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Alternativa Educaţională Waldorf

NOT DE PREZENTARE
Programa de geografie orienteaz activitatea de înv are înspre formarea capacit ilor de în elegere a
faptelor şi fenomenelor caracteristice mediului geografic înconjur tor, în procesul dezvolt rii sale istorice,
din cele mai vechi timpuri şi pân în prezent. Accentul cade astfel pe formarea deprinderilor de investigare şi
orientare, prin activit i de înv are, care au ca punct de pornire contactul direct cu faptul studiat –
descoperirea. Se urm reşte în acest fel transformarea rela iei distan ate a copilului fa de lume într-un
sentiment de apartenen social .
Demersul didactic propus permite familiarizarea elevilor cu aspectele teoretice ale domeniului
geografiei, precum şi formarea şi exersarea competen elor de tip instrumental-practic, necesare în via a
cotidian , legate de utilizarea h r ilor şi a altor materiale cartografice.
Obiectivele urm rite şi con inuturile parcurse prin aceast program sunt echivalente cu obiectivele
şi con inuturile programei de geografie corespunz toare ciclului gimnazial al înv mântului tradi ional, îns
con inuturile sunt structurate diferit pe anii de studiu, ce face parte din trunchiul comun al planului cadru de
înv mânt pentru ciclul gimnazial. La acestea se adaug unele con inuturi ce corespund alternativei
educa ionale Waldorf pentru anul respectiv de studiu, care îns pot fi tratate par ial prin studiu practic. De
asemenea se ofer libertate cadrului didactic în decizia sa de a alege modul în care le parcurge.
Pornind de la premiza c în via a cotidian , omul se g seşte deseori în situa ii când este nevoit s
consulte materiale cartografice pentru a afla informa iile necesare, uneori chiar via a lui fiind amenin at în
situa ii extreme, consider m c este absolut necesar ca însuşirea anumitor competen e practice de lucru cu
materiale cartografice, în special cu harta, s fie accentuate şi aprofundate în cadrul studiului geografiei,
precum şi studiul regiunilor geografice îndep rtate din punctul de vedere al descoperirii lor, asfel încât elevii,
la terminarea ciclului şcolar obligatoriu s posede cunoştin ele necesare în acest domeniu.
Prezenta program cuprinde:
 Not de prezentare;
 Obiective cadru;
 Obiective de referin şi exemple de activit i de înv are;
 Con inuturi,
 Sugestii metodologice.
Trebuie subliniat faptul c gradul de aprofundare al listei de con inuturi este la latitudinea
profesorului, care va trebui s in cont de gradul de receptivitate şi de nivelul clasei, pentru a evita timpii
mor i şi insuccesul didactic în cadrul procesului de instruire precum şi de num rul de ore alocat pentru
parcurgerea programei în una sau dou ore pe s pt mân .
În studiul con inuturilor se recomand utilizarea povestirilor din jurnalele de c l torie ale
descoperitorilor/c l torilor în respectivele regiuni şi predominarea exemplelor concrete şi a aplica iilor
practice legate de compararea situa iei globale cu cea din regiunea Europei, accentuându-se pe cât posibil
aspectele prezente şi pe teritoriul României.
Acest curriculum îşi propune s trezeasc interesul elevilor nu printr-o mul ime de informa ii
teoretice şi greu palpabile, ci prin descrieri bogate ale aspectelor vie ii în diferitele regiuni ale lumii.
Important este ca elevii s fie capabili în orice moment al vie ii lor s g seasc informa iile necesare,
ce se pot ob ine prin consultarea unor materiale cartografice, atunci când vor avea nevoie de ele.
Acest demers didactic continu în mod logic studierea p r ii naturale a mediului geografic, început
înc din clasa a IV-a prin geografia local , continuând apoi cu partea sa socio-economic şi uman , pecum şi
a aspectelor globale legate de protec ia mediului înconjur tor, integrând în mod comparativ studiul
Geografiei României în tematicile studiate la scar global , realizând astfel educa ia ecologic şi economic ,
educa ia pentru globalitate, educa ia european a elevilor, concretizate ca atare şi, în mod implicit, în actualul
curriculum. Astfel le este stimulat gândirea elevilor în spiritul colabor rii între oameni la nivel global, al
integr rii României în structurile europene şi mondiale precum şi preg tirea lor pentru preluarea
responsabilit ilor ca adul i de a se implica şi coopera pentru men inerea echilibrului ecosistemelor planetare
şi protejarea mediului înconjur tor în viitor.

