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PRELIMINARII 
 

Curriculumul dezvoltat la Geografie reprezintă documentul normativ principal ce conturează 
viziunea asupra parcursului educațional la disciplină, proiectând așteptările societății cu privire la 
rezultatele scontate ale învățării pentru nivelul 3 – învăţământul secundar, ciclul II: învăţământul 
liceal. Acest document este parte  componentă a Curriculumului Național, prin care se realizează 
procesul sistematic și treptat de învățare, dezvoltare, formare și transformare, bazat pe finalități 
educaționale. 

Prezentul curriculum este a patra generație de acest tip de documente și a doua generație de 
curricula centrate pe competențe, constituind o dezvoltare a curricula 2010. Necesitatea schimbărilor 
a fost determinată de promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire la 
dezvoltarea sistemului de educație. 

Documentele normative naționale și internaționale de politici educaționale care stau la baza 
elaborării curriculumului dat sunt: 
- Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare;  
- Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul ME nr. 432 din 29 mai 2017; 
- Carta Internațională a Educației prin Geografie, 1992 și 2016; 
- Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții adoptate de Parlamentul și Consiliul 

European în Bruxelles, în data de 22 mai 2018; 
- Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat anual prin ordinul MECC. 

Curriculumul actual asigură dezvoltarea elevului în raport cu particularitățile individuale ale 
acestuia în calitate de subiect al procesului educațional. El asigură relevanța studiilor, axarea pe 
formarea de competențe, pregătirea pentru a face față provocărilor lumii contemporane, dezvoltă la 
elevi experiențele individuale şi-i inițiază în activitatea de instruire și participare activă la viața 
cotidiană.    
 Funcțiile curriculumului sunt: 
- aplicarea politicilor educaționale a statului la nivel de disciplină; 
- reglementarea procesului de predare-învățare-evaluare a Geografiei în contextul unei pedagogii 

axate pe competențe;  
- construirea demersurilor educaționale pornind de la nevoile de dezvoltare ale elevului; 
- asigurarea pentru cadrele didactice a reperelor privind proiectarea didactică și desfășurarea 

demersului educațional la Geografie; 
- oferirea suportului privind elaborarea manualelor școlare, ghidurilor metodologice, 

instrumentelor de evaluare și a altor produse curriculare. 
Profesorii de geografie vor elabora proiectarea didactică, realizând conexiunea dintre 

competențe, conținuturi, activități și produse de învățare. Pentru a desfășura un proces educațional de 
calitate profesorii de geografie au libertatea de a elabora o strategie proprie de proiectare/organizare 
a procesului educațional în vederea formării la elevi a unor valori și atitudini în funcție de cerințele 
societății contemporane. În funcție de resursele didactice disponibile și caracteristicele colectivului 
de elev profesorul de geografie va decide privind:  
- gruparea elementelor de conținut în unități de învățare, cu respectarea progresiei graduale de 

formare a  competențelor specifice la Geografie; 
- operarea, la necesitate, a ordinii parcurgerii conținuturilor, cu respectarea logicei științifice și 

didactice a elementelor de conținut în cadrul unei unități de învățare; 
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- modificarea unităților de timp recomandate în tabelul din Ghidul de implementare a curricumului, 
în dependență de circumstanțele reale și de particularitățile individuale ale elevilor; 

- utilizarea personalizată a  activităților și produselor de învățare recomandate;  
- proiectarea strategiilor de predare-învățare-evaluare, optând pentru tehnici și metode actuale, 

axate pe elev.  
Curriculumul este destinat autorilor de manuale la geografie, ghiduri metodologice și alte 

resurse de învățare (atlase geografice școlare, caiete de lucru ș.a.), profesorilor de geografie, 
inspectorilor școlari, conducătorilor instituțiilor de învățământ, părinților, elevilor și studenților. 

 

I. REPERE CONCEPTUALE 
 

Curriculumul la disciplină pentru învățământul liceal este axat pe finalităţile educaţiei, având ca 
obiectiv major formarea la elevi a unui sistem de competențe, valori și atitudini prin studierea 
Geografiei. Pilonii pe care se focusează curriculumul sunt: centrarea pe elev, centrarea pe 
competențe, asigurarea calității și coerenței procesului educațional. Toate elementele curriculare ale 
procesului educațional (conţinuturile învățării, reperele metodologice de predare-învăţare-evaluare 
ș.a.) sunt orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor. Curriculumul cuprinde următoarele 
componente: Repere conceptuale, Administrarea disciplinei, Competențe specifice disciplinei, 
Unitățile de învățare (care includ unități de competențe, unități de conținut, activități și produse de 
învățare recomandate), Reperele metodologice de predare-învățare-evaluare. 

