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GEOȘTIINȚE

Alege

Alegeți noile
cursuri opționale
pentru anul școlar
2019-2020!

De la secretele tre
cutului la viitoru
l planetei
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Curriculum la dec
izia școlii
gimnaziu liceu

www.scolipentruu
nviitorverde.ro
0752 285 752

GEOȘTIINȚE

De la secretele trecutului
la viitorul planetei

IDEI VERZI

pentru Planeta Albastră
Iată 3 motive pentru a alege aceste opționale:
• Pachet educațional complet, care conține: model de
programă realizată conform noului curriculum național,
model de planificare calendaristică și proiectare pe unități
de învățare, sugestii metodologice detaliate, suport de curs
pentru elevi;
• Conținut interdisciplinar, conectat la realitate;
• Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Materiale pentru cursurile opționale pot fi descărcate
gratuit de pe site-ul www.scolipentruunviitorverde.ro

* 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
SUSȚINUT DE

„

Olimpiada Națională de Geografie este o
manifestare de o importanţă deosebită, având în
vedere tradiţia sa și rezultatele elevilor, fiind una
dintre cele mai apreciate competiții școlare, unde
toate emoţiile fericite se întâlnesc. Doresc ca toți
elevii, care vor porni într-o fascinantă competiție
de explorare a lumii înconjurătoare, să aibă parte
de rezultate frumoase și mult entuziasm în a
descoperi tainele geografiei.

„

OLIMPIADA
DE GEOGRAFIE

Prof. Florin Pop,
inspector școlar pentru geografie, ISJ Mureș

Ediția a XXXIX-a

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

Când are loc: etapa locală – ianuarie 2019;
etapa județeană – 9 martie 2019;
etapa națională – 29 aprilie – 5 mai 2019, la Târgu Mureș,
jud. Mureș
Organizator: MEN
Participanți: elevi din clasele VIII-XII
Despre concurs
• Olimpiada de geografie se adresează elevilor din clasa a
VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. Elevii participă individual la nivelul clasei lor.
• La etapa pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului București se susține numai proba teoretică.
• La etapa naţională se susțin două probe: proba teoretică
– cu o pondere de 75% în media finală – și proba practică – cu o pondere de 25% în media finală. Durata probei
teoretice, pentru toate etapele, este de 3 (trei) ore, iar
durata probei practice, pentru etapa națională, este de 3
(trei) ore.

II

PROBĂ
INDIVIDUALĂ
PRACTICĂ

PROBĂ
INDIVIDUALĂ
TEORETICĂ

• Bibliografia concursului. Suportul teoretic este cel din
manualele de geografie, clasele VIII-XII, iar conţinuturile
asociate competenţelor specifice sunt preluate, pentru
toate etapele, din programele școlare în vigoare, conform programei pentru olimpiada de geografie.
• Premierea elevilor. Se vor acorda premii și
menţiuni pentru fiecare etapă, în conformitate
cu OMEN nr. 4203/30.07.2018.

CONCURSUL NAȚIONAL DE
GEOGRAFIE „TERRA”
PENTRU CLASELE V-VII
Ediția a VII-a
Când are loc: etapa județeană – 30 martie 2019;
etapa națională – 18 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
*Date comunicate de MEN; acestea pot suferi modificări
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„

Elementul de noutate introdus de
acest concurs constă în faptul că dă posibilitatea elevilor să-şi verifice cunoştinţele
şi duce la mobilizarea elevilor şi sporirea
motivaţiei pentru studiul aprofundat al
geografiei.
Prof. Maria Ciobanu,
inspector şcolar pentru geografie,
ISJ Dolj

„

CONCURS
CO-ORGANIZAT DE

Concurs şcolar național de
geografie și informatică

GEOINFORMATICA
Ediția a VI-a

gratuit • opțional • pe echipe • înscris în
calendarul Concursurilor Naționale, fără
finanțare MEN.