La clasele V-VII, planul-cadru aloc studiului geografiei 2 ore s pt mânal, prev zute în
trunchiul comun. Geografia României este tratat , în clasa a VIII-a, pe durata a 3 ore s pt mânal,
prev zute în trunchiul comun al planului-cadru pentru alternativa educa ional Waldorf.
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OBIECTIVE CADRU

1. În elegerea şi utilizarea adecvat a limbajului de specialitate în exprimare şi în
realizarea materialelor individuale
2. Cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice pentru utilizarea
lor practic în via a cotidian
3. Situarea corect în spa iu şi timp, cu respectarea ordinii cronologice a
desf şur rii evenimentelor
4. Investigarea şi interpretarea fenomenelor din mediul geografic prin observa ii şi
activit i directe sau mijlocite
5. Formarea unei atitudini pozitive, conştiente şi responsabile fa de mediul
înconjur tor, fa de nevoile societ ii şi pentru protejarea naturii
6. Cultivarea interesului pentru lume şi via , pentru o convie uire paşnic într-un
spa iu unitar, cu ritmuri naturale ce pot fi uşor perturbate de activit ile omului
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CLASA a V-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. În elegerea şi utilizarea adecvat a limbajului de specialitate în exprimare şi în realizarea
materialelor individuale
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s defineasc sensul termenilor de
- exerci ii de identificare a termenilor
baz
geografici în texte;
- exerci ii de identificare a termenilor
geografici în surse mass-media;
- exerci ii de explicare simpl , empiric ;
1.2
s utilizeze termeni simpli în contexte - exerci ii de completare a unor texte
cunoscute
cunoscute;
1.3
s utilizeze termeni de baz în situa ii - exerci ii de elaborare a unor texte cu
noi
utilizarea unor termeni sugera i;
1.4
s descrie în cuvinte proprii o realitate - rezumarea unor descrieri de c l torie;
perceput
- explicarea unei imagini despre o
anumit regiune;
- s realizeze un text coerent despre o
realitate perceput direct.
2. Cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice pentru utilizarea lor
practic în via a cotidian
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s rela ioneze punctele cardinale din
- exerci ii de comparare a pozi iei
realitate cu cele de pe un suport
punctelor cardinale de pe hart cu cele
cartografic simplu
din realitate;
- identificarea şi amplasarea punctelor
cardinale pe o hart ;
- rela ionarea pozi iei obiectelor
reprezentate cu punctele cardinale;
2.2
s rela ioneze corect obiecte din
- exerci ii de stabilire a coresponden ei
realitate cu pozi ia lor pe un suport
obiectelor reprezentate cu pozi ia lor
cartografic
real ;
- exerci ii de descriere a elementelor
întâlnite pe un traseu (real sau pe
hart );
2.3
s utilizeze corect semnele
- exerci ii de raportare a caracteristicilor
conven ionale
semnelor conven ionale la aspectul real
al fenomenelor;
2.4
s utilizeze corect m rimile
- exerci ii de aprecierea a distan elor;
elementare utilizate pe h r i
2.5
s exprime oral elementele redate pe
- exerci ii de explicare a localiz rii;
h ri
- explicarea pozi iei empirice a
elementelor reprezentate;
2.6
s utilizeze suporturi cartografice
- exerci ii de utilizare a h r ilor pe teren,
(h r i) în via a cotidian
în excursii, în oraş.
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3. Situarea corect în spa iu şi timp, cu respectarea ordinii cronologice a desf şur rii
evenimentelor
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s utilizeze modalit i elementare de
- exerci ii de rela ionare a obiectelor
orientare (puncte cardinale)
observate fa de punctele cardinale;
3.2
s perceap ordinea unor fenomene
- exerci ii de prezentare a unor
prezentate sau observate
succesiuni reale;
3.3
s aprecieze empiric ordinea
- exerci ii de precizare corect a
cronologic a unor fapte
timpului;
- exerci ii de apreciere a unor intervale
de timp (minute, ore);
3.4
s raporteze pozi ia localit ii natale pe - exerci ii de localizare în orizontul
întinderi mai mari pân la
local, în ar , pe continent, pe glob;
dimensiunile planetei
3.5
s precizeze pozi ia planetei noastre în - exerci ii de situare a planetei în
Univers
sistemul solar şi a acestuia în Univers.
4. Investigarea şi interpretarea fenomenelor din mediul geografic prin observa ii şi activit i
directe sau mijlocite
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s descrie coerent un fenomen folosind - exerci ii de descriere (dirijat sau
o reprezentare a acestuia
structurat ) dup fenomene
reprezentate grafic sau cartografic;
4.2
s descrie şi s coreleze fenomene
- exerci ii de rela ionare între elemente şi
observate direct sau indirect
fenomene percepute direct sau indirect;
- exerci ii de interpretare a elementelor
de rela ionare;
4.3
s identifice datele necesare unei
- exerci ii de selec ionare şi structurare a
investiga ii pe o tem dat
datelor;
- elaborarea unui text simplu pe baza
datelor
4.4
s compare situa ii diferite din natur
- exerci ii de comparare a tipurilor de
via .
5. Formarea unei atitudini pozitive, conştiente şi responsabile fa de mediul înconjur tor,
fa de nevoile societ ii şi pentru protejarea naturii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
5.1
s dovedeasc interes pentru
- activit i de cercetare a mediului din
cunoaşterea mediului înconjur tor
orizontul local şi apropiat;
5.2
s în eleag importan a conserv rii
- s exemplifice elementele de degradare
mediului
a mediului din orizontul local;
- s redea importan a unor elemente ale
mediului pentru activitatea uman .
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6. Cultivarea interesului pentru lume şi via , pentru o convie uire paşnic într-un spa iu
unitar, cu ritmuri naturale ce pot fi uşor perturbate de activit ile omului
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
6.1
s manifeste interes pentru
- exerci ii de investigare independent a
cunoaşterea lumii înconjur toare
unor fenomene elementare (vie uitoare,
anotimpuri etc.)
6.2
s în eleag c spa iul înconjur tor are - exerci ii de identificare a unor ritmuri
ritmuri naturale de manifestare
naturale observabile