Curriculumul ca teorie. Educația elevilor prin intermediul Geografiei este tratată în curriculum 
din perspectiva armonizării modelului psihocentric (centrat pe individualitatea fiecărui elev) și a celui 
sociocentric (care presupune acţiunea în grup a elevilor și relaţionarea cu  alţi elevi), în funcție de 
realitatea educațională concretă și particularitățile elevilor. Studierea Geografiei este privită nu ca un 
scop în sine, ci ca o oportunitate de a forma la elevi anumite competențe specifice ca parte a unor 
competențe-cheie / transversale, prevăzute de documentele naționale (Codul educației) și cele 
europene (adoptate de Parlamentul și Consiliul European la Bruxelles la 22 mai 2018). Accentul este 
pus pe continuitatea învățământului liceal în baza celui gimnazial, pe necesitățile de cultură generală 
ale elevilor de liceu, pe dimensiunea practică, aplicativă a Geografiei, pe studierea unor provocări și 
probleme ale lumii contemporane care afectează întreaga omenire, pe conexiunile interdisciplinare și 
transdisciplinare. 

Curriculumul ca finalitate este axat pe sistemul de competențe, privite ca finalităţi educaționale. 
Atingerea acestora este țelul spre care se orientează și se organizează procesul de predare-învățare-
evaluare a Geografiei. Reieșind din conceptul de competență ca finalitate, ea poate include 
următoarele componente: acţiune/activitate, redată printr-un verb; indicator al domeniului 
(Cunoaştere şi înţelegere; Aplicare şi operare; Integrare şi transfer); aspectul condiţional al finalităţii 
(corelarea competenţelor specifice la Geografie cu cele cheie/transversale); indicator general privind 
nivelul de realizare a acţiunii sau a produsului în contextul dat de învăţare.  

Curriculumul prevede formarea la elevi a 5 competențe specifice la disciplina Geografie comune 
pentru ciclul gimnazial și cel liceal. Competențele specifice derivă din competențele-cheie / 
transversale și se proiectează taxonomic, fiind dezvoltate la elevi pe întreaga perioadă de școlarizare. 
Pentru formarea și dezvoltarea competențelor specifice sunt indicate unitățile de competență, care 
vizează rezultatele așteptate ale învățării după parcurgerea unui an școlar. Unitățile de competență 
sunt concepute după principiul gradualității, cu un nivel de complexitate în creștere pentru fiecare 
etapă a procesului educațional, de la an la an. În procesul de proiectare a competenţelor a fost aplicat 
cadrul taxonomic axat pe domeniile: Cunoaştere şi înţelegere; Aplicare şi operare; Integrare şi 
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transfer. Conceptul competențelor din prezentul curriculum prevede următoarea regulă: o unitate de 
competență odată inclusă în matricea competențelor și formată la o etapă a procesului educațional (la 
o anumită clasă), se va utiliza ulterior fără a mai fi menționată la clasele superioare. Prin urmare, 
curriculumul pornește de la premisa că elevii din ciclul liceal se vor baza pe competențele specifice 
la Geografie deja formate în ciclul gimnazial, dezvoltând și extinzând sistemul lor de competențe. 
Matricea dezvoltării competențelor specifice la Geografie pentru învățământul gimnazial și cel liceal 
integrată este prezentată în tabelul nr. 2. 

În clasele de liceu, spre deosebire de clasele gimnaziale, predomină unitățile de competență din 
domeniile „Aplicare şi operare” și, în special, „Integrare şi transfer”, și mai puțin cele de „Cunoaștere 
și înțelegere”. Unitățile de competență sunt corelate cu activitățile și produsele de învățare, care 
reflectă modalitatea de formare a competențelor. Valorile și atitudinile cuprind seturi de finalități de 
ordin general care se dezvoltă prin studierea Geografiei, însă nu pot fi exprimate în termeni de acțiuni 
sau comportamente ușor observabile și evaluabile. 