Când are loc: etapa de transmitere a lucrărilor – 16-23 mai
2019; etapa de evaluare – 25 mai 2019
Organizator: ISJ Dolj. Etapa la nivel național este organizată la Colegiul Național „Carol I”, Craiova
Participanți: elevi de liceu, clasele IX-XII
Despre concurs
• Scopul concursului este de a promova competiţia şi performanţa în studiul geografiei. Probele de concurs se desfășoară pe secțiuni ▶ Soft educaţional: Tematică legată
de programa de la disciplina GEOGRAFIE, clasele IX-XII.
▶ Multimedia: Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunitare.
• Organizarea concursului. Elevii pot lucra în echipe formate din 2-3 membri, din aceeaşi instituţie de învăţământ,
sau din instituţii diferite, din același județ. Din cadrul aceluiaşi liceu, pot participa mai multe echipe, fiecare dintre
acestea putând participa cu mai multe proiecte; echipa
va fi coordonată de maximum doi profesori îndrumători
(geografie și informatică).
• Pentru evaluare, la etapa națională, lucrările se transmit
în format electronic, fiind respectate următoarele detalii
tehnice:
– Pentru secţiunea Soft educaţional se admite un produs
software în orice format (.exe sau nu). Calitatea audio şi
video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare
unei bune vizionări. Editarea produsului multimedia se
poate face cu orice soft de prelucrare video, începând
cu Windows Movie Maker, aparţinând sistemului de
operare Windows XP, şi continuând cu cele mai des utilizate de către pasionaţii în domeniu: Ulead Studio Video,
Pinnacle Studio, Adobe Premiere Pro etc. Se recomandă
ca produsul final să fie în format .avi, .mpg, .wmv sau
orice altă encodare, care va permite vizionarea materialului cu Windows Media Player.
– Pentru Secțiunea Multimedia:
1. Complexitatea lucrării: Tehnici utilizate (stop motion, slow motion etc.) • Elemente 3D realizate cu
programe specifice • Elemente 2D • Efecte speciale •

Produse
SOFTWARE
Prezentări
MULTIMEDIA

Corecție de imagine • Funcționalitatea și interactivitatea proiectului;
2. Calitatea imaginii si a sunetului: Cromatică • Compoziție • Cadraj • Sunet clar;
3. Scopul lucrării: Claritatea transpunerii mesajului în
limbajul audiovizual • Fir narativ coerent • Timpul raportat la subiectul tratat •Transmiterea eficientă a mesajului.
• La acest concurs nu se admit contestaţii, în conformitate
cu art. 42, alin. 2 și 3 din OMEN nr. 4203/30.07.2018.
• Bibliografia concursului. Suportul teoretic este cel din
manualele de geografie pentru clasele IX-XII și din programele şcolare în vigoare.
• Premierea elevilor. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu OMEN
nr. 4203/30.07.2018, articolele 87, 88, 89 și 90. I.S.J. Dolj,
C.N. „Carol I”, Craiova şi Societatea de Geografie – filiala
Dolj vor acorda o atenţie deosebită stimulării elevilor participanţi şi profesorilor, acordând diplome de participare.
Pot fi acordate premii și mențiuni de către Societatea de
Geografie din România, filialele județene.

Din edițiile anterioare
Acest concurs se desfăşoară începând
cu anul şcolar 2013-2014.
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CONCURS
SPONSORIZAT DE

OLIMPIADA
INTERDISCIPLINARĂ
„ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”
Ediția a XIII-a

• geografie
• fizică
• biologie
• chimie

PROBĂ
INDIVIDUALĂ
TEORETICĂ

PROBĂ
INDIVIDUALĂ
PRACTICĂ

PROBE PE
ECHIPE

„

„

Călătorule, de neam sau de pretutindeni,
ţinutul Sucevei te îmbie să poposeşti o clipă
pentru cunoaştere, reverie şi relaxare.
Prof. dr. Constantin Cocerhan,
inspector pentru geografie, ISJ Suceava

Când are loc: etapa naţională 31 ianuarie – 5 februarie
2019, Suceava; pregătirea lotului lărgit în vederea etapei
internaționale: 6-11 februarie 2019, Suceava; etapa internațională: 26 august – 3 septembrie 2019, Daegu, Coreea
de Sud
Organizator: Organizația Internațională pentru Educație
în Geoștiințe (International GeoScience Education
Organization – IGEO)
Participanți: elevi de liceu
Site oficial: www.ieso-info.org
4
IV

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

Despre concurs
•
Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”
este o competiție în cadrul căreia concurenții susțin individual o probă teoretică și una practică. Pentru a încuraja colaborarea între elevii din țările participante, se
organizează și echipe internaționale, care primesc teme
de cercetare specifice și sarcina de a realiza un proiect
cu posibile soluții pentru ameliorarea unor probleme de
mediu.
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CONCURS
SPONSORIZAT DE

