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CLUBUL DE
ȘTIINȚE „TERRA”
Proiectul educațional național
Clubul de științe „TERRA” are ca obiective:
• Încurajarea educației și a gândirii științifice
în rândul elevilor de gimnaziu și liceu;
• Stimularea performanței școlare,
a progresului școlar;
• Dezvoltarea competențelor
și a abilităților elevilor;
• Educația civică, științifică și
educația complementară;
• Formarea personalității elevilor și
dezvoltarea capacității de adaptare
la schimbare;
• Inovația didactică și managerială prin
elaborarea de materiale digitale.
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* Parte din proiectul
CLUBUL DE ȘTIINȚE „TERRA”
Parteneri: • Societatea de
Geografie din România
• Asociația „Școli pentru
un viitor verde”
• Terra Magazin
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CONCURS
SUSŢINUT DE

„

Considerăm că acest concurs este una dintre cele mai bune modalităţi pentru susţinerea
geografiei ca disciplină școlară extrem de importantă pentru formarea culturii generale și pentru
formarea și dezvoltarea unor competenţe cheie.
De asemenea, se demonstrează, o dată în plus,
caracterul interdisciplinar al geografiei (legătura
pe care o realizează între ariile curriculare).

„

Prof. dr. Steluţa Dan, inspector general,
Ministerul Educației Naționale

CONCURS NAŢIONAL
DE GEOGRAFIE PENTRU
CLASELE VVII
„TERRA”

• gratuit • opțional • individual
• înscris în Calendarul Concursurilor
Naționale 2018, fără finanțare MEN.

Când are loc: etapa județeană – martie/aprilie 2019;
etapa națională – mai 2019
Organizatori: MEN în parteneriat cu Societatea de
Geografie din România şi publicația Terra Magazin
Participanți: elevi din clasele V-VII
Site oficial: concursterra.ro
Despre concurs
• Concursul se organizează pentru fiecare nivel de
studiu (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a), în mai multe etape: pe școală, locală, județeană/pe sector, națională.
• La fiecare etapă, cu excepția celei pe școală, participă candidații care au obținut la etapa anterioară
minim 80 din 100 de puncte.
• La etapa națională, din fiecare județ, respectiv sector al capitalei, participă primii 5 (cinci) elevi pentru
fiecare an de studiu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, în
ordinea descrescătoare a mediilor (în total 15 elevi).

„

Test
GRILĂ

Ediția a VII-a

„

Participă! Și tu poți fi un elev de excelență!
În calitate de profesor de geografie la gimnaziul „I.A.
Bassarabescu” din Ploiești, școală parteneră în Clubul de Științe „Terra”, pot afirma că sloganul „Citești, descoperi, evoluezi!”
a devenit o emblemă pentru elevii noștri, iar publicația Terra
Magazin – un aliat imbatabil, fiind cea mai populară revistă
a științelor în rândul elevilor pasionați de geografie și nu numai. Promotorul de elită din școala noastră al publicației Terra
Magazin este elevul Mihai Manta, din clasa a VII-a A, care
a primit premiul de categoria a II-a în cadrul Galei Premiilor
Centrului Județean de Excelență Prahova, din 28 septembrie
2018, pentru punctajul acumulat în urma premiilor obținute
la concursurile la care a participat în anul școlar 2017-2018,
respectiv: • Premiul I – Concursul Național de Geografie „Terra”,
etapa județeană • Premiul I – Concursul Interjudețean de Geografie „Terra – de la poveste la realitate”, etapa județeană • Premiul al II-lea – Concursul Național de Geografie „Terra”, etapa
națională • Premiul I – Concursul Interjudețean de Geografie
„Terra – de la poveste la realitate”, etapa interjudețeană. Nu
sunt singurele locuri I pe care le-a obținut, el participând și la
alte concursuri, cu rezultate similare. Din partea școlii noastre,
prin intermediul doamnei director Andreea Matei, elevul Mihai Manta a primit și diploma de excelență a școlii „I.A. Bassarabescu”, medalia și cupa de elev eminent la concursul școlar
„Lumea pe care o descoperi”, organizat de publicația Terra
Magazin pe tematică geografică și interdisciplinară.