Un alt element al organizării procesului de învățământ la Geografie sunt obiectivele operaţionale 
ale unei lecţii. Formularea lor corectă trebuie corelată cu unităţile de competenţă. Anume prin 
atingerea obiectivelor operaţionale în cadrul lecţiei elevii asimilează pre-achiziţii iniţiale, constituente 
ale competenţelor. 

Curriculumul ca și conținut are trei componente structurale: cognitivă (conceptual-teoretică), 
aplicativă (procedural-practică) și atitudinal-comportamentală. Criteriile de selectare a conținuturilor 
învățării la Geografie sunt de caracter: 
• logico-științific, ținându-se cont de paradigma științifică, cea metodologică și noile tendințe în 

domeniul Geografiei, orientarea practică a conținutului și asigurarea caracterului operațional al 
achizițiilor, promovarea interdisciplinarității și transdisciplinarității; 

• psiho-pedagogic, prin asigurarea continuității învățării și facilitarea trecerii de la o treaptă de 
școlaritate la alta, prin respectarea capacității persoanei de a învăța, adecvarea la nevoile, interesele 
și particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor, prin identificarea conținuturilor astfel încât 
acestea să întrunească necesitățile unei culturi generale și aplicarea în viața cotidiană, prin 
asigurarea accesibilității conținuturilor învățării;    

• filosofic, ținându-se cont de dezvoltarea social-culturală a societății, în acord axiologic cu 
patrimoniul cultural și aspirațiile unui popor. 
Cu referire la unitățile de conținut la Geografie, curriculumul actual este centrat pe următoarele 
aspecte: 

 identificarea unor noțiuni geografice principale și a unei liste de obiective geografice, studierea 
cărora este necesară pentru dobândirea achizițiilor de bază la Geografie; 

 structurarea conținuturilor pe unități de conținut / module, în raport cu procesul de evaluare a 
rezultatelor învățării la disciplină reglementat de organele abilitate (de exemplu, în varianta de 
bază sunt prevăzute câte 6 evaluări sumative pe an în clasele a X-a și XI-a și 4 evaluări sumative 
pe an în clasa a XII-a); 

 realizarea unor lucrări practice (câte 2 în clasele a X-a și a XI-a și una în clasa a XII-a) pe teme 
relevante, de caracter aplicativ și care contribuie semnificativ la formarea unor competențe 
specifice la elevi; lucrările practice au statut obligatoriu și vor fi evaluate cu notă;   

 accentuarea conținuturilor care se referă la valorificarea rațională și protecția patrimoniului 
natural și cultural mondial și al țării noastre, pentru formarea competenței specifice nr. 5, inclusiv 
prin implicare activă și acțiuni concrete; 
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 selectarea conținuturilor care reflectă interacțiunea dintre componentele realității geografice 
observate direct și indirect, de la ansamblul planetar până la orizontul local,  prin inducerea 
caracterului integrat al învățării realității naturale și social-economice. 

 completarea unităților de conținut cu elemente de studiere geografică a țării noastre și a ținutului 
natal al elevilor (îndeosebi în clasa a XII-a), atât prin conținuturile științifice, cât și prin realizarea 
lucrării practice obligatorii; 

 marcarea cu asterisc (*) a unor unități de conținut din clasele a X-a – a XII-a care nu sunt prevăzute 
pentru examenul de certificare (bacalaureat); 

 stabilirea unor unități de conținut din clasele a XI-a și a XII-a,  prevăzute pentru extensie 
curriculară, conform unor modele din planul-cadru. 

 
Eșalonarea pe clase a conținuturilor curriculare în învățământul liceal respectă în mare parte 

curriculumul anterior. Elementele  de noutate ale eșalonării sunt: 
a) modificarea denumirii și a unor unități de conținut în clasa a XII-a, pornind de la necesitatea de a 

finaliza învățământul geografic liceal cu o disciplină de sinteză care include și geografia țării 
noastre și care reflectă locul Republicii Moldova în lumea contemporană; 

b) unele restructurări ale unităților mari de conținut (module) la toate clasele, dictate de necesitatea 
de a repartiza mai uniform modulele pe unități de timp și a le corela cu numărul de evaluări 
sumative pe an; 

