
CONCURSURI ŞCOLARE 

 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE 

o Concursul 2009 

ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE: 

� Etapa locală – Şcoala Nr. 2 Galaţi (prof. Moraru Maria), Şcoala Nr. 7 Tecuci 

(prof. Postea Maria), Şcolile Suhurlui, Corod, Brăhăşeşti, Ţepu, Tuluceşti, 

Cavadineşti, Slobozia Conachi, Oancea, Schela, Nr. 1 Piscu şi Gr. Şc. Pechea; 

� Etapa judeţeană – Grup Şcolar CFR – prof. Condurache Gică; 

� În 2009 au fost 151 de participanţi la faza judeţeană; 

ANUL 2006 2007 2008 2009 

NR. PARTICIPANŢI 167 148 128 151 
 

� Reprezentare şi rezultate bune la faza judeţeană au înregistrat CN „V. 

Alecsandri” – prof. Bogdan Florica, Cioroiu Ion, CN „Al. I. Cuza” – prof. Popa 

Veronica, Gordienco Marius, CN „M. Kogălniceanu” – prof. Bulgaru Mariana, CN 

„C. Negri” – prof. Burghiu Gina, L. E. R. – prof. Humelnicu Delia, Cazan Carmen, 

Şcoala Nr. 16 – prof. Aionesă Pavel, Şcoala Nr. 13 – prof. Trandafir Mihaela, 

Şcoala Nr. 10 – prof. Bucur Irina, Şcoala Nr. 7 – prof. Vicol Constantin, Şcoala Nr. 

10 Tecuci – prof. Vlăsceanu Doina, Grup Şcolar „Gh. Asachi” (cls. a VIII-a) – prof. 

Mihăilă Claudia, Seminarul Teologic – prof. Popa Costică, Liceul Spiru Haret 

Tecuci – prof. Ungan Cezar şi Voinea Dumitru; 

� Reprezentarea mediului rural la faza judeţeană s-a concretizat astfel – Şcoala 

Slobozia Conachi, locul 15, 25, 32, 43,  – prof. Manole Carmen, Şcoala Tuluceşti, 

locul 17, 48 – prof. Sudacov Elena, Grup Şcolar Pechea, locul 23, 41, 53 – prof. 

Enache Sorina,  Şcoala Oancea, locul  45 – prof. Mehedinţi Cătălina, Şcoala nr. 1 

Piscu, locul 49, 52, – prof. Badea Monica; 

� Rezultate modeste obţinute de reprezentanţii liceelor tehnologice sau 

vocaţionale (Liceul cu Program Sportiv):  

- clasa a IX-a, locul 11 (5,60) – Col. Economic – prof. Gheorghiu Luana; 

- clasa a X-a, locul  16 (6,01) – Col. Economic – prof. Gheorghiu Luana, locul 18 

(5,80) – Gr. Şc. „Gh. Asachi” – prof. Mihăilă Claudia, locul 27 (5,00) – Col. „E. 

Doamna” – prof. Lupu Mariana; 

- clasa a XI-a, locul 13 (6,27) – Col. Economic – prof. Gheorghiu Luana; 



- clasa a XII-a, locul 5 (6,63) – Gr. Şc. „Gh. Asachi” – prof. Macsim Daniela, locul 

12 (5,80) – Gr. Şc. „Radu Negru” – prof. Donosă Gabriela, locul 15 (5,60) – Col. 

Economic – prof. Maftei Eleonora, locul 18 (5,10) – CNAE Tecuci – prof. Corpaci 

Paraschiva;  

� S-a organizat o aplicaţie practică pentru elevii clasaţi pe primele locuri la toţi 

anii de studiu, pe traseul Galaţi-Focşani-Panciu-Soveja şi retur – prof. Enică 

Smaranda, Humelnicu Delia, Popa Veronica, Gheorghiu Luana, Gordienco Marius, 

Roşca Mircea, Mihăilă Claudia, Donosă Gabriela, Ungan Cezar şi Puţanu Marius; 

� Lotul judeţului la faza naţională - format din 7 elevi (CNCN, CNVA, CNMK, 

LSH, LER), omogen ca şi pregătire/rezultate obţinute (medii apropiate între 

membrii echipajului); 

� Toate judeţele au înregistrat scăderi ale notelor de la faza judeţeană la faza 

naţională (media lotului judeţului GL a fost mai mică cu 1,04p faţă de media 

înregistrată la etapa judeţeană); 

� Premii şi menţiuni obţinute la naţională:  

 Clasa a VIII-a, Locul III, Buruiană Alexandru – prof. Burghiu Gina; 

 Clasa a IX-a, Locul III, Ţurcanu Simona – prof. Burghiu Gina; 

 Clasa a X-a, Locul III, Bostan Simona – prof. Bulgaru Mariana; 

 Clasa a XI-a, Menţiune, Bănuc Georgiana – prof. Humelnicu Delia; 

 Clasa a XII-a, Menţiune, Iorgu Mihăiţă – prof. Burghiu Gina. 