CON INUTURI
1. C l torii prin România (elemente de geografie fizic )
 C l torii de-a lungul unor râuri (elemente de hidrografie, componentele apelor curg toare,
aşez ri rurale şi urbane)
 C l torie pe rmul M rii Negre (din Mangalia la Sulina, tipuri şi articula ii de rmuri)
 C l torii în mun ii Carpa i (morfologia regiunilor muntoase, vremea, temperatura aerului şi
precipita iile)
 Traversarea câmpiei între dou râuri importante (soluri, agricultur )
 De pe Vf. Moldoveanu la Marea Neagr (clima, etajele de vegeta ie, relieful şi formele de relief,
fauna)
 La pescuit pe malul lacului (ape st t toare, poluarea apelor)
 Transportul de materii prime (resurse naturale, comer , transporturi)
 Planificarea unui circuit turistic (obiective turistice, infrastructura, agen iile de turism)
2. Elemente de cartografie
 Realizarea şi utilizarea h r ilor
 Elementele unei h r i
 Tipuri de har i frecvent utilizate
 Atlasul geografic
 Forma Pâmântului, globul geografic şi Planiglobul
3. România - ar a Europei
 Vecinii României
 Regiunea Peninsulei Balcanice

rile Dun rene

ri str b tute de lan ul alpino-carpatic

rile litorale cu porturi la Marea Neagr
4. Europa privit prin aspecte polare aduse la echilibru
 Regiuni şi ri ale Europei
 Compara ii între state ca polarit i ale condi iilor cadrului natural (Europa scandinav – Europa
mediteraneean ; Europa atlantic – Europa estic ; regiunea Alpilor – rile de Jos etc.)
 Statele europene – harta politic a Europei (Est-Vest)
 Europa – caracterizare general
 pozi ie, limite, vecini, rmuri, întindere
 relieful major
 clima
 apele continentale
 vegeta ia, fauna şi solurile
 popula ia; îndeletniciri tradi ionale şi activit i economice
Geografie clasele V-VIII
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CLASA a VI-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. În elegerea şi utilizarea adecvat a limbajului de specialitate în exprimare şi în realizarea
materialelor individuale
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s utilizeze corect numele proprii
- identificarea numelor proprii în text, pe
auzite sau citite
hart şi în predare;
1.2
s explice principalele no iuni
- consultare de dic ionare şi atlase;
1.3
s utilizeze în scris termenii comuni şi - construirea unui text coerent utilizând
proprii
no iuni şi denumiri;
1.4
s coreleze no iuni geografice la sc ri - exerci ii de identificare a specificului
diferite (Europa, planeta ca întreg,
unor no iuni;
Univers)
- s particularizeze (la nivelul geografiei
Europei) no iuni de geografie fizic .
2. Cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice pentru utilizarea lor
practic în via a cotidian
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s utilizeze corect elementele h r ii
- aprecierea distan elor;
Europei
2.2
s exprime oral elementele redate pe
- explicarea localiz rii;
h r i (ale Europei şi ale lumii)
- explicarea rela iilor dintre elementele
reprezentate;
2.3
s explice localizarea unor fenomene
- exerci ii de apreciere a situ rii în
astronomice
spa iul cosmic a diferitelor corpuri.
3. Situarea corect în spa iu şi timp, cu respectarea ordinii cronologice a desf şur rii
evenimentelor
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s recunoasc elementele principale
- descrierea dup o imagine cartografic ;
ale unei reprezent ri cartografice
- utilizarea semnelor conven ionale;
- raportarea textului scris la imaginea
cartografic ;
3.2
s utilizeze modalit i şi instrumente
- reducerea la scar cu ajutorul unui
de orientare în spa iu
suport grafic;
3.3
s ordoneze cronologic anumite
- exerci ii de sesizare a ordon rii
fenomene (de la scara planetei în
temporare;
spa iul cosmic)
- descrierea unor evenimente în
succesiunea lor cronologic .
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4. Investigarea şi interpretarea fenomenelor din mediul geografic prin observa ii şi activit i
directe sau mijlocite
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s identifice elementele naturale şi
- observarea liber ;
umane în realitatea observat
- observarea dirijat ;
- observarea şi selectarea unor elemente
simple;
- descrierea unor elemente simple;
- descrierea unor structuri (oral sau
scris);
4.2
s identifice rela iile elementare din
- descrierea unor succesiuni;
mediul înconjur tor
- identificarea unor condi ion ri (cauze);
4.3
s identifice condi ion rile fizico- exprimarea unor condi ion ri şi
geografice cu caracter global
succesiuni vizibile;
- interpretarea unor informa ii redate
cartografic.
5. Formarea unei atitudini pozitive, conştiente şi responsabile fa de mediul înconjur tor,
fa de nevoile societ ii şi pentru protejarea naturii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
5.1
s dovedeasc interes pentru
- activit i de cercetare a mediului din
cunoaşterea mediului
orizontul local şi apropiat;
5.2
s în eleag importan a conserv rii
- exemplificarea laturilor utilitare ale
mediului
mediului;
5.3
s în eleag caracteristicile mediului
- compararea diferitelor regiuni ale
continentului nostru
Europei pentru identificarea aspectelor
comune ale mediului ambiant.
6. Cultivarea interesului pentru lume şi via , pentru o convie uire paşnic într-un spa iu
unitar, cu ritmuri naturale ce pot fi uşor perturbate de activit ile omului
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi
Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
6.1
s sesizeze ritmurile naturale la nivelul - exerci ii de identificare a unor ritmuri
planetei şi la scar cosmic
naturale (fizico-geografice);
6.2
s manifeste interes pentru
- realizarea unor lecturi individuale
cunoaşterea Europei şi a planetei
dirijate pe aceast tematic .
6.3
s valorifice informa ii lingvistice şi
- exerci ii de citire cu voce tare;
culturale referitoare la limba şi istoria - exerci ii de memorare a unor cântece, a
latin , într-un context actual, în limba
unor proverbe etc.;
român
6.4
s reproduc oral diferite tipuri de
- exerci ii de lectur a unor texte latineşti
enun uri
scurte;
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CON INUTURI
1. Geografia fizic a continentelor – Aspecte de ansamblu
 Învelişurile P mântului: Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera, Biosfera
 Forma şi distribu ia continentelor şi a oceanelor lumii
 Mişc rile apelor oceanice (valuri, curen i şi maree)
 Rela ia dependen ei vegeta iei de radia ia solar şi de condi iile climatice
 Varia ia anotimpurilor în func ie pozi ia P mântului fa de Soare
 Lan urile muntoase principale; constitu ia geologic ; regiuni vechi şi noi; formarea mun ilor de
încre ire ai ciclului orogenic alpin.
 Rifturi şi dorsale medio-oceanice; regiuni depresionare (Valea Iordanului, V. Rhonului, Riftul
Est-African)
 Marile fluvii ale lumii
 Ecosisteme ale biosferei (jungla, savana, oazele deşertice etc.)
 Eroziuni ale solului şi calamit i produse de activit i ale oamenilor
 Resurse minerale şi rela ii comerciale generate de existen a lor
 Dezvoltarea c ilor de transporturi (Trans-Siberianul, Drumul M t sii, canalele Corint, Suez,
Panama)
2. Elemente de astronomie
 Dezvoltarea capacit ii de reprezentare spa ial – de la spa iul geografic la cel ceresc
 Orizontul
 absolut (mare)
 relativ (local)
 real (al peisajului, matematic, oceanic)
 Zenit–Nadir - axa propriului corp
 Mişc rile diurne ale Soarelui şi Lunii
 Observa ii privind fazele lunare şi ciclul lunar
 Arcul descris de Soare pe cer în timpul unui an (anotimpurile)
 Axa de rota ie a cerului; ecuatorul ceresc
 Evenimente astronomice observate de om la poli, la latitudini medii şi la ecuator
 Mişcarea anual a Soarelui, semnele şi constela iile zodiacale, ecliptica
 Compara ie între evenimentele astronomice observate în aceeaşi zi din an de doi oameni, afla i
în emisfera nordic şi sudic
 Corpuri cereşti observabile (comete, meteori şi meteori i, planete)