c) introducerea unor unități de conținut de caracter practic, legate de viața cotidiană și de 
multitudinea problemelor cu care se confruntă societatea umană în perioada actuală: Procesele și 
fenomenele geografice de risc (în clasa a X-a); Probleme actuale (în clasa a XI-a); acestea sunt 
completate și de rubrica Studii de caz, care propune o listă de activități de învățare și conținuturi 
menite să consolideze și să aprofundeze achizițiile elevilor la Geografie (în toate clasele liceale); 

d) descărcarea unor module prin excluderea unor unități de conținut, în special a excesului de 
conținuturi geologice în modulul Litosfera din clasa a X-a. 
În clasa a X-a elevii vor studia Geografia fizică generală, care include elemente generale despre 

Pământ ca planetă, apoi studiază geosferele și mediile geografice zonale ale Terrei ca sinteză spațială 
a componentelor mediului, conținutul fiind structurat în 6 module: Pământul – individualitate în 
univers; Litosfera; Atmosfera terestră; Hidrosfera; Biosfera și solul; Mediile geografice. 

Clasa a XI-a prevede studierea Geografiei umane a lumii, cu o structurare tradițională a materiei 
în următoarele 6 module: Harta politică; Condițiile și resursele naturale; Populația și așezările 
umane; Economia mondială; Caracterizarea economico-geografică a statelor Europei; 
Caracterizarea economico-geografică a statelor extraeuropene. Această structurare urmărește 
corelarea unităților de conținut cu numărul de evaluări sumative pe an. 

În clasa a XII-a se va studia disciplina Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană, 
care abordează mediul geografic al Terrei și locul țării noastre în lumea contemporană, din 
perspectiva problemelor fundamentale de caracter geografic, la nivel local, regional și global. 
Accentul este pus pe rolul aplicativ al Geografiei în dezvoltarea sustenabilă a lumii contemporane și 
a Republicii Moldova. Conținuturile sunt structurate în 4 module: Mediul geografic; Calitatea, 
valorificarea și protecţia mediului în lume și în Republica Moldova; Problemele globale ale lumii 
contemporane; Dezvoltarea sustenabilă în lume și în Republica Moldova.  

Curriculumul ca și proces presupune trei categorii de activităţi: de preimplementare (realizarea 
proiectării instruirii pe etape/niveluri: proiectarea didactică de lungă durată, proiectarea pe unități de 
învățare, proiectarea lecțiilor); de implementare/funcţionare, prin desfășurarea propriu-zisă a 
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procesului de predare-învățare-evaluare și monitorizarea acestuia; de postimplementare, prin 
realizarea conexiunii inverse (feed-back-ului) și optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare. 
În acest sens, curriculumul ca și proces la Geografie vizează ansamblul proceselor educative și 
experiențelor de învățare prin care trece elevul pe parcursul său școlar, punându-se accent pe 
abordarea constructivistă, învățarea prin acțiune, axarea pe experiențele elevilor, învățarea în mediul 
virtual ș.a. Unele repere privind metodologia proiectării didactice la Geografie sunt prezentate în 
Ghidul de implementare a curriculumului. 

Curriculumul ca și produs reprezintă un set de documente curriculare, în care se proiectează și 
se explică ceea ce se urmărește în școală, în clasă sau în afara ei, atunci când elevii sunt conduși de 
cadrele didactice printr-un ansamblu de experiențe de învățare. Curriculumul la Geografie ca și 
produs stipulează produsele curriculare, concretizate în două categorii de documente curriculare: de 
tip proiectiv (proiectări didactice de lungă durată, pe unități de învățare și de scurtă durată) și de tip 
metodologic (manuale școlare, ghiduri metodologice, seturi multimedia, soft-uri educaționale, teste 
de evaluare, auxiliare școlare ș.a.).  

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Geografie, ca disciplină școlară, este parte componentă a ariei curriculare „Educație 
socioumanistică” și poate varia ca statut (obligatoriu / la alegere / extensie), în dependență de oferta 
educațională a Planului-cadru. Bugetul de timp săptămânal al disciplinei este de 2 ore şi anual de 68 
ore pentru clasele X-XI şi o oră săptămânal sau 33 ore anual pentru clasa a XII-a, aspect reflectat în 
tabelul nr.1. 