� Cu aceste rezultate s-a reuşit clasarea judeţului pe locul 3 – punctaj 77,14p 

(2008 - 79,11p); locul I – IS, locul II – VS, locul III – GL; 
 

CONCLUZII (etapa judeţeană): 

� Subiectele sunt bazate pe programa şcolară, punând accent pe aplicarea 

cunoştinţelor însuşite la clasă – argumentare, explicare, citire şi interpretare 

finalizate prin realizarea de eseuri; 

� Slaba implicare a profesorilor în pregătirea elevilor – la nici o şcoală nu există 

un program de pregătire pentru concursuri şcolare; 

� Elevii nu sunt pregătiţi pentru desfăşurarea probei practice – profesorii nu 

realizează aplicaţii practice în care să obişnuiască elevii să observe şi să 

interpreteze realitatea (din aproape în aproape); 

� Puţini elevi din mediul (şcoli generale şi licee) şi de la grupuri şcolare din oraşe 

implicaţi în concurs – prestaţia profesorului = pregătirea elevilor? 



� Supraevaluarea participanţilor pentru a acoperi locurile acordate – scăderi ale 

punctajelor la etapa naţională; 

� Foarte mulţi elevi nu se încadrează în premii şi menţiuni – ce facem cu ei? 

 Măsuri: 1. Identificarea elevilor capabili de performanţe la 

Concursul şcolar de geografie şi transmiterea datelor către ISJ în 

vederea organizării Centrului de Excelenţă - 02.10.2009; 

2. Realizarea unui grafic de pregătire şi evaluare a elevilor 

capabili de performanţă – probe de confirmare (probe scrise). 

o Concursul 2010 

� Etapa pe şcoală – ianuarie 2010; 

� Etapa pe localitate – 20 februarie 2010 – Şc. Nr. 2 Galaţi, Liceul Teoretic 

Spiru Haret; 

Toate comunele care desfăşoară etapa locală vor anunţa până pe data de 

01.02.2008 inspectorul şcolar de specialitate; în preziua concursului vor trimite un 

delegat la ISJ Galaţi pentru a prelua plicul cu subiect şi barem; managerul unităţii 

şcolare va asigura multiplicarea subiectelor; 

Notă: Pentru etapa locală, şcolile din Galaţi şi Tecuci vor trimite prin adresă 

oficială listele cu numele elevilor participanţi, clasa şi al profesorul de la clasă prin fax la 

unitatea şcolară organizatoare cu minim 4 zile înainte de data concursului. Listele sosite 

ulterior nu vor fi luate în considerare. 

 În maxim 5 zile de la data desfăşurării etapei locale vor fi transmise rezultatele 

în format tipărit şi electronic la inspectorul şcolar de specialitate, după următorul tabel: 

NR. 

CRT. 

NUME ŞI PRENUME UNITATEA 

ŞCOLARĂ 

CLASA PUNCTAJ NUMELE 

PROFESORULUI 

      

 

� Etapa pe judeţ –  13 martie 2010 – Colegiul Economic „V. Madgearu”; 

Notă: Pentru etapa judeţeană, liceele din Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, Bereşti, 

Pechea şi Tudor Vladimirescu vor trimite prin adresă oficială listele cu numele elevilor 

participanţi, clasa şi al profesorul de la clasă prin fax la unitatea şcolară organizatoare 

cu minim 4 zile înainte de data concursului. Listele sosite ulterior nu vor fi luate în 

considerare. 

� Etapa naţională – 06-11 aprilie 2010 – municipiul B, jud. DB, TM, NT; 

 

 

 



CONCURSUL ŞCOLAR „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

o Concursul 2009 

� Mai mulţi participanţi la etapa judeţeană 65 elevi – o baza de selecţie suficientă 

dar realizată superficial, fapt dovedit de rezultatele slabe înregistrate la etapa 

naţională; 

� Toate judeţele au înregistrat scăderi ale notelor de la faza judeţeană la faza 

naţională (GL 2-2,5p în 2009, GL < 1p în 2008, 2,6 p în 2007 şi < 1,5p în 2006); 

� Lotul judeţului la faza naţională – format din 3 elevi în 2009 – Miron Victor, cls. 

a X-a, LSH Tecuci, Mihai Mădălina, cls. a XI-a, CNVA şi Florea Andrei, cls. a IX-a, 

CNVA – o elevă în 2008 Lăcătuş Daniela, clasa a XII-a, CNVA, două eleve în 2007 

(dar un singur participant, Lăcătuş Daniela, clasa a XI-a CNVA), format din o elevă 

în 2006 ;  

� Nu s-a obţinut nimic la faza naţională în 2009, 2007 şi 2006 – în 2008 o 

menţiune şi în 2005 premiul I şi o menţiune; 

� Elevii pot declara pe proprie răspundere care sunt cadrele didactice care l-au 

pregătit. 

