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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
Concursului şcolar interdisciplinar naţional
„Geo-Informatică” pentru clasele IX-XII
I. Prezentare generală
Concursul de geografie şi informatică „Geo-Informatică” se adresează elevilor care studiază
geografia şi informatica (clasele IX-XII).
Scopul concursului este de a promova competiţia şi performanţa în studiul geografiei .
Elementul de noutate constă în faptul că le dă posibilitatea elevilor claselor IX-XII să lucreze în
echipă şi să-şi verifice cunoştinţele teoretice prin aplicarea practică, în lipsa unor competiţii la acest
nivel (pentru o oră pe săptămână - în trunchiul comun) şi în acelaşi timp poate duce la mobilizarea
elevilor şi sporirea motivaţiei pentru studiul aprofundat al geografiei.
Concursul

şcolar interdisciplinar naţional „Geo-Informatică” pentru clasele IX-XII se

desfăşoară respectând prevederile OMECTS 3035 din 10.01.2012 şi anexa 1 - Metodologia cadru
de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare.
La acest concurs pot participa elevi din învăţământul de stat şi particular, din clasele a IX-a,
a X-a, a XI-a şi a XII-a. Participarea este opţională şi individuală.
Probele de concurs se desfăşoară pe secţiuni:
 Soft educaţional
Temtică legată de programa de la disciplina de GEOGRAFIE, clasele IX-XII;
 Multimedia
Tema: Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunitare;
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 Elevii pot lucra în echipe formate din 3-5 membri, din aceeaşi instituţie de învăţământ, sau
din instituţii diferite, din acelaşi judeţ.
 Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând
participa cu mai multe proiecte;
 Echipa va fi coordonată de maxim doi profesori îndrumători ;
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Concursul se organizează la nivelul fiecărui judeţ respectând OMECTS 3035 din 10.01.2012, şi
prevederile acestui regulament specific. Data desfăşurării etapei pe şcoală şi judeţeană este stabilită
de inspectorul şcolar din fiecare judeţ, respectând perioada generală comunicată în calendarul MEN.
Nota minimă de calificare la fiecare etapă este de 8,00.
La toate etapele se transmit în format electronic lucrările, fiind respectate următoarele detalii
tehnice:



Calitatea audio şi video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare unei bune vizionări.
Pentru secţiunea de soft educaţional se admite un produs software în orice format (exe sau
nu).
 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.
 Produsul final (filmul) poate fi expediat pe suport CD sau DVD, preferabil cel din urmă.
 CD-urile sau DVD-urile, vor fi introduse în carcase corespunzătoare, pentru expedierea în
siguranţă a acestora.
 Pe coperta fiecărei carcase vor fi menţionate numele elevilor concurenţi, denumirea liceului
participant, secţiunea şi titlul produsului.
 Fiecare CD sau DVD va conţine un singur produs.
Etapa judeţeană poate fi organizată într-un singur centru stabilit de către inspectorii de
specialitate (geografie-informatică).
Locul şi data desfăşurării etapei naţionale este stabilit de către Judeţul fondator ( Jud. Dolj) şi
comunicat la nivel naţional, respectând Calendarul MEN.
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Distribuirea locurilor
1. Pentru etapa de la nivelul unităţii de învăţământ profesorii pot decide numărul maxim
de participanţi, în funcţie de resurse. Evaluarea se realizează de către cadrele
didactice de la nivelul şcolii.
2. La etapa judeţeană pot participa lucrările care au obţinut minim nota 8,00 (80 de
puncte).
3. Din fiecare judeţ pot participa câte 2 lucrări de la fiecare secţiune, în total 4 lucrări la
etapa naţională.
III. Organizarea comisiilor
Pentru fiecare etapă comisiile de organizare şi evaluare cât şi atribuţiile , numărul
membrilor, sunt stabilite de Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor
şcolare, aprobată prin OMECTS 3035 din 10.01.2012, capitolul III, secţiunea I, art.18-21. Din
comisii pot face parte şi profesori care au elevi în concurs dar vor evalua lucrările la secţiunea la
care nu au elevi în concurs.

IV. Evaluarea lucrărilor
Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secţiunea a II-a, articolele
46-47.
V. Contestaţiile
1)La toate etapele concursului, rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor
primite, conform baremelor afişate.
2) La etapele pe şcoală, judeţeană şi naţională ale concursului şcolar interdisciplinar, geografie informatică, contestaţiile au următoarea rezolvare:
a) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic de
95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin
descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va
constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50). Dacă diferenţa dintre cele două punctaje
este mai mică de 5 puncte(0,50), punctajul iniţial rămâne neschimbat.
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b) pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9,50), punctajul definitiv este
cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii, indiferent de diferenţa între
punctajul iniţial şi cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după
validarea lor de către preşedintele Comisiei.
c) Rezultatele contestaţiilor sunt afişate şi consemnate în lista finală a rezultatelor obţinute de
către elevii participanţi.
Perioada de desfăşurare*
Etapa pe şcoală
martie 2015

Etapa Judeţeană

Etapa naţională

aprilie 2015

mai 2015

*Datele din fiecare an se vor stabili după publicarea pe site-ul M.E.N. a calendarelor
concursurilor, pentru a evita suprapunerile.
VI. TEMATICA CONCURSULUI
 Soft educaţional
Temtică legată de programa de la disciplina de GEOGRAFIE, clasele IX-XII;
Secţiunea poate cuprinde lecţii interactive jocuri educative, teste grilă, animaţii ale unor
fenomene ale naturii, hărţi digitale etc.
Punctaj: 100 puncte (complexitate, realizare tehnică – 50 p, estetică – 20 p, reflectarea obiectivă
a noţiunilor prezentate – 30 p).
 Multimedia
Tema: Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunitare;
Durata filmului: maxim10 minute
Punctaj maxim – 100 p (realizare tehnică – 30 p, sonorizare – 30 p, realizare artistică – 20 p,
Impact mesaj - conţinut ştiinţific – 20 p
VII. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Pentru etapa naţională concursul se va derula în două etape:
1) Etapa de trimitere a proiectelor :
Perioada de înscriere a echipelor şi de trimitere a materialelor pe secţiuni este:
15.04.2015-15.05.2015
Înscrierea se poate face la una din adrese:
-mail: : licaovidiu2005@yahoo.com ; colegiul_carol@yahoo.com;
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Persoane de contact:
– la adresa: ciobanu_maria2005@yahoo.com
- la adresa: adrianagiju@gmail.com,
2) Etapa finală, desfăşurată la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova în zilele de 22, 23,
24 mai 2015, va consta în evaluarea şi premierea proiectelor

VIII. PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR
Se premiază cele mai bune rezultate, pe secţiuni, după cum urmează: locurile I, II, III şi
menţiuni în funcţie de rezultate, dar nu mai mult de 40% din numărul total al participanţilor. Nota
minimă pentru acordarea premiilor şi menţiunilor este 8,00 (80 puncte).
I.S.J. Dolj, C.N. ”Carol I”, Craiova şi Societatea de geografie vor acorda o atenţie deosebită
stimulării elevilor participanţi şi profesorilor acordând diplome speciale şi de participare.
Pot fi acordate premii şi menţiuni de către Societatea de geografie din România, filialele
judeţene.

Prof. metodist Ciobanu Maria

Prof. dr. Gîju Adriana

Prof. metodist Gică Gabriela

Prof. Lica Ovidiu

CNS/CNS DOSAR CONCURSURI 2014