3. Constitu ia Litosferei. Elemente de mineralogie
 Succesiuni de strate şi corpuri de roci
 Tipuri de roci şi utilitatea lor
 Minerale importante pentru activit ile societ ii omeneşti; metale şi pietre pre ioase
 Forme cristalografice şi cristale
Con inuturile prezentate în limba latin vor cuprinde crea ii poetice( hexametre), maxime şi
proverbe. Se recomand : texte cu con inut literar şi istoric, potrivite vârstei; texte generale de
cultur ; inscrip ii, h r i, desene, ilustra ii etc. O parte din acestea se vor reg si şi în partea ritmic şi
de povestire de la disciplina român şi istorie.
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CLASA a VII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. În elegerea şi utilizarea adecvat a limbajului de specialitate în exprimare şi în realizarea
materialelor individuale
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s utilizeze corect numele proprii
- identificarea numelor proprii în
auzite sau citite
predare, pe hart şi în text;
1.2
s utilizeze (în scris sau oral) termenii - construirea unui text coerent utilizând
comuni şi proprii
no iuni şi denumiri;
1.3
s selecteze termeni şi no iuni din
- identificarea no iunilor-cheie într-un
texte suplimentare
context nou;
1.4
s utilizeze termenii noi prin realizarea - utilizarea no iunilor-cheie într-un
unor materiale proprii (texte, descrieri)
context nou.
2. Cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice pentru utilizarea lor
practic în via a cotidian
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s identifice elementele principale ale
- descrierea dup o imagine cartografic ;
reprezent rilor cartografice utilizate
- utilizarea semnelor conven ionale;
(h r i ale continentelor, ale rilor etc.) - raportarea textului scris la imaginea
cartografic ;
2.2
s completeze imagini cartografice
- exerci ii de completare a informa iei
lacunare
lacunare;
2.3
s elaboreze şi s redea imagini
- reconstituirea esen ial a unei schi e de
cartografice simple
hart ;
2.4
s identifice elementele cartografice
- lucrul cu h r i diferite (ale globului,
de baz ale Lumii Vechi
h r i ale continentelor)
3. Situarea corect în spa iu şi timp, cu respectarea ordinii cronologice a desf şur rii
evenimentelor
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s identifice asem n ri şi deosebiri
- exerci ii de observare liber şi dirijat ;
spa io-temporale
- descrierea unor elemente simple;
3.2
s redea succesiuni înv ate ordonate
- descrierea fenomenelor înv ate în
cronologic
ordinea lor cronologic ;
3.3
s ordoneze cronologic anumite
- ordonare a unor evenimente date
evenimente
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4. Investigarea şi interpretarea fenomenelor din mediul geografic prin observa ii şi activit i
directe sau mijlocite
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s identifice elementele specifice
- utilizarea, în context nou, a
continentelor Lumii Vechi
informa iilor primite din diferite surse;
- transformarea structurat a informa iei;
- elaborarea unui text nou;
4.2
s utilizeze constructiv informa ia
- identificarea şi preluarea informa iei
referitoare la geografia continentelor
utile;
- corelarea informa iei din mass-media
cu înv area şcolar ;
4.3
s coreleze elemente din orizontul
- exerci ii de comparare a termenilor
local cu cele de geografia
geografici
continentelor
5. Formarea unei atitudini pozitive, conştiente şi responsabile fa de mediul înconjur tor,
fa de nevoile societ ii şi pentru protejarea naturii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
5.1
s în eleag dimensiunile globale ale
- exerci ii de identificare a unor
fenomenelor de degradare a mediului
fenomene de degradare a mediului
înconjur tor
5.2
s identifice modalit i de combatere a - exerci ii de grupare a fenomenelor de
degrad rii mediului înconjur tor
degradare a mediului;
- exerci ii de identificare a unor solu ii
de combatere;
5.3
s arate consecin ele negative ale
- exerci ii de identificare a unei
degrad rii mediului (în diferite
informa ii tematice.
continente şi ri)
6. Cultivarea interesului pentru lume şi via , pentru o convie uire paşnic într-un spa iu
unitar, cu ritmuri naturale ce pot fi uşor perturbate de activit ile omului
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
6.1
s în eleag caracterul ritmic al
- exerci ii de identificare a fenomenelor
fenomenelor naturale
ritmice (cicluri diurne, anuale,
anotimpuri etc.);
6.2
s manifeste interes pentru geografia
- exerci ii de documentare şi înv are
continentelor
dirijat .
6.3
s disting , într-un text, sensul unor
- exerci ii de citire a unor mesaje în
cuvinte şi expresii în limba latin
limba latin ;
- exerci ii de comparare şi interpretare;
6.4
s compare enun uri( structuri
- activit i de identificare a unor aspecte
gramaticale şi lexicale) latineşti cu
de cultur latin ;
enun uri româneşti sau din alt limb
- exerci ii de traducere şi de reproducere
romanic studiat
a unor maxime latineşti.
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CON INUTURI
1. Elemente de astronomie şi fizica globului
 Fenomene astronomice observabile
 fazele lunii, modurile diferite de iluminare a ei de c tre Soare
 eclipsele de Lun şi de Soare
 luceferi de sear şi de diminea (Venus şi Jupiter); pozi ia lor fa de Soare; fazele
lui Venus
 mişcarea anual a unor planete pe cerul înstelat, printre constela iile zodiacale
 alte fenomene şi corpuri cereşti
 Evolu ia gândirii în modul de percepere a sistemului solar
 modele precedente ale sistemului soral (Pitagora, Herakleides, Ptolemeu, Copernic)
 locul P mântului în sistemul solar
 planetele sistemului solar
 P mântul - corp cosmic
 elementele Globului Matematic
 sistemul de coordonate geografice
 mişc rile de rota ie şi de revolu ie ale Lunii şi P mântului
 consecin e ale acestor mişc ri pe P mânt
 ritmuri şi rela ia lor cu mişcarea de rota ie: circadian=1x24h, p trarele Lunii=7x24h,
revolu ia Lunii=4x7x24h, revolu ia P mântului=12x4x7x24h)
 M surarea timpului pe glob (fusele orare şi evolu ia calendarului)
2. Continentele lumii vechi – Africa
 Cadrul natural, suprafa a, pozi ie şi limite, rmul şi vecinii
 Regiunile Africii (Africa înalt – Africa joas ; scutul african; riftul african; Sahara etc.)
 P durile ecuatoriale, deşerturile africane, Kilimanjaro – o emisfer în miniatur
 Mari fluvii - ueduri deşertice
 Lacurile - tectonice, de podiş, şoturi
 Popula ia şi aşez rile omeneşti - diferite feluri de via în Africa de Nord şi Sud (pigmeii din
jungl )
 Resursele naturale şi universul ocupa ional (p stori nomazi, agriculturi, mineri etc.)
 Religii şi tradi ii africane, p strate în societ ile actuale
 Influen ele coloniale şi post-coloniale
 foamete şi r zboi civil în Africa de Est
 tensiuni între triburi şi interesele comerciale ale societ ii moderne în Africa de Vest
 societ i multiculturale în Africa de Sud
 statele cu popula ii islamice în Africa de Nord
 Imaginea continentului african în dialogul ideatic contemporan
3. Continentele lumii vechi – Asia
 Aşezare, suprafa , rmul şi vecinii
 Cadrul natural
 Relieful (Asia Central , scheletul continentului)
 clima Asiei
 de la p durea ecuatorial la tundra subpolar (vegeta ia, fauna şi solurile)
 mari fluvii asiatice
 Popula ia şi aşez rile umane
 Resurse naturale şi universul ocupa ional (aspecte economice)
 Dinamici comportamentale ale popula iilor asiatice în leg tur cu tradi iile cultural-religioase şi
economia global a lumii moderne
Geografie clasele V-VIII
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Principalele regiuni geografice ale Asiei tratate comparativ
 Indochina şi zona insular
 subcontinentul indian
 Orientul Apropiat şi Mijlociu
 regiunea mun ilor Himalaya
 Podişul Tibetului şi al Mongoliei
 Rusia asiatic
 marea popula ie a Chinei