TABEL NOMINAL CU ELEVII JUDEŢULUI GALAŢI CALIFICAŢI LA FAZA 

NAŢIONALĂ A CONCURSULUI ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR „ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULUI”, 2009 

Nr.  
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea de 
învăţământ 

Punctajul 
obţinut la 
etapa 
judeţeană 

Premiile 
acordate 

Numele şi prenumele c.d. care 
predau disciplina la clasă 

 
1. 

 
MIRON N. 
VICTOR 
DANIEL 

 
a X-a 

LICEUL 
TEORETIC 
„SPIRU HARET” 
TECUCI 

 
8.32 

 
Premiul II 

Geografie – Ungan Cezar 
Biologie – Nicola Victoria 
Fizică – Corcioveanu Cristinel 
Chimie – Ungan Veronica 

 
2. 

 
MIHAI V. 
MĂDĂLINA 
TEODORA 

 
a XI-
a 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
„VASILE 
ALECSANDRI” 
GALAŢI 

 
8.16 

 
Premiul 
III 

Geografie – Cioroiu ion 
Biologie – Samoilă Elena 
Fizică – Ciuchină Vasile 
Chimie – Mânză Lidia 

 
3. 

 
FLOREA  A.  
ANDREI 

a IX-
a 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
„VASILE 
ALECSANDRI” 
GALAŢI 

 
8.00 

 
Menţiune 

Geografie – Cioroiu ion 
Biologie – Samoilă Elena 
Fizică – Costache Doru 
Chimie – Mânză Lidia 

 

 

 

 

 

 



SITUAŢIA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN JUDEŢUL GALAŢI LA ETAPA 

JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR „ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULUI”, 2009 

Unităţile de învăţământ 
de la care provin elevii 

sunt din mediul: 

Concurs şcolar 
interdisciplinar 
„Ştiinţele Pământului” 

Nr. 
partic
ipanţi 

Sub  
50 
pct. 

50-
60 
pct. 

60-
70  
pct. 

70-
80 
pct. 

80-
90 
pct. 

90-
100  
pct. 

rural 
Cls. IX-XII 

urban 
Cls. IX-XII 

TOTAL 65 22 22 15 3 3 - - 
 

65 

          

� CONCLUZII: 

CAUZE 
Judeţ Naţională 

CONCLUZII/MĂSURI 

Baza de selecţie 
redusă 

Dificultăţi în 
pregătirea lotului 
judeţean 

Disfuncţii în modul de funcţionare al Centrelor de Excelenţă 
pentru Tineri Capabili de Performanţă (C.E.T.C.P.) – baza 
juridică (Regulament de funcţionare Anexa 1 la O.M. nr. 
3771/08.05.2001), selecţia elevilor, a profesorilor şi 
pregătirea materialelor Pregătirea suplimentară a lotului 
judeţean 
Plan de acţiune comun între profesorii şi inspectorii de F, C, 
B, G 

Note/punctaje mai 
mari faţă de etapa 
naţională 

 Subiectivismul profesorilor corectori la faza judeţeană (nota 
folosită ca stimulent şi mijloc de a atrage elevii la concursuri 
şcolare geografice/evaluarea profesorului pe baza 
rezultatelor la concursuri ale elevilor) 

Proba practică 
scrisă nu este 
obligatorie 

Proba practică 
scrisă este 
obligatorie 

Proba practică nu este obligatorie pentru etapa judeţeană 
Inexistenţa resurselor financiare pentru a realiza aplicaţii 
practice cu elevii participanţi la concurs – etapa judeţeană 
După desfăşurarea aplicaţiei să se susţină proba practică 
scrisă – etapa judeţeană 

Baremele prea 
stricte/riguroase 

Baremele prea 
stricte/riguroase 

Bareme incomplete/nu se punctează orice alt răspuns 
corect/nu este precizat punctajul/este incorect 

 Vizualizarea 
rezultatelor finale 
la nivel naţional nu 
este posibilă 

Inexistenţa unui site pentru concursuri şcolare geografice 
(subiecte şi bareme din anii anteriori, regulamentul, 
programa şi bibliografia concursului, rezultatele elevilor etc.) 

