
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE DE GEOGRAFIE

* Calendarul va fi realizat și actualizat pe site-ul www.terramagazin.ro 

     Olimpiada de Geografie (etape: pe școală/loca-
litate, județeană, națională – București, internați-
onală – iGEO, Istanbul, Turcia)

   Olimpiada „Științele Pământului”   
(etape: județeană, națională,  
internațională – Rusia)

   Olimpiada Balcanică de Geografie 

    Concursul Național de Geografie „Terra”,  
cl. V-VII/ Mica Olimpiadă  
(etape: pe școală/localitate, județeană, națională) 
Observații: Etapa naţională se desfășoară on-line,  
în colaborare cu Societatea de Geografie  
din România şi publicația TERRA MAGAZIN.  
Vezi: www.concursterra.ro 

   Concurs de comunicări științifice ale elevilor 
din clasele liceale (etape: judeţeană, națională)

      Lumea pe care o descoperi 
Concurs național interdisciplinar pe teme de 
 geo grafie, istorie, biologie (on-line), gratuit  
www.lumeapecareodescoperi.ro

    La școala cu ceas  
Județ organizator: Vâlcea  
Concurs național interdisciplinar

    Terra – de la poveste la realitate 
Județe participante: Dâmbovița, Argeș,  
Călărași, Teleorman, Brașov, Buzău, Dolj, 
Ialomița, Ilfov, Prahova 
(etape: locală, județeană, interjudețeană 
Participanți: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a)  

    Concurs inter-județean  
de geografie „Ioniță Ichim” 
Județe participante: Suceava,  
Botoșani, Neamț, Bacău, Iași 
(etape: județeană și inter-județeană 
Participanți: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a)

    Europa – casa mea 
Concurs inter-județean științific 
Județ organizator: Brăila 
Participanți: clasa a VI-a 
Secțiuni: teoretică/colaj

    Concurs de descrieri geografice  
„Alexandru Roșu” 
Județ organizator: Dolj 
Județe participante: toate județele din Oltenia 
Participanți: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a 
Secțiuni:  
l Geografia Europei,  
l Geografia continentelor extraeuropene 
Prezentarea lucrărilor se va face într-o localitate  
din fiecare județ, apoi jurizarea centralizată  
a finaliștilor în județul organizator.

    Concurs interdisciplinar Geo-Informatică 
Județ organizator: Dolj 
Participanți: clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a

    Probleme actuale ale omenirii 
Concurs regional 
Participanți: clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a 
Organizator: Colegiul Național  
„ Elena Ghiba Birta”, Arad

     GeoInfoVirtual 
Participanți:  liceu 
Concurs on-line național

    GEOmondis 
Participanți: elevi de liceu 
Concurs pe echipe, sprijinit  
de centrele universitare  
(etape: județene, națională)

2019-2020*

 Bifează concursurile la care vei participa în acest an școlar!

Evenimente susținute de

INFOGEOGRAFICA

Cornelia și Dorin Fiscutean, coordonatorii lotului României la  
Olimpiada Internațională de Geografie, Hong Kong 2019, alături  
de elevii români participanți.




