
 

 

Georgiana Dediu (clasa a XI-a, an școlar 2010-2011) – calificată la etapa 

națională a olimpiadei de geografie 

 

 

R.: Ce te-a îndemnat să participi la această olimpiadă?                      
G.D.: Am ales să particip la olimpiada de geografie deoarece îmi place geografia şi am vrut să 

văd până unde pot ajunge. Până în clasa a XI-a nu mă mai gandisem să particip la această olimpiadă, 
dar anul acesta am decis să încerc ceva nou care are un final reuşit. 
 

R.: Cunoştinţele pe care le acumulezi vin de la sine sau depui un efort suplimentar pentru a te 

menţine la nivelul actual? 

 G.D.: Geografia este o disciplină care cuprinde informaţii logice, practice, pe care le întalneşti 
în viaţa de zi cu zi. Datorită faptului că are aplicatii practice este o materie care se învaţă uşor. Este o 
materie care cuprinde multe detalii, dar dacă ştii baza geografiei, multe informaţii le poţi deduce, 
efortul pentru a învata noi informaţii fiind mai mic. De asemenea, localizarea fiecărui punct de pe 
teren pe hartă este foarte importantă. Dacă ştii să interpretezi o hartă poţi scrie un manual de 
geografie dupa un atlas. 
 

R.: Cum eşti văzută de către colegi după ce ai reuşit această performantă? 

 G.D.: Eu nu am participat la această olimpiadă pentru a-mi crea o imagine în colegiu sau 
pentru a schimba părerea celorlalţi despre mine. Nu ştiu exact ce cred ceilalţi sau cum mă văd ei ,dar 
eu sunt mulţumită de mine şi mi-am dovedit că pot mai mult şi fiecare dintre noi putem dacă muncim 
şi punem pasiune în ceea ce facem. Eu consider că liceul este o altă etapă din viaţa mea şi nu mă 
interesează, în mod special, să mă fac remarcată. Vreau doar să-mi trăiesc viaţa de elevă la liceu aşa 
cum îmi place mie, indiferent de cum mă văd ceilalţi. 
 

R.: Ce hobby-uri ai şi cum te relaxezi? 

 G.D.: Una dintre activităţile mele preferate este plimbarea. Mersul pe jos prin locuri nepoluate 
mă relaxează. Alte activităţi care îmi plac sunt lucrul de mână (cusut pe etamină, pe goblen, să 
croşetez), ieşirile cu prietenii, vizionarea unui film cu sora mea (toate activitaţile cu sora mea sunt 
placute). Îmi place să ascult muzică, să mai citesc câte o carte din când în când. De asemenea îmi plac 
foarte mult discuţiile mele “filozofice” cu mama şi, ce este mai important, să merg în excursii. 
 

R.: Ceea ce faci a fost alegerea ta, o faci din  plăcere sau ai fost îndrumată de catre ceilalţi să 

alegi această materie? 

 G.D.: Eu am ales să merg la această olimpiadă. Am luat materialele de învaţat de la doamna 
profesoară, prima data dorind doarsă văd despre ce este vorba. Am încercat să învaţ şi am continuat 
drumul ales, care nu ar fi fost o reusită făra ajutorul şi îndrumarile doamnei profesoare de geografie 
Burghiu Gina. 
 

R.: Ai mai fost la alte olimpiade? Dacă da, ce rezultate ai obţinut şi, dacă nu, la ce altceva ai 

mai dori să participi? 

 G.D.: Am participat la olimpiada de franceză în clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, dar nu am ajuns 
niciodată la naţională. Momentan nu îmi doresc să particip la altă olimpiadă în afară de cea de 
geografie. 
 

Interviu realizat de Botnari Cristian şi Bujoreanu Bogdan   

 