„

Prof. coord. geografie Laura Daniela Dinu

• Bibliografie: programa de concurs; manualele în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele a V-a,
a VI-a, a VII-a; atlase geografice.
• La fiecare nivel de studiu, pentru etapa națională se
acordă premii și diplome avizate MEN pentru locurile
I, II, III și mențiuni pentru maximum 10% din numărul
participanților.
II
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„

CONCURS
COORGANIZAT DE

Obiectivele concursului sunt creșterea
interesului pentru lectură, creșterea nivelului de
cunoștințe al elevilor la geografie, istorie, biologie,
cultivarea abilităților de lucru în echipă și a atitudinilor pozitive (fairplay, competitivitate etc.) și
îmbunătățirea calității procesului educațional.
Conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu,
redactor-șef Terra Magazin

„

Concurs național interdisciplinar

LUMEA PE CARE
O DESCOPERI

• gratuit • opțional
• pe echipe • online • înscris în
Calendarul Concursurilor
Naționale 2018

Când are loc: patru ediții în anul școlar 2018-2019, respectiv: noiembrie 2018 • ianuarie • martie • mai 2019
Organizatori: Publicația „Terra Magazin”, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Asociația
Școli pentru un viitor verde
Participanți: elevi de gimnaziu și liceu
Site oficial: lumeapecareodescoperi.ro

Test
GRILĂ

Anul VIII

Criterii de evaluare
Se evaluează global întreaga echipă.
a) Primul criteriu de evaluare (eliminatoriu) îl constituie răspunsul corect la toate întrebările din concurs,
publicate în chestionarul cu cele 20 de întrebări.
Orice răspuns greșit duce la descalificarea întregii
echipe.
b) Al doilea criteriu de evaluare este numărul de membri ai echipei. Clasamentul se întocmește descrescător, începând de la echipa cu cei mai mulți participanți, pe fiecare județ/sector din București.
c) Al treilea criteriu îl reprezintă data și ora la care a
fost trimis formularul. Clasamentul se întocmește
descrescător, începând cu echipa care a trimis prima formularul de concurs, pe fiecare județ/sector
din București.

Despre concurs
• La concurs poate participa orice cadru didactic, împreună cu un grup de maximum 10 elevi, dintr-o
unitate școlară din România, care respectă regulamentul concursului. Cadrul didactic poate participa • Dintre echipele participante la concurs care au răscu mai multe echipe de elevi. Atenție, echipele vor puns corect la toate întrebările, vor fi premiate priconcura între ele! Elevii se pot înscrie într-o singu- mele trei echipe din fiecare județ și din cele 6 secră echipă. Nerespectarea acestei reguli atrage după toare ale Municipiului București.
sine descalificarea echipelor în cauză.

III
3
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„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Elementul de noutate introdus de acest
concurs constă în faptul că dă posibilitatea
elevilor claselor IX-XII să-și verifice cunoștinţele într-un context inovator, adaptat societăţii
informaţionale și hipertehnologizate.

„

Prof. dr. Mihaela Lesenciuc,
inspector școlar pentru geografie, ISJ Iași

Text
GRILĂ

Concurs național

GEOINFO VIRTUAL
Ediția a VI-a

• gratuit • opțional • individual •
înscris în calendarul Concursurilor
Naționale 2018, fără finanțare MEN.

Când are loc: februarie 2019
Organizatori: ISJ Iaşi, Liceul Teoretic de Informatică
„Grigore Moisil”, Iaşi
Participanți: elevi de liceu, clasele IX-XII
Site oficial: liis.ro/~geoinfovirtual

Despre concurs
• Scopul concursului este acela de a trezi interesul
elevilor pentru competiţie, prin exersarea abilităţilor
digitale în domeniul geografiei, folosind un mijloc
modern, şi anume un site interactiv creat special de
către ISJ Iași și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore
Moisil” Iași, promovând astfel competitivitatea şi
performanţa în studiul geografiei.
• Probele de concurs se desfăşoară pe clase: a IX-a, a
X-a, a XI-a şi a XII-a, în laboratoarele de informatică.
Elevii pot participa numai la concursul organizat la
nivelul clasei lor.

Modele de subiecte și bareme
de evaluare se găsesc pe site-ul
liis.ro/~geoinfovirtual

Din edițiile anterioare
Până în prezent, au avut loc 5 ediții ale concursului
GEOINFO Virtual, între anii 2014 și 2018.
La ediția 2018 au participat 550 elevi din 19 județe ale țării.

IV
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„

Acest concurs este o etapă importantă
în pregătirea pentru Olimpiada de geografie
(pentru elevii de clasa a VIII-a) și pentru Mica
olimpiadă de geografie „Terra” pentru elevii
claselor V-VII.

„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Concurs naţional interdisciplinar

LA ŞCOALA CU CEAS

Prof. Mihai Manda,
inspector școlar pentru geografie, ISJ Vâlcea

Ediția a XXII-a

Text
GRILĂ
• geografie
• istorie

• gratuit • opțional • individual •
înscris în calendarul Concursurilor
Naționale 2018, fără finanțare MEN.