 

Statutul 
disciplinei 

Aria 
curriculară Clasa 

Numărul de 
unități de 

conținut pe clasă 

Numărul 
de ore 

Asigurare 
didactică/curriculară 

 
Obligatorie 

Educație 
socioumanistică 

a X-a 6 68 Manual  
 Ghid metodologic  

Atlas geografic școlar a XI-a 6 68 
a XII-

a 4 33 

Tabelul nr. 1 Administrarea disciplinei şcolare Geografie, ciclul liceal. 
 

Adaptarea curriculumului la disciplină pentru diferit buget de timp anual se va realiza în 
conformitate cu Instrucţiunea metodologică privind implementarea noilor Plan-cadru dezvoltate în 
învăţământul liceal. 

Detalierea orientativă și modalitatea de structurare a activităţii de predare-învăţare-evaluare la 
Geografie, în raport cu conţinuturile curriculare, se stabileşte prin Reperele metodologice de organizare 
a procesului educaţional la disciplină, aprobate anual prin ordinul ministrului.  

La proiectarea extensiei curriculare la disciplina Geografie cadrul didactic va respecta unitățile 
de conținut propuse pentru clasele a XI-a și a XII-a,  prevăzute pentru extensie curriculară, conform 
modelului III din planul-cadru. 
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III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI GEOGRAFIE 
 

1. Interpretarea realității geografice prin mijloace şi limbaje specifice,  manifestând  interes pentru 
dezvoltarea sustenabilă a mediului; 

2. Raportarea realităţii geografice la suporturi statistice, grafice și cartografice, dovedind spirit  
analitic și practic; 

3. Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând 
responsabilitate și respect față de natură și societatea umană; 

4. Investigarea spaţiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din perspectiva educaţiei pe tot 
parcursul vieții; 

5. Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial,   
demonstrând spirit civic. 
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3.1. MATRICEA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR SPECIFICE LA GEOGRAFIE 
COMPETEN
ȚE 
SPECIFICE 

UNITĂȚI DE COMPETENȚE (pe clase) UNITĂȚI DE COMPETENȚE (pe clase) 

V VI VII VIII IX X XI XII 

1. 
Interpretarea 
realității 
geografice 
prin mijloace 
şi limbaje 
specifice,  
manifestând  
interes 
pentru 
dezvoltarea 
sustenabilă a 
mediului  

1.1. Utilizarea 
unor termeni 
geografici în 
diferite 
contexte  

1.1. 
Recunoașterea 
sensului 
termenilor 
geografici în 
descrierea 
realităţii 
geografice   

1.1. Expunerea, 
în cuvinte proprii, 
a sensului 
termenilor 
geografici în 
caracterizarea 
realităţii 
geografice   

1.1. Formularea, 
în cuvinte proprii, 
a sensului 
termenilor 
geografici 
explicând 
realitatea 
geografică   

1.1. Utilizarea 
terminologiei 
geografice pentru 
caracterizarea 
realităţii 
geografice social-
economice 

1.1. Utilizarea 
limbajului 
geografic în 
explicarea  
realităţii 
geografice 
naturale a Terrei 

1.1. 
Caracterizarea, în 
scris și oral, a 
realităţii geografice 
social-economice,  
utilizând corect 
limbajul geografic 

1.1. Explicarea 
unei realități 
spațiale investigate 
(direct sau indirect) 
prin utilizarea 
corectă a limbajului 
geografic 