4. Continentele condi iilor extreme de via
 Australia – continentul deşerturilor şi al marsupialelor
 Antarctica – continentul ghe arilor, lipsit de via
5. Descoperirea, popularea şi dezvoltarea Lumii Noi
 Continentul American – o punte între polii P mântului
 c l torii imaginare prin peisajele tipice ale Americii
 compara ii între America de Nord şi America de Sud
 Varietatea vegeta iei şi faunei; diferen e între Sud şi Nord
 Popula iile native amerindiene şi adaptarea lor la condi iile de mediu
 Ocupa iile Anglo-Francez şi Spaniolo-Portughez şi consecin ele materializate în diferen ierea
celor dou continente
 Confruntarea civiliza iilor; amestecarea grupurilor etnice; structura actual a popula iei;
probleme şi aspecte demografice din Statele Unite
 SUA – statul cu economia cea mai puternic dezvoltat din întreaga lume
 Probleme ecologice create în America de Sud datorate exploat rii resurselor naturale
Con inuturile prezentate în limba latin vor cuprinde crea ii poetice( hexametre), maxime şi
proverbe. Se recomand : texte cu con inut literar şi istoric, potrivite vârstei; texte generale de
cultur ; inscrip ii, h r i, desene, ilustra ii etc. O parte din acestea se vor reg si şi în partea ritmic şi
de povestire de la disciplina român şi român .
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CLASA a VIII-a
OBIECTIVE DE REFERIN

ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE

1. În elegerea şi utilizarea adecvat a limbajului de specialitate în exprimare şi în realizarea
materialelor individuale
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
1.1
s utilizeze denumiri de baz în
- exerci ii de selectare a denumirilor
contexte variate
esen iale;
- exerci ii de grupare şi ierarhizare a
terminologiei proprii;
- notarea corect a numelor proprii;
1.2
s selecteze fapte specifice esen iale şi - exerci ii de identificare în sursele de
concepte
informa ie a faptelor specifice (de
exemplu: date, denumiri, localiz ri);
- identificarea şi explicarea conceptelor;
1.3
s aplice terminologia general la
- compararea no iunilor însu ite anterior
realitatea înconjur toare ( ar , unitate
cu faptele observate direct (de
de relief, orizont local)
exemplu: buletinul meteorologic,
succesiunea fenomenelor în cursul unui
an);
- folosirea conceptelor în situa ii noi;
1.4
s utilizeze terminologia specific
- exerci ii de elaborare a unor texte (cu
înv at în elaborarea unui text coerent
un con inut variat) pe o tem dat ;
- elaborarea unor texte libere.
2. Cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice pentru utilizarea lor
practic în via a cotidian
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
2.1
s cunoasc reparti ia spa ial a
- analiza pozi iei localiz rii
elementelor naturale şi sociocomponentelor geografice;
economice
- interpretarea informa iilor cartografice;
- analiza localiz rii componentelor
socio-economice (prin utilizarea
informa iilor cartografice);
2.2
s utilizeze corect reprezent rile
- identificarea elementelor componente
spa iale referitoare la geografia
pe h r i;
României
- localizarea faptelor specifice;
- transferarea informa iilor pe suporturi
cartografice;
2.3
s localizeze faptele geografice
- localizarea unor elemente de baz pe
reprezentative
suporturi cartografice.
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3. Situarea corect în spa iu şi timp, cu respectarea ordinii cronologice a desf şur rii
evenimentelor
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
3.1
s localizeze corect elementele de baz - exerci ii de localizare (pe un suport dat,
ale geografiei României
pe harta mural etc.);
3.2
s sesizeze anumite elemente de
- descrierea unor sisteme observabile
ordonare
(râuri, etaje de vegeta ie etc.);
3.3
s utilizeze adecvat cronologia
- exerci ii de situare în timp a unor
fenomene înv ate;
3.4
s perceap sisteme spa iale şi
- identificarea (pe hart şi în realitate) a
func ionale
elementelor de integrare;
- descrierea unor sisteme spa iale (de
exemplu: sisteme urbane, sisteme de
transport, sisteme hidrografice etc.);
- descrierea unor sisteme func ionale (de
exemplu: eroziune-transportacumulare, st rile de vreme,
organizarea administrativ ).
4. Investigarea şi interpretarea fenomenelor din mediul geografic prin observa ii şi activit i
directe sau mijlocite
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
4.1
s utilizeze proceduri minime de
- exerci ii de observare dirijat , analiz ,
investiga ie
cartografiere şi experimentare;
4.2
s utilizeze algoritmi de investigare a
- formularea şi verificarea ipotezelor;
mediului geografic
- construirea unui demers de
investiga ie;
- realizarea şi expunerea unei lucr ri
independente;
4.3
s aplice elemente generale la
- identificarea componentelor specifice
caracteristicile orizontului local şi
(de exemplu: relieful, apele, aşez rile
apropiat
etc.);
- prezentare structurat a elementelor ce
caracterizeaz orizontul apropiat (de
exemplu: abordarea structurat a
reliefului – form , structur , alc tuire,
tipuri genetice, unit i şi subunit i,
evolu ie etc.);
- perceperea transform rilor la scar .