Când are loc: 26 ianuarie 2019
Organizator: Școala Gimnazială „Take
Ionescu”, Râmnicu Vâlcea
Participanți: elevi de gimnaziu
Site oficial: www.scoalatakeionescu.ro
Despre concurs
• Concursul Național Interdisciplinar „La
Școala cu Ceas”, disciplinele geografie şi
istorie, pentru elevii claselor gimnaziale, este organizat sub egida MEN și ISJ
Vâlcea, cu sprijinul sponsorilor. La ediția
2019, din partea MEN va fi prezentă
doamna prof. dr. Steluța Dan, inspector
general pentru disciplina geografie, iar
din partea ISJ Vâlcea, doamna profesor
Andra Bică. De asemenea, din partea
Facultăţii de Geografie a Universităţii
Bucureşti, va fi prezent domnul conf. univ.
dr. Marian Ene.
• Concursul va începe la ora 10.00 cu proba de geografie, urmată la 12.30 de proba de istorie, urmând
evaluarea lucrărilor de către profesori de geografie
şi istorie din toate județele participante. La ora 18.00
începe festivitatea de premiere în sala de festivități a
Școlii Gimnaziale „Take Ionescu”, elevii fiind răsplătiți
pentru rezultatele obținute cu medalii, diplome.
Primul elev de la fiecare clasă va primi cupa. De
asemenea, din partea Facultăţii de Geografie din
Bucureşti, se va acorda premiul special pentru cel
mai mare punctaj din concurs.

Din edițiile anterioare
La ediţia 2018, au participat 700 de elevi la proba de
geografie şi 550 la proba de istorie, din 19 județe.

V
TeraM225_interior.indb 5
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„

„

Concursul se adresează elevilor
de gimnaziu pasionaţi de geografie,
călătorii și informatică.
Prof. Maria Ciobanu, inspector
școlar pentru geografie, ISJ Dolj

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Concurs interjudețean
de descrieri geografice

„ALEXANDRU ROŞU”

Prezentări
MULTIMEDIA

Ediția a III-a

• gratuit • opțional • individual
• înscris în C.A.E.R.I. fără finanțare M.E.N.

Când are loc: etapa judeţeană – ianuarie 2019;

etapa interjudeţeană – 26 ianuarie 2019
Organizator: ISJ Dolj
Participanți: elevi de gimnaziu din județele Dolj,
Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt
Despre concurs

b. Etapa interjudeţeană – se va desfășura pe data de
26 ianuarie 2019. Lucrările elevilor care au obținut
premiile I și II la faza județeană vor fi trimise până
pe 24 ianuarie 2019 la adresa stabilită de comisia
județeană din județul organizator și comunicată
tuturor partenerilor. Lucrările elevilor vor fi evaluate de către o comisie avizată de ISJ Dolj.

• Prevederi generale privind desfășurarea concur- • Înscrierea:
Pentru faza județeană, înscrierea se face în ianuasului:
Concursul are drept scop realizarea unor lucrări cu rie 2019, la școala organizatoare din fiecare județ
conţinut geografic, prezentate cu ajutorul aplicații- participant, la o dată stabilită de organizatori. Pentru
lor multimedia (PowerPoint, Prezi, Slide Share etc.). faza interjudețeană, inspectorul de specialitate din fieElevii vor prezenta descrierea geografică într-un lim- care județ participant va trimite la școala organizatoare
baj specific, de specialitate. Prezentările pot fi însoţi- din județul Dolj lucrările care au obținut premiile I și II,
până pe 24 ianuarie 2019.
te de hărţi sau postere.
• Secţiunile concursului: I. Teme cu abordarea conți- • Prezentarea lucrării la etapa județeană va resnuturilor geografice din România. II. Teme cu aborpecta următoarele cerinţe: Durata – maximum
darea conținuturilor geografice din Europa și/sau
10 minute. Relevanţa pentru tema concursului – lucelelalte continente.
crarea să fie rezultatul observaţiilor și experienţelor
trăite de elevul participant. Se va folosi suportul
• Etapele concursului:
scris însoţit de fotografii și/sau hărţi ori prezentări
a. Etapa judeţeană – se va desfășura în luna ianuamultimedia.
rie 2019, conform unui grafic stabilit de ISJ din fiecare județ participant, în care vor fi precizate locul,
data și ora desfășurării. Fiecare profesor va coordo- • Criterii de evaluare: Faza județeană. Evaluarea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, astfel:
na maximum 3 lucrări. Se vor acorda premii și men50 de puncte pentru redactare și conţinutul știinţific
ţiuni pentru fiecare secţiune.
și 50 de puncte pentru prezentare. Faza interjudețeană. Evaluarea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la
0 la 100, conform criteriilor stabilite în regulament.
• Premii: La etapa judeţeană și interjudețeană, se vor
acorda premii și menţiuni pentru fiecare secţiune, în
conformitate cu OMEN nr. 4203/30.07.2018. Toţi elevii participanţi la cele două etape primesc diplome
de participare.