Oraşul Suceava – centru turistic
• Municipiul Suceava este situat pe râul cu acelaşi
nume, aproximativ în centrul Podişului Sucevei.
Atestată documentar abia în 1388, într-un document emis de cancelaria lui Petru Muşat, Suceava
are o existenţă mult mai veche. În vatra oraşului
au fost făcute descoperiri arheologice care atestă
o locuire neîntreruptă încă din Neolitic.
• Orașul Suceava poate fi descris ca un oraș polinuclear, fapt evidenţiat prin existenţa a trei nuclee distincte: nucleul oraşului medieval (care
reprezintă partea centrală a oraşului, pe malul
drept al râului Suceava), cartierul Iţcani şi cartierul
Burdujeni (ambele pe malul stâng al Sucevei).
• Între cele mai importante obiective turistice se
numără ruinele Cetăţii de Scaun, Cetăţii de Vest
(Şcheia) şi Curţii Domneşti, numeroase biserici
ortodoxe, biserici armeneşti, Biserica catolică
„Sfântul Ioan Nepomuk” (1836), construită în stil
baroc, Hanul Domnesc, dar şi o serie de obiective mai recente ca: Muzeul de Istorie, Muzeul de
Ştiinţe Naturale, Muzeul Satului Bucovinean, Casa
Simion Florea Marian, Observatorul Astronomic
etc.

Imagini cu lotul olimpic al României la Olimpiada Inter
disciplinară „Ştiinţele Pământului” desfăşurată la
Kanchanaburi (Thailanda), în perioada 8-17 august 2018.
De la dreapta la stânga:
• prof. Cătălina ȘERBAN, inspector de specialitate, ISMB;
• Alexandru Slavoia – medalie de argint
• Florian Calina – medalie de bronz; • Costin DIACONESCU,
secretar general al Societății de Geografie din România;
• Mircea Lupuleasa – medalie de bronz; • Andrei Marin –
medalie de bronz; • Cristina PÂRVU, consilier CNEE.
V
5
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„

GEOMONDIS este concursul pentru
liceenii pasionați de geografie, singura
competitiție de echipe în domeniul geografiei
ce oferă participanților și ocazia de a intra în
contact cu mediul academic.

„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

Concurs național

GEOMONDIS
Ediția a XIII-a

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

• gratuit • opțional
• pe echipe

Când are loc: etapa regională – aprilie 2019; etapa națională – mai 2019, Iași
Organizatori: concursul este realizat la nivel național de
către cele patru asociații studențești reprezentative ale
Facultăților de Geografie din Iași, București, Cluj-Napoca
și Timișoara, în colaborare cu reprezentanții Facultăților, ai
Universităților și cu Inspectoratele Școlare.
Participanți: elevi de liceu
Despre concurs
• GEOMONDIS are ca obiective dezvoltarea spiritului de
competitivitate, fairplay și colaborare, a capacității de
explicare și analizare a unor fenomene geografice, a
capacității de observație în cadrul aplicațiilor pe teren,
dar și familiarizarea elevilor cu mediul academic cu care
vor lua contact ulterior. În același timp, reprezintă o
competiție între liceele participante, devenind un punct
de reper în ceea ce privește performanța geografică.
• Concursul GEOMONDIS se desfășoară în două etape,
cea regională, respectiv cea națională. În vederea
implementării fazei regionale, împărțirea județelor se
realizează pe baza principiului proximității față de centrul universitar cu rol coordonator.

VI

PROBĂ
ORALĂ PE
ECHIPE

PROBĂ
TEORETICĂ
SCRISĂ PE
ECHIPE

PROBĂ
PRACTICĂ
DE TEREN

• Concursul este adresat tuturor elevilor din licee. Aceștia
trebuie să formeze echipe de câte patru elevi din clasele
IX-XII (fiecare an de studiu având un reprezentant).
Echipele vor participa atât la probe teoretice (scrise şi
orale), cât şi practice, unde vor putea dovedi capacităţile
şi cunoştinţele geografice acumulate, dar şi spiritul de
competiţie şi inventivitate. Primele două echipe clasate
din fiecare regiune trec mai departe în etapa națională,
cercetarea geografică fiind favorizată de munca în
echipă, poate mai mult decât în cadrul altor discipline.
• Competiția este jurizată atât de cadre didactice din cadrul
Facultăţii de Geografie şi Geologie, cât și de profesori din
învățământul preuniversitar și studenți. Cele mai bune
echipe şi lucrări sunt premiate la fiecare ediție. Inițiat la
Iași, în ultimii ani concursul s-a organizat şi în alte trei
centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca,
acolo unde există filiale ale asociaţiilor studenţeşti de
geografie.
• Pe lângă activitățile specifice concursului, participanții au
ocazia de a lua parte la diferite activități din cadrul Departamentelor de Geografie, vizitează laboratoarele sau
colecțiile de minerale și roci, participă la aplicații de cartografie digitală etc.
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„

CONCURS
SPONSORIZAT DE

„

Consider întotdeauna aceste experiențe
internaționale ca fiind niște oportunități în
realizarea unor proiecte internaționale.
Crina Peter, prof. coordonator al echipei
României la ediția 2018, etapa internațională.