1.2. Gruparea 
dirijată a  unor 
elemente 
geografice 
date, conform 
criteriilor 
prestabilite   

1.2. Asocierea 
elementelor, 
proceselor  și 
fenomenelor 
geografice date 
după criterii 
prestabilite 

1.2. Clasificarea 
elementelor,  
proceselor  și 
fenomenelor 
geografice după  
criterii prestabilite 

1.2.  
Sistematizarea 
unor elemente, 
procese şi 
fenomene naturale 
după criterii 
prestabilite 

1.2. 
Sistematizarea 
unor elemente, 
procese şi 
fenomene social-
economice după 
anumite criterii  

1.2. Tipizarea 
elementelor, 
proceselor şi 
fenomenelor 
naturale conform 
anumitor criterii 

1.2. Tipizarea 
elementelor, 
proceselor şi 
fenomenelor social-
economice conform 
anumitor criterii 

1.2. Ierarhizarea 
elementelor, 
proceselor şi 
fenomenelor 
realităţii geografice 
după diferite criterii 

1.3. 
Aprecierea 
unor elemente,  
procese  și 
fenomene 
geografice 
observate 
direct sau 
indirect  

1.3. Descrierea 
structurată a 
realităţii 
geografice, 
utilizând 
termeni  
specifici  

1.3. 
Interpretarea 
informațiilor 
despre realitatea 
geografică 
regională, 
utilizând termeni 
specifici 

1.3. Prezentarea 
algoritmizată a 
realităţii 
geografice 
naturale prin 
mijloace şi 
limbaje specifice 

1.3. Aprecierea  
realităţii 
geografice social-
economice prin 
mijloace şi 
limbaje specifice 

1.3. Evaluarea 
realităţii 
geografice 
naturale a Terrei 
prin mijloace şi 
limbaje specifice 

1.3. Diferențierea 
realității 
geografice  social-
economice, în baza 
diferitor surse de  
informații, 
utilizând limbajul 
geografic 

1.3. Argumentarea   
relaţiilor dintre  
elemente, procese și 
fenomene 
geografice prin 
mijloace şi limbaje 
specifice 

2. Raportarea 
realităţii 
geografice la 
suporturi 
statistice, 
grafice și 
cartografice, 
dovedind 
spirit  analitic 
și practic 

2.1. 
Identificarea 
unor 
modalități de 
reprezentare 
grafică și 
cartografică a 
realității 
geografice 
utilizând 
semne 
convenționale  

2.1. 
Poziționarea 
elementelor 
geografice pe 
reprezentări 
cartografice 
utilizând rețeaua 
de paralele și 
meridiane 
principale 

2.1. Localizarea 
elementelor 
realității 
geografice pe 
reprezentări 
cartografice 
conform 
coordonatelor 
geografice 

2.1. Raportarea 
elementelor, 
proceselor, 
fenomenelor 
naturale la 
suporturi 
statistice, grafice 
și cartografice 
tematice 

2.1. 
Reprezentarea 
grafică și 
cartografică a 
unor elemente 
social-economice 
utilizând date 
statistice  

2.1. 
Caracterizarea 
componentelor 
naturale ale Terrei 
utilizând suporturi 
statistice, grafice 
şi cartografice 
tematice  

2.1.  
Caracterizarea 
componentelor 
social-economice, 
utilizând suporturi 
statistice, grafice şi 
cartografice 
tematice  

2.1. Estimarea 
realității geografice 
a lumii 
contemporane prin 
raportarea la 
suporturi statistice, 
grafice şi 
cartografice 
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2.2. 
Localizarea 
elementelor  
geografice pe   
reprezentări  
grafice și 
cartografice 
după punctele 
cardinale  

2.2. 
Determinarea 
distanțelor 
dintre 
elementele 
geografice pe 
suporturi 
cartografice 

2.2. Rezolvarea 
exercițiilor       
geografice pe 
baza suporturilor 
statistice, grafice 
şi cartografice 
 

2.2. 
Interpretarea 
suporturilor 
statistice, grafice 
şi 
cartografice pentr
u caracterizarea 
realității 
geografice 
naționale 

2.2. Relaționarea 
elementelor 
social-economice 
pe baza 
suporturilor 
statistice, grafice 
şi cartografice 

2.2.  
Stabilirea 
relațiilor cauzale 
ale realității 
geografice 
naturale a Terrei 
analizând 
reprezentările 
grafice și 
cartografice 

2.2. 
 Argumentarea 
realității social-
economice, în baza 
suporturilor 
statistice, grafice și 
cartografice 

2.2. Interpretarea 
realității geografice 
a lumii 
contemporane 
aplicând suporturi 
statistice, grafice şi 
cartografice 
tematice 

2.3. 
Formularea 
unor viziuni 
proprii despre 
realitatea 
geografică  pe 
baza  unor 
reprezentări   
cartografice  

2.3. Ordonarea 
ghidată a 
elementelor, 
proceselor  și 
fenomenelor 
geografice în 
reprezentări 
grafice și 
cartografice  