Geografie clasele V-VIII

15

Alternativa Educaţională Waldorf

5. Formarea unei atitudini pozitive, conştiente şi responsabile fa de mediul înconjur tor,
fa de nevoile societ ii şi pentru protejarea naturii
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
5.1
s în eleag consecin ele distrugerii
- identificarea formelor de deteriorare a
mediului
mediului;
- în elegerea unor transform ri
ireversibile;
- selectarea exemplelor edificatoare;
5.2
s perceap transform rile recente din - identificarea transform rilor naturale şi
mediul geografic
socio-economice (de exemplu:
transformarea peisajului de la un an la
altul, utilizarea terenului etc.);
- analiza transform rilor şi identificarea
unor solu ii.
6. Cultivarea interesului pentru lume şi via , pentru o convie uire paşnic într-un spa iu
unitar, cu ritmuri naturale ce pot fi uşor perturbate de activit ile omului
Obiective de referin
Exemple de activit i de înv are
La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomandă
capabil:
următoarele activităţi:
6.1
s în eleag existen a unor ritmuri
- identificarea unor transform ri ritmice
naturale diferite
a fenomenelor din orizontul local;
6.2
s manifeste interes pentru studierea
- lectur dirijat ;
geografiei
6.3
s în eleag rolul convie uirii paşnice
- identificarea unor exemple
între oameni
corespunz toare.

