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ARGUMENT
Studiul geografiei ca disciplină atât în învăţământul liceal teoretic, cât şi în cel tehnologic
şi vocaţional, contribuie la înţelegerea fenomenelor geografice, geodemografice şi economicosociale, la formarea calităților și trăsăturilor psihice motivaționale care implică stimularea
cognitivă, dorința de autorealizare și, mai ales, concordanța între cunoaștere, trăire afectivă și
acțiune socială. Geografia ne ajută să înţelegem că suntem cetăţeni români, dar și europeni, ne
ajută să păstrăm legaturile cu țara în condițiile actuale de liberă circulație a oamenilor și
valorilor.
La nivel judeţean şi naţional sunt angrenați elevi la concursul „Terra” pentru clasele VVII și la Olimpiade de Geografie la care participă elevii claselor VIII-XII, unde, deși pot
participa elevi și de la liceele tehnologice și vocaționale, rezultatele notabile sunt obţinute de
reprezentanţii liceeelor teoretice. Acest aspect se explică prin faptul că elevii de la liceele
tehnologice şi vocaţionale au alte motivaţii, interese, aptitudini, dar şi un număr mai redus de
ore.
În consecinţă, pledăm pentru organizarea unui concurs pe teme de geografie, pentru
elevii din această filieră tehnologică și vocațională, concurs care să poarte numele geografului
Simion Mehediţi unul din întemeietorii şcolii geografice.
Acest concurs ar conduce la creşterea interesului pentru studiul geografiei, pentru analiza
şi investigarea fenomenelor complexe ale realităţii imediate, pentru conexiuni interdisciplinare
şi creşterea responsabilităţii pentru asigurarea calităţii mediului înconjurător.

SCOPUL PROIECTULUI
Concursul de geografie „Simion Mehedinţi” se adresează elevilor care studiază geografia din
reţeaua liceelor tehnologice și vocaționale. Experienţa a arătat că mulţi elevi care au intrat în
filiera tehnologică şi-au descoperit pe parcurs afinităţi pentru disciplinele din aria curriculară
“Om şi societate”, îndeosebi pentru geografie, ceea ce impune acordarea unei şanse de realizare a
aspiraţiilor acestor elevi.
În acelaşi timp, concursul caută să ofere condiţii de competiţie pentru elevi, să-i familiarizeze
cu atmosfera de examen, să stimuleze concurenţa, şi să ofere posibilitatea de afirmare pentru
profesori.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
O1. Stimularea interesului pentru studiul geografiei la elevii din liceele tehnologice şi
vocaţionale;
O2. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul în echipă;
O3. Dezvoltarea capacităţilor de sinteză, analiză, a gândirii critice, logice;
O4. Dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice proprii geografiei, a spiritului de observaţie, a
metodelor specifice de documentare şi investigare, inţelegerea şi interpretarea corectă a
complexităţii proceselor şi fenomenelor mediului înconjurător.
O5. Cultivarea unei atitudini tolerante şi responsabile, asumarea identităţii naţionale pe
fondul globalizării şi universalizării.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
INTERJUDEȚEAN DE GEOGRAFIE „SIMION MEHEDINȚI”, EDIȚIA A VII-A, 2017
CAP. I Cadrul general
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
Recomandarea Consiliului Europei din 30 aprilie 2003, care menţionează direcţiile de acţiune
referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu
cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului
şi a integrării lui sociale.
Art. 2 Loc de desfăşurare concurs : Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui
Art. 3 Concursul Interjudețean de Geografie „Simion Mehedinți” promovează competitivitatea și
valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs.
Art. 4 Concursul se desfăşoară în două etape (locală și interjudețeană), pe niveluri
corespunzătoare, iar participarea la etapa anterioară (etapa locală) este obligatorie.
Cap. II Organizarea concursului
Art. 5 Concursul este organizat de Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Biblioteca Judeţeană
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Art. 6 Concursul va consta într-o probă scrisă, care va dura 3 ore și va conține subiecte formulate
din materia studiată conform programei şcolare
Art. 7 Comisiile de organizare şi evaluare ale concursului sunt constituite şi funcţionează
conform prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare
(OMECTS nr. 3035/2012).
Art. 8 Responsabilitatea elaborării subiectelor şi a baremelor de corectare revine grupului de
lucru stabilit de coordonatorii concursului. Se primesc propuneri de subiecte și din partea școlilor
partenere până cel târziu în 15 ianuarie 2019.
Art. 9 Calendarul desfăşurării etapelor concursului se elaborează anual de către şcoala
organizatoare.
Cap. III Înscrierea în concurs
Art. 10 Pot fi înscrişi în concurs elevi care studiază geografia din reţeaua liceelor tehnologice şi
vocaţionale;
Art. 11 Nu se percep taxe pentru înscrierea în acest concurs.
Art.12 Sunt consideraţi înscrişi în concurs toţi elevii (care doresc să participe) de la o anumită
şcoală numai după ce şcoala respectivă completează Protocolul de colaborare şi îl trimite scanat
la adresa mariusbaciu12@yahoo.com până cel târziu în 20 ianuarie 2019.
Cap. IV Proba de concurs
Art. 13 Proba scrisă va cuprinde 3 subiecte, fiecare fiind notat cu câte 30 de puncte, iar din
oficiu se vor oferi 10 puncte. Subiectele vor cuprinde itemi de diferite tipuri, pornind de la
programa școlară în vigoare studiată până în momentul desfășurării concursului. Propunerile de
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subiecte vor respecta aceste reglementări.