 Timp de lucru 
scurt pentru 
rezolvarea 
subiectelor 

Corelarea volumului de lucru cu timpul acordat probei  

 
Sugestii: 
- alinierea la standardele internaţionale, unde există ceva gen "Ştiinţele Vieţii şi ale Pământului"; 
 Măsuri:  

1. Prof. de liceu - Identificarea elevilor capabili de performanţe la Concursul şcolar 

„Ştiinţele Pământului” şi transmiterea datelor către ISJ în vederea organizării Centrului 

de Excelenţă - 02.10.2009; 

2. Prof. de liceu – realizarea unui grafic de pregătire şi evaluare a elevilor capabili de 

performanţă împreună cu profesorii celorlalte discipline;  



3. Extinderea aplicaţiilor în orizontul local – planul de activitate al catedrei/comisiei 

metodice; 

4. Organizarea de activităţi de popularizare a concursului în cadrul cercurilor sau 

cluburilor elevilor (alternativă pentru petrecerea timpului liber); 

5. Verificarea activităţii profesorilor de liceu printr-un control efectuat cu ajutorul 

profesorilor metodişti; 

6. Testarea parţială a concurenţilor – înainte de etapa judeţeană şi a lotului judeţean 

înainte de etapa naţională. 

o Concursul 2010 

� Etapa pe judeţ – 29 mai 2010 – LER; 

� Etapa naţională –  iulie 2010 – jud. VS, BN, DJ. 

o Programa de concurs este modificată – va fi postată pe site-ul ISJ Galaţi. 

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI REFERATE ALE ELEVILOR 

DIN CLASELE LICEALE 

o Concursul 2009 

� 4 participanţi la etapa judeţeană - locul I – Stegaru Lavinia, LSH Tecuci, 

„Peisajele rurale din Podişul Covurlui” – prof. Ungan Cezar, locul II – Turculeţ 

Alina, LSH Tecuci, „Utilizarea terenurilor în Câmpia Tecuciului” – prof. Voinea 

Dumitru, locul III Bănuc Georgiana, LER, „Galaţi – evaluarea activităţilor turistice” – 

prof. Humelnicu Delia şi menţiune Coman Georgiana, LER, „Energia solară şi 

eoliană amenajabilă în jud. Galaţi” – prof. Humelnicu Delia; 

� Lucrările au avut mai mulţi autori iar conţinutul a fost prezentat de mai mulţi 

elevi – pentru 2010 vor fi acceptate lucrările care sunt susţinute de un singur elev; 

� S-au calificat la etapa naţională primele două lucrări şi s-a obţinut o menţiune 

prin eleva Stegaru Lavinia; în 2008 2 menţiuni, în 2007 premiul III, în 2006 tot 

premiul III, iar în 2005 o menţiune; 

o Concluzii/Carenţe: 

Conţinutul comunicării: 

� O parte din comunicări sunt referate (titluri de ziar/senzaţional); 

� Structura/conţinutul comunicării nu cuprind motivare, fundamentare ştiinţifică, 

succesiunea logică a parţilor; 

� Implicarea elevilor în demersul cercetării (cunoaşterea temei/terenului studiat şi 

abordarea tehnicilor/metodelor de cercetare); 

� Reprezentare grafică/cartografică limitată/copiată (titlu, legendă, scară, sursa); 



� Analiza şi interpretarea informaţiei, integrarea reprezentărilor grafice şi 

cartografice; 

Expunerea/susţinerea comunicării: 

� Nu sunt prezentate scopul şi finalităţile lucrării – de ce? Ce a urmărit?; 

� Exprimarea nu este coerentă – limbaj geografic;  

� Includerea unor imagini sugestive/reprezentări grafice citite şi interpretate; 

� Evidenţierea contribuţiei personale, a bibliografiei studiate şi ajutorul 

profesoruluiu; 

� Elementele de finalizare lipsesc – concluzii, măsuri, demersuri întreprinse; 

� Capacitate de sinteză – 8 pagini în total şi prezentare în 15-20 minute. 

 Cerinţe: 1. Alegerea temei de cercetare din orizontul local; 

2. Comunicarea este rezultatul dominant al unei 

investigaţii; 

3. Corelare între titlu – conţinutul comunicării – informaţia 

generală prezentată; 

4. Prezentarea comunicării să se bazeze pe material 

grafic;  

5. Să se urmărească indicatorii de evaluare (site-ul ISJ 

Galaţi). 

 Profesorii de la licee vor îndruma elevii în pregătirea 

comunicărilor.  

o Concursul 2010 

� Etapa pe judeţ – 27 mai 2010– Liceul Teoretic „E. Racovita” Galati; 

� Etapa naţională – iulie 2010 – jud. TR. 

 