CON INUTURI
România: Pozi ie geografic , consecin e social-economice, alte coordonate
Relieful
 Armonia şi propor ionalitatea reliefului
 Formarea şi evolu ia reliefului
 Unit ile majore de relief ale României: Carpa ii şi Depresiunea Colinar a Transilvaniei,
Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca, Delta Dun rii şi platforma continental
Clima
 Factorii care determin şi influen eaz clima
 Elemente climatice
Hidrografia
 Factorii care determin şi influen eaz hidrografia
 Dun rea şi râurile interioare; lacurile; izvoarele minerale
 Marea Neagr
Vegeta ia, fauna şi solurile
 Vegeta ia natural
 Fauna
 Solurile
Popula ia
 Vechimea şi continuitatea popula iei în spa iul carpato-danubiano-pontic
Geografie clasele V-VIII
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 Num rul popula iei şi evolu ia numeric
 Reparti ia geografic şi densitatea popula iei
 Structura popula iei României
 Popula ia activ
 Românii din afara hotarelor
Aşez rile omeneşti
 Vechimea şi evolu ia aşez rilor umane
 Aşez rile rurale şi tipologia lor
 Aşez rile urbane
 Clasificarea oraşelor
 Caracterizarea geografic a oraşului Bucureşti şi a altor oraşe principale
Organizarea administrativ-teritorial
Activit i economice
Agricultura
 Premisele naturale ale dezvolt rii agriculturii
 Cultura plantelor şi industrializarea produselor vegetale
 Creşterea animalelor şi prelucrarea industrial a produselor animaliere
Industria
 Industria energetic şi industria energiei electrice
 Industria metalurgic
 Industria chimic , industria lemnului, materiale de construc ie
 Reparti ia geografic a industriei
Sectorul ter iar (al serviciilor)
 Comer ul interior – tendin e actuale şi forme de comer
 Turismul
C ile de comunica ie
 Axe na ionale cu importan interna ional
 Telecomunica ii
România în Europa şi în lume
 România în organisme şi organiza ii interna ionale
 Locul României în economia european şi mondial
 Rela ii comerciale, de cooperare economic şi tehnico-ştiin ific cu alte ri
Probleme ale mediului înconjur tor
 Principalele caracteristici ale mediului înconjur tor – analiz sintetic şi regional ; modalit i de
combatere a degrad rii mediului înconjur tor.
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SUGESTII METODOLOGICE
Studiul geografiei la clasa a V-a presupune legarea înv rii de experien a nemijlocit
dobândit acum de copil. Acest lucru presupune şi angajarea sufletesc-spiritual , „unirea” cu cele
înv ate. La începutul pred rii, profesorul selecteaz anumite regiuni sau inuturi din propria ar , pe
care apoi le descrie. Cunoştin ele se îmbog esc apoi cu prezentarea aspectelor economice din ar ,
din rile vecine şi alte spa ii europene.
În clasa a VI-a profesorul va ine seama în predare de aspectele majore ale configura iei
tuturor continentelor.
Con inuturile pred rii trebuie s se lege de contrastele care confer particularitate
continentelor. Când se abordeaz domeniile economiei, profesorul va trebui s in seama de
impactul social al globaliz rii.
Astronomia se al tur acestui mod de predare fiind prezent prin afirmarea omului ca centru
de întâlnire a dou lumi: universul stelar şi cel terestru.
Clasa a VII-a reprezint începutul abord rii aspectelor culturale ale diferitelor areale
geografice. De un real folos este acum abordarea transdisciplinar şi leg tura fructuoas cu
moştenirea istoric . În elegerea aspectelor cultural-spirituale care produc diferen ieri la nivel zonal
sau continental trebuie s fie mijlocit de vie uirea prin pictur , modelaj sau alte îndeletniciri
artistice şi practice.
Studiul astronomiei se continu în clasa a VII-a cu prezentarea P mântului în raport cu
celelalte planete şi sisteme stelare.
În clasa a VIII-a, inând seama şi de importan a examenului de capacitate, profesorul va
aborda cu maxim seriozitate temele majore ale geografiei României, bazându-se cunoştin ele
dobândite de elevi în anii preceden i.
În predarea geografiei la ciclul gimnazial, cadrul didactic trebuie s urm reasc urm toarele
repere valorice:
- înso irea şi stimularea unei dezvolt ri armonioase din punct de vedere intelectual, sufletesc şi
volitiv
- pozi ia central pe care o ocup geografia, de îmbinare a cunoştin elor din diferite domenii şi
crearea de leg turi interdisciplinare
- naşterea unei conştientiz ri a unit ii şi unicit ii lumii în care tr im
- dobândirea unor calit i morale prin studiul geografiei
- stimularea interesului pentru cunoaşterea lumii şi a locuitorilor ei
- educarea curajului de a se implica în problematica vie ii
- în elegerea P mântului ca spa iu natural, cu ritmuri de care omenirea este înv luit
- conştientizarea omenirii în a surprinde eventualele pericole datorate schimb rilor de ritm ale
P mântului
- asumarea responsabilit ii pentru protejarea cadrului natural
- conştientizarea importan ei domeniului ecologic şi stârnirea interesului pentru sprijinirea
proiectelor ecologice.
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STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN

OBIECTIVE CADRU
1.

Situarea corect în spa iu şi timp,
cu respectaea ordinii cronologice
a desf şur rii evenimentelor

2.

Cunoaşterea şi interpretarea
suporturilor grafice şi cartografice
pentru utilizarea lor practic în
via a cotidian
În elegerea şi utilizarea adecvat a
limbajului de specialitate în
exprimare şi în realizarea
materialelor individuale
Investigarea şi interpretarea
fenomenelor din mediul geografic
prin observa ii şi activit i directe
sau mijlocite
Formarea unei atitudini pozitive,
conştiente şi responsabile fa de
mediul înconjur tor, fa de
nevoile societ ii şi pentru
protejarea naturii
Cultivarea interesului pentru lume
şi via , pentru o convie uire
paşnic într-un spa iu unitar, cu
ritmuri naturale ce pot fi uşor
perturbate de activit ile omului

3.

4.

5.

6.
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STANDARDE
S1. Raportarea corect în spa iu şi timp a
elementelor de baz
S2. Raportarea elementelor din realitate la
imaginea lor figurat
S3. Folosirea informa iilor din surse grafice şi
cartografice în prezentarea unei realit i
geografice
S4. Redactarea unui material individual scris pe
o tem geografic asumat sau atribuit
S5. Realizarea unei lucr ri bazate pe
investigarea proprie a unui fenomen geografic
S6. Exprimarea unei atitudini fa de
prezentarea unei situa ii în care echilibrul
ecologic al mediului este pus în pericol
S7. Prezentarea unor lucr ri / contribu ii
individuale sau referin e biografice legate de
evenimente importante din via a comunit ii
locale sau a raporturilor interetnice şi
interculturale
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