Concurs internaţional

„TINERI ÎN PĂDURILE
EUROPEI”

gratuit • opțional • pe echipe •
internațional

Când are loc: etapa județeană – aprilie 2019; etapa a II-a –

preselecţia naţională (organizată la sediul Direcţiilor Silvice
judeţene din cadrul RNP-Romsilva): mai 2019; etapa a lll-a
– naţională: iulie 2019. Etapa internațională: septembrie
2019 (în Republica Cehă).
Organizatori: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia Alutus (în România)
Participanți: elevi de liceu, cu vârste între 14 şi 19 ani la
începutul anului şcolar respectiv
Site-uri oficiale: www.ypef.eu, facebook/Concursul lnternational YPEF-Tineri in padurile Europei; www.rosilva.ro
Despre concurs
• „ Tineri în Pădurile Europei” (Young People in European Forests – YPEF) este cel mai important concurs interactiv de
educaţie forestieră din Europa, având ca obiectiv educarea tinerilor în privinţa gestionării durabile a pădurilor şi
a conservării biodiversităţii.

•O
 biectivele concursului sunt: conştientizarea în rândul

elevilor şi a cadrelor didactice din România a valorilor
cadrului natural european; educarea elevilor în ceea
ce priveşte gestionarea durabilă a pădurilor şi conservarea biodiversităţii; implicarea tinerilor în proiecte
comunitare.

•C
 oncursul este organizat în toate judeţele ţării. La con-

curs se pot înscrie echipaje formate din trei elevi şi un
profesor coordonator. Participarea la concurs este voluntară. Dintr-o unitate de învăţământ se pot înscrie
mai multe echipaje. Condiţia obligatorie de participare la concurs este cunoaşterea limbii engleze la nivel
mediu (standard minimal).

Ediția a IX-a

Test
GRILĂ

Probă
PRACTICĂ
ESEU

unor specii din flora şi fauna pădurilor României. În urma
acestor probe, vor fi selectate 15 echipe ce vor participa
la etapa naţională. Etapa naţională (etapa a III-a): se vor
desfăşura două probe: test grilă – echipele de elevi vor
rezolva un set de întrebări; probă practică, formată din
mai multe activităţi/sarcini surpriză, ce vor fi comunicate la momentul începerii probei. Cu ocazia etapei
naționale, elevii au ocazia sa cunoască patrimoniul natural național.

• L a finalul acestei etape, va fi aleasă echipa de elevi care

va reprezenta România la etapa europeană. Fiecare coordonator şcolar şi elevii participanţi la etapa naţională vor primi diplome, semnate de reprezentanţii celor
trei parteneri. Ocupanții locurilor 1, 2 și 3 la etapa națională primesc premii din partea Romsilva.

•B
 ibliografie: materialul educaţional disponibil pe

site-ul www.ypef.eu; extrase din Legea nr. 46/2008
„Codul silvic” şi O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, ce vor fi transmise participanţilor înscrişi în concurs.

Din edițiile anterioare
În anul 2018, în perioada 19-22 septembrie, 3 elevi de la
Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” din Bistrița – Elisa
Magda, Alexandra Corcode și Vlad Cucuiet –, coordonați de
profesoara de geografie Crina Peter, au reprezentat cu succes
România la etapa internațională din Lituania. În clasamentul
pe echipe, România a obținut locul II din opt țări participante.
La concursul individual, eleva Alexandra Corcode a obținut
locul I (alături de un elev și o elevă din Cehia).

•P
 robele de concurs: Etapa judeţeană (etapa I). Proba

constă în rezolvarea de către elevi a unul test cu întrebări tip grilă. Echipa care obţine cel mai mare punctaj la test se califică la preselecţia naţională. În cazul
în care există egalitate de punctaj, echipele vor trebui
să rezolve succesiv teste cu câteva întrebări tip grilă,
până când se va realiza departajarea. Preselecţia naţională (etapa a lI-a) va fi organizată la sediul Direcţiilor Silvice judeţene. Etapa va consta în două probe: 1.
Elaborarea unui eseu având la bază un studiu de caz din
domeniul Pădurile şi protecţia naturii. 2. Recunoaşterea
VII

PROGRAMUL
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✓ 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
✓ M odele de subiecte pentru concursurile de geografie

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

0724 270 908

Rezultatele ediției
noiembrie 2018

VIII

249

echipe

38

județe

2026

elevi participanți

Felicitări tuturor
și mult succes
la ediția ianuarie 2019!