VI
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„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Concurs interjudețean
de geografie

Denumirea concursului cinstește memoria
marelui geograf nemțean, profesor doctor Ioniță
Ichim (1940-2007), un geomorfolog de excepție,
director al Stațiunii de Cercetări „Stejarul”
Pângărați.

„

„IONIŢĂ ICHIM”

Prof. Camelia Nina Sava,
inspector școlar pentru geografie, ISJ Neamț

Ediția a XI-a

• gratuit • opțional • individual
• înscris în calendarul
Concursurilor interjudețene
2018, fără finanțare MEN.

Test
GRILĂ

Când are loc: etapa pe școală, în luna decembrie;
etapa județeană, în luna aprilie; etapa interjudețeană/regională: în luna mai
Organizatori: ISJ Neamț și Societatea de
Geografie „Al. Ungureanu”, filiala Neamț
Participanți: elevi din clasele V-VII, din județele Neamț, Suceava, Botoșani, Bacău, Iași
it
cia : geografient.wordpress.com
Despre concurs
• Datele sunt stabilite de comun acord
cu județele participante, după afișarea
calendarului național al concursurilor,
pentru a evita suprapunerile cu alte concursuri. Afișarea rezultatelor are loc, de
regulă, în aceeași zi.
• Obiectivele acestui concurs: încurajarea
tinerilor în cunoașterea aprofundată a
tainelor geografiei; pregătirea temeinică a elevilor pentru olimpiada de geografie din clasa a VIII-a; dezvoltarea
interesului elevilor pentru cercetarea
și investigarea proceselor și fenomenelor geografice; dezvoltarea laturii
aplicative a geografiei.

Modele de subiecte și bareme
de evaluare se găsesc pe site-ul
scolipentruunviitorverde.ro
în secțiunea
Clubul de Științe „Terra”

Din edițiile anterioare
În perioada 2009-2018, la etapa
județeană a concursului au
participat, în total, 2 196 elevi.
VII
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„

CONCURS
SUSŢINUT DE

„

La festival se pot înscrie tinerii… de orice
vârstă (peste 14 ani), indiferent dacă sunt
scriitori consacrați sau debutanți.
Coordonatori: prof. drd. Laurențiu Bădicioiu
și prof. Victor Minea, director al Liceului
Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil

Festivalul Internațional
de Poezie și Epigramă

Romeo și Julieta la Mizil

POEZII și
EPIGRAME

Ediția a XII-a

Înscriere: până la 10 decembrie 2018
Organizatori: Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”, în
colaborare cu Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” , sub egida Ministerului Educației Naționale și a ISJ Prahova, în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Prahova
Site oficial: www.romeojulietalamizil.ro
Detalii: Creațiile nu trebuie publicate pe hârtie sau postate pe
internet până pe 26 ianuarie 2019. La secțiunea Poezie vor fi trimise trei creații, dintre care una obligatoriu cu rimă, iar la secțiunea Epigramă, patru catrene, dintre care unul la tema Mizilul.
Elevii participă la ambele secțiuni, iar cei care se situează cel
mai bine în clasament vor fi recompensați cu premii speciale
de către organizatori.

Poezie și ... geografie

PROGRAMUL

Publicația Terra Magazin va acorda un premiu special celei mai
bune epigrame cu temă geografică înscrise în concurs!

CLUBUL DE ȘTIINȚE

TERRA

Un proiect
susținut de

ital!

rmat dig
GRATUIT, în fo

✓ Resurse didactice video și printabile
✓ Proiecte de programe școlare pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Planificări calendaristice pentru cursurile opționale

GEOȘTIINȚE și IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ

✓ Suport de curs pentru proiectul IDEI VERZI PENTRU

PLANETA ALBASTRĂ

✓ Calendarul concursurilor geografice
✓ Modele de subiecte pentru concursurile de geografie

ÎNSCRIE-TE pe
www.scolipentruunviitorverde.ro
pentru a accesa GRATUIT
materialele acestui proiect!

0724 270 908
VIII
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