inginer Ştefan Rotaru a felicitat, în numele celui care a
avut amabilitatea, generozitatea şi disponibilitatea
organizării acestui concurs, pe toţi concurenții, făcând
în acelaşi timp o sinteză a activităţii elevului şi mai
târziu, profesorului universitar Valter Vasile Olaru. În
alocuţiunea sa, doamna director Carmen Andronachi
a mulţumit domnului profesor universitar Valter Vasile
Olaru, iar apoi a descris

parcursul

în carieră al

câtorva dintre câştigătorii ediţiilor precedente. Făcând
precizarea

că

matematica

este

„regina

tuturor

lucrurilor”, doamna dir. adj. Luminiţa Lăzărescu a
felicitat pe participanţi şi organizatori, amintind despre
efortul financiar pe care îl face domnul profesor
universitar Valter Vasile Olaru pentru a susţine un
astfel de concurs, mulţumindu-i în acelaşi timp.

.

Domnul profesor inginer Ştefan Rotaru a premiat câştigătorii din acest an, înmânând fiecărui câştigător o diplomă şi premiul de 800 lei: Mihai
Horodincă din clasa a IX-a A, la nivelul clasei a IX-a; Eduard-Ionuţ Witowschi din clasa a X-a B, la nivelul clasei clasa a X-a; Alexandra Ciornei din
clasa a XI-a A, la nivelul clasei a XI-a; Alexandru Dumitru Roşca din clasa a XII-a A, la nivelul clasei a XII-a.

În calitatea de profesor organizator, alături de colegii din catedra de matematică, a două ediţii ale acestui concurs, vreau să mulţumesc pe
această cale domnului profesor universitar Valter Vasile Olaru pentru efortul pe care îl face pentru susţinerea acestei competiţii, să-l asigur de toată
preţuirea noastră, a elevilor şi a profesorilor de matematică ai acestui prestigios colegiu. În numele organizatorilor: profesori de matematică şi directori ai
acestei şcoli, în numele participanţilor, vă urăm, domnule profesor multă sănătate, ani mulţi şi fericiţi alături de cei dragi. În acelaşi timp vreau să
mulţumesc domnului profesor inginer Ştefan Rotaru, pe care îl aşteptăm ca şi în viitor să ne aducă vestea „Se ţine Valter Olaru!” .
Personal, vreau să îndrept un gând bun către domnul profesor Gheorghe Leonte, profesor de matematică la Şcoala Generală „Luca Arbore”,
care s-a ocupat, ani la rând, de formarea elevului Mihai Horodincă, făcând din acesta elevul eminent care reprezintă cu cinste colegiul nostru la
olimpiadele şcolare; mulţumesc, de asemenea, doamnei profesor Georgeta Popiuc, profesor de matematică la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din
Putna, care cu răbdare şi dăruire a cultivat la elevul Eduard Ionuţ Witowschi dragostea de matematică, încrederea în forţele proprii şi credinţa că
muncind oră de oră şi zi de zi va reuşi să-şi realizeze visul, iar la final vreau să mulţumesc unei profesoare deosebite, Maica Alexia, profesoară la
Şcoala „Dimitrie Vatamaniuc” din Suceviţa, pentru tot ce a făcut pentru eleva Alexandra Ciornei şi pentru alţi elevi pe care îi am acum în clasele mele.
Copii aceştia, cu care mă mândresc şi care fac cinste colegiului nostru, vă datorează dumneavoastră, Domnilor Profesori, o fărâmă din tot ceea ce
realizează. Mi-aţi uşurat munca, iar când rezolvă problemele şi văd soluţiile frumoase pe care foştii dumneavoastră elevi le găsesc, îndrept un gând
frumos către dascălii lor din gimnaziu. Pe această cale, mulţumesc colegei mele, doamnei prof. Otilia Bumbu, care a marcat definitiv parcursul elevului
Alexandru Dumitru Roşca, reuşind să câştige cu acesta două ediţii consecutive ale „Concursului de matematică Valter Vasile Olaru”.
V. Roşca
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