2.3. 
Caracterizarea 
realității 
geografice 
regionale pe baza 
suporturilor 
statistice, grafice 
şi cartografice  

2.3. Explicarea 
proceselor  şi 
fenomenelor  
naturale utilizând 
suporturi grafice 
şi cartografice 
 

2.3. Formularea 
unor convingeri 
despre realitatea 
geografică social-
economică, pe 
baza suporturilor 
statistice, grafice 
şi cartografice 

2.3. Explorarea   
realității 
geografice 
naturale a Terrei 
aplicând suporturi 
statistice, grafice 
şi cartografice 
 

2.3. Explorarea 
realității social-
economice, 
aplicând suporturi 
statistice, grafice şi 
cartografice  
 
 
 

2.3. Aprecierea 
realității geografice 
investigate prin 
aplicarea 
suporturilor 
statistice,  grafice și  
cartografice 

3. Explorarea 
unor situații-
problemă ale 
mediului  
local, 
regional și 
global, 
demonstrând 
responsabilit
ate și respect 
față de 
natură și 
societatea 
umană 

3.1. 
Perceperea 
situațiilor-
problemă ale 
mediului la 
nivel local 

3.1. 
Identificarea 
ghidată a 
situațiilor-
problemă ale 
mediului la 
nivel regional  

3.1. 
Recunoașterea 
situațiilor-
problemă ale 
mediului la nivel 
regional 

3.1. Analizarea 
relațiilor cauzale 
ale unor situații-
problemă ale 
mediului natural 
la nivel local și 
național  

3.1. Analizarea 
relațiilor cauzale 
ale unor situații-
problemă social-
economice la 
nivel local şi 
național 

3.1. Estimarea 
impactului unor 
situații-problemă 
ale mediului 
natural  la nivel 
global 

3.1. Deducerea 
relațiilor cauzale ale 
situațiilor-problemă 
ale mediului social-
economic la nivel 
național, regional și 
global 

3.1. Prognozarea 
dinamicii unor 
situații-problemă 
ale lumii 
contemporane  

3.2. 
Distingerea 
ghidată a 
cauzelor unor 
situații-
problemă ale 
mediului la 
nivel local 

3.2. 
Recunoașterea 
dirijată a 
relațiilor cauză–
efect în cadrul 
unor situații-
problemă ale 
mediului la 
nivel regional 

3.2. Compararea  
situațiilor-
problemă ale 
mediului la nivel 
regional în baza 
unui algoritm 

3.2. Realizarea 
studiilor de caz 
privind 
soluționarea unor 
situații-problemă 
ale mediului 
natural la nivel 
local și național  

3.2. Deducerea 
unor măsuri de 
soluționare a 
situațiilor-
problemă ale 
mediului la nivel 
local și național 

3.2. Elaborarea 
soluțiilor la 
situațiile-
problemă ale 
mediului natural 
în contextul 
dezvoltării 
sustenabile 

3.2. Elaborarea 
unor proiecte de 
soluţionare a 
situațiilor-problemă 
ale mediului social-
economic la nivel 
național, regional şi 
global 

3.2. Proiectarea 
unor acțiuni de 
soluționare a 
situațiilor-problemă 
ale lumii 
contemporane în 
funcție de dinamica 
acestora 
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4. 
Investigarea 
spaţiului 
geografic 
prin 
conexiuni 
interdisciplin
are, din 
perspectiva 
educaţiei pe 
tot parcursul 
vieții 

4.1. 
Identificarea  
elementelor 
spațiului 
geografic 
folosind 
noţiuni din 
ştiinţe, 
tehnologii și 
matematică 

4.1. 
Recunoașterea 
ghidată a 
caracteristicilor 
regionale ale 
spaţiului 
geografic 
utilizând TIC 

4.1. 
Caracterizarea 
ghidată a spaţiului 
geografic regional 
cu ajutorul TIC în 
baza unui 
algoritm 

4.1. Explicarea 
realităţii 
geografice  
naționale 
realizând 
conexiuni 
interdisciplinare  

4.1. 
Argumentarea 
realităţii 
geografice social-
economice, 
realizând 
conexiuni 
interdisciplinare  

4.1. Explorarea 
relațiilor dintre 
componentele 
mediului natural 
în baza 
unor conexiuni 
interdisciplinare 

4.1. Investigarea 
componentei social-
economice, a 
mediului geografic 
realizând conexiuni 
interdisciplinare 

4.1. 
 Investigarea 
spațiului geografic 
aplicând conexiuni 
interdisciplinare  
 

4.2. 
Orientarea în 
spaţiul 
geografic 
folosind 
instrumente și 
mijloace 
specifice  

4.2. Aplicarea 
dirijată a unor 
elemente din 
ştiinţe, 
tehnologii și 
matematică în 
studierea 
spaţiului 
geografic 
regional 

