Nr. ___________ /______________________

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
În atenţia profesorului de geografie
Prin prezenta adresă vă informăm asupra datei și a locului de desfăşurare a Concursurilor
şcolare de geografie – anul şcolar 2017-2018.

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
Clasele VIII-XII


Etapa pe şcoală – decembrie 2017 sau ianuarie 2018;



Etapa locală (clasa a VIII-a) – februarie 2018;

-

Etapa pe școală/locală se desfășoară la nivelul fiecărei unități de învățământ/localitate;
În maxim 5 zile de la data desfăşurării etapei locale (clasa a VIII-a), dar nu mai târziu

de 23 februarie 2018, vor fi transmise rezultatele, în format tipărit şi electronic, către
inspectorul şcolar, respectând următoarea machetă pentru rezultate:
NR.

NUME ŞI PRENUME ELEV

CLASA

PUNCTAJ

ŞCOLARĂ

CRT.

-

UNITATEA

NUMELE
PROFESORULUI

Participarea elevilor la următoarea etapă a concursului este posibilă după validarea

rezultatelor obținute la etapa precedentă și stabilirea pragului minim de promovare;


Etapa judeţeană – 3 martie 2018, Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate.

Notă: Pentru etapa judeţeană, liceele din Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, Bereşti, Pechea, Tudor
Vladimirescu, Cudalbi, Corod şi Iveşti vor transmite listele cu numele elevilor participanţi
(clasele IX-XII) conform modelului de mai jos, prin fax, la unitatea şcolară organizatoare cu
minim 4 zile înainte de data concursului. Listele sosite ulterior nu vor fi luate în considerare.
NR.

NUME ŞI PRENUME

UNITATEA

CRT.

ELEV

ŞCOLARĂ

CLASA

NUMELE
PROFESORULUI

La toate etapele Olimpiadei de geografie, accesul elevilor în săli este permis în intervalul
orar 9.00-9.30, iar concursul începe la ora 10. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate
(elevii din clasa a VIII-a care nu au CI pot prezenta carnetul de elev, cu fotografie și vizat pe
anul școlar în curs) şi instrumente de lucru (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră,
creion, radieră, riglă, compas, raportor etc.).
Programele de concurs și limitele conținuturilor sunt postate pe grupul Geografie_prof.
CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”
Clasele V-VII

-

Etapa pe şcoală/locală – ianuarie sau februarie 2018;
Etapa pe școală/locală se desfășoară la nivelul fiecărei unități de învățământ/localitate;
În maxim 5 zile de la data desfăşurării etapei locale, dar nu mai târziu de 16 martie

2018, vor fi transmise rezultatele, în format tipărit şi electronic editabil (word sau excel), însoțite
de subiect și barem, în format electronic, către inspectorul şcolar, respectând următoarea machetă
pentru rezultate:
NR.

NUME ŞI PRENUME ELEV

CLASA

PUNCTAJ

ŞCOLARĂ

CRT.

-

UNITATEA

NUMELE
PROFESORULUI

Participarea elevilor la următoarea etapă a concursului este posibilă după validarea

rezultatelor obținute la etapa precedentă și stabilirea pragului minim de promovare;

-

Etapa județeană – 24 martie 2018, Școala Gimnazială nr. 28 Galați;
Participă la această etapă a concursului elevii care au obținut punctajul minim la etapa pe

școală/locală;
-

Etapa județeană se desfășoară la Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi;



Etapa națională – 12 mai 2018, Școala Gimnazială nr. 28 Galați.
La toate etapele Concursului Național de Geografie ”Terra”, accesul elevilor în săli este

permis în intervalul orar 9.00-9.30, iar concursul începe la ora 10. Elevii vor avea asupra lor
cartea de identitate/carnetul de elev (cu fotografie și vizat pe anul școlar în curs) şi instrumente
de lucru (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră, creion, radieră, riglă, compas, raportor
etc.).
Programele de concurs și limitele conținuturilor sunt postate pe grupul Geografie_prof.

CONCURSUL ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”
Concursul 2018


Etapa pe judeţ – 10 martie 2018 – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi.



Etapa națională – 18-22 aprilie 2018, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

Programa de concurs este postată pe grupul Geografie_prof.
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI REFERATE ALE ELEVILOR
DIN CLASELE LICEALE
Concursul 2018


Etapa pe judeţ – 11 mai 2018 – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi.



Etapa națională – 8-12 iulie 2018, Cumpăna, jud. Constanța.

Regulamentul specific concursului și Grilele cu indicatorii de evaluare a lucrărilor sunt postate
pe grupul Geografie_prof.
Inspector şcolar,
Prof. Marius Puţanu