Bibliografie:
o Etapa locală
 clasa a IX-a – până la Unitatea de învățare „Atmosfera terestră” inclusiv;
 clasa a IX-a profesională – până la Unitatea de învățare „Elemente de geografie umană”,
inclusiv „Repartiția geografică a populației”;
 clasa a X-a – până la Unitatea de învățare „Geografia economică” inclusiv „Resurse
naturale”;
 clasa a XI-a - până la Unitatea de învățare „Regionalizarea și globalizarea lumii
contemporane” inclusiv;
 clasa a XII-a – până la Unitatea de învățare „Europa și România – elemente geografice
de bază” inclusiv;
o Etapa interjudețeană
 clasa a IX-a – până la Unitatea de învățare „Viața și solurile” inclusiv „Pedosfera”;
 clasa a IX-a profesională – până la Unitatea de învățare „Elemente de geografie umană”,
inclusiv „Agricultura”;
 clasa a X-a – până la Unitatea de învățare „Geografia economică” inclusiv „Industria”;
 clasa a XI-a - până la Unitatea de învățare „Populația, resursele naturale și dezvoltarea
lumii contemporane” inclusiv;
 clasa a XII-a – până la Unitatea de învățare „România și UE” inclusiv;
Art. 14 Timpul de lucru este de 3 ore.
Cap. V Evaluarea
Art. 15 Evaluarea lucrărilor este realizată de cadre didactice care nu au rude în concurs sau elevi
participanţi la nivelul la care evaluează. Evaluarea respectă baremul de corectare elaborat de
grupul de lucru al şcolii organizatoare.
Art. 16 Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Cap. VI Premierea
Art. 17 Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute.
Se acordă diplome elevilor participanţi la etapa I şi a II-a, astfel:
- pentru punctaje cuprinse între 88 de puncte şi 91,99 puncte – menţiune;
- pentru punctaje cuprinse între 92 de puncte şi 94,99 puncte – premiul al III-lea;
- pentru punctaje cuprinse între 95 de puncte şi 97,99 puncte – premiul al II-lea;
- pentru punctaje cuprinse între 98 de puncte şi 100 de puncte – premiul I.
Numărul de premii și menţiuni nu poate depăşi 30% din numărul de concurenţi pentru
fiecare secțiune.
Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe în funcţie de modalitatea de implicare
în organizarea şi desfăşurarea concursului (coordonator, însoţitor elevi, supraveghetor, evaluator,
propunător de subiecte, organizator).
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DESCRIEREA ETAPELOR DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul are 2 etape de desfăşurare:
Etapa I – etapa locală – se va desfăşura în data de 25 ianuarie 2019.
La nivelul fiecărei şcoli care şi-a exprimat acordul de participare se va constitui comisia
de organizare şi desfăşurare a concursului. Aceasta va avea următoarele atribuţii:
- preluarea subiectelor şi a baremelor de corectare de la organizator;
- multiplicarea şi distribuirea subiectelor, în funcţie de numărul de copii înscrişi în
concurs;
- desfăşurarea probei de concurs;
- corectarea lucrărilor elevilor;
- comunicarea rezultatelor;
- arhivarea lucrărilor;
- trimiterea listelor cu elevii promovaţi în etapa următoare către organizator.
Fiecare cadru didactic din școlile partenere poate participa la etapa a II-a a concursului cu
câte doi concurenţi la fiecare nivel de studiu care au obţinut la etapa I cel puţin 88 de puncte din
100 de puncte posibile. Vor fi trimise electronic diplome și adeverinţe pentru această etapă.
Fişa de înscriere cu elevii care au promovat în etapa următoare va fi trimisă până la data
de 15 februarie 2019 către școala organizatoare, pe adresa mariusbaciu12@yahoo.com.
Etapa a II-a – etapa interjudeţeană– se va desfăşura în data de 15 martie 2019.
Participare directă:
 Pentru participanții din județul Vaslui
Etapa a II-a a concursului se va desfăşurala sediul Liceului Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui între
orele 12.00 – 15.00.
Şcoala organizatoare va desemna comisia de organizare şi desfăşurare a concursului.
Aceasta va avea următoarele atribuţii:
- distribuirea elevilor în săli, pe clase şi secţiuni, pe baza listelor cu elevii promovaţi în
această etapă, primite de la şcolile partenere;
- asigurarea supravegherii elevilor, pe parcursul desfăşurării probei de concurs;
- multiplicarea şi distribuirea subiectelor;
- desfăşurarea probei de concurs;
- corectarea lucrărilor elevilor;
- afişarea rezultatelor pe site-ul ISJ Vaslui;
- arhivarea lucrărilor;
 Doar pentru participanții din alte județe
Etapa a II-a concursului se va desfăşura în şcolile respective la aceeaşi dată între orele 12.00 –
15.00 şi se va asigura legătura cu Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui pe toată durata
concursului.
Secretarul concursului va trimite subiectele prin e-mail pe 15 martie 2019, ora 8.00, la un
cadru didactic desemnat ca organizator în şcoala respectivă.
Lucrările elevilor vor fi trimise prin poştă sau vor fi scanate şi trimise prin e-mail
(mariusbaciu12@yahoo.com) pentru a fi evaluate la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui.
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Pentru a putea fi validată participarea, data poştei/data e-mailului trebuie să fie cel mai târziu 20
martie 2019, ora 19.00.
20 martie – 1 aprilie 2019: evaluarea lucrărilor; scrierea diplomelor; Copiii vor fi premiaţi
conform celor prezentate în Art. 17. Rezultatele finale vor fi afişate pe site-ul ISJ Vaslui.
2 aprilie – 30 iunie 2019 se vor trimite, prin poşta, diplomele elevilor premianţi de la școlile
participante din alte judeţe ale ţării, însoţite de adeverințele profesorilor coordonatori.
30 iunie 2019 se va realiza Raportul de evaluare al concursului.
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