4.2. Realizarea 
studiilor de caz cu 
referire la spaţiul 
geografic 
regional,  
utilizând 
conexiuni 
interdisciplinare 

4.2. Explorarea 
spaţiului 
geografic local și 
național utilizând 
conexiuni 
interdisciplinare 

4.2. Investigarea 
spaţiului uman-
geografic, 
utilizând 
conexiuni 
interdisciplinare 

4.2. Transferarea 
unor abilități din 
ştiinţe, tehnologii 
și matematică în 
studierea spațiului 
geografic natural 
al Terrei 

4.2. Argumentarea 
relațiilor dintre 
componentele 
spațiului geografic 
social-economic, 
corelând achizițiile 
dobândite la alte 
discipline școlare 

4.2.  
Evaluarea realității 
geografice  a lumii 
contemporane 
realizând conexiuni 
interdisciplinare 

5. 
Valorificarea 
patrimoniului 
natural și 
cultural sub 
aspect social, 
intercultural, 
antreprenori
al,   
demonstrând 
spirit civic 

5.1. 
Identificarea 
diversității 
naturale  și 
culturale a 
realității 
geografice 

5.1. 
Identificarea 
unor elemente 
ale 
patrimoniului 
natural și 
cultural regional   

5.1. Distingerea 
rolului diversității 
naturale și 
culturale în 
mediul geografic 
regional 

5.1. Explicarea 
diversității 
naturale a 
spațiului național 
în raport cu cel 
regional 

5.1. Estimarea  
impactului uman 
asupra 
patrimoniului 
natural și cultural 
din perspectiva 
dezvoltării 
sustenabile  

5.1. Aprecierea 
diversității 
naturale a 
patrimoniului 
geografic  
mondial 

5.1. Aprecierea 
diversității  
culturale a 
patrimoniului 
geografic mondial 

5.1. Evaluarea 
patrimoniului 
natural și cultural 
din perspectiva   
dezvoltării 
sustenabile 

5.2. 
Enumerarea 
unor acțiuni de 
protecție a 
patrimoniului 
natural și 
cultural 
 

5.2. Descrierea  
unor elemente 
ale  
patrimoniului 
natural și 
cultural din 
diferite regiuni 
ale Terrei 

5.2. Compararea 
trăsăturilor 
spațiului  
geografic 
regional, 
valorificând 
patrimoniul 
mondial    

5.2. Deducerea 
unor măsuri de 
protecție a 
patrimoniului 
natural național 

5.2. Propunerea 
unor proiecte  de 
caracter  
antreprenorial  cu 
referire la 
patrimoniul  
natural și cultural 
național 

5.2. Elaborarea 
măsurilor civice 
privind 
valorificarea 
rațională a  
patrimoniului 
natural mondial 

5.2. Deducerea 
ghidată a acțiunilor 
antreprenoriale 
privind 
valorificarea 
rațională a  
patrimoniului 
cultural mondial 

5.2. Realizarea 
proiectelor  de 
valorificare 
rațională a  
patrimoniului 
natural și cultural 
din perspectiva 
dezvoltării 
sustenabile  

Total: 5 12 12 12 12 12 12 12 12 
Tabelul nr.2 Matricea competențelor la disciplina Geografie, ciclul gimnazial și  liceal
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IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂȚARE  
Clasa a X-a 

 Geografie fizică generală  
 

Unități de competențe Unități de conținut Activități   și produse de învățare recomandate 
 1.1. Utilizarea limbajului 
geografic în explicarea 
realităţii geografice naturale a 
Terrei 
 
 
1.2. Tipizarea elementelor, 
proceselor şi fenomenelor 
naturale  conform anumitor 
criterii  
 
 
1.3. Evaluarea realităţii 
geografice naturale a Terrei 
prin mijloace şi limbaje 
specifice 
 
 
 
 
2.1.  Caracterizarea 
componentelor naturale ale 
Terrei utilizând suporturi 
statistice, grafice şi 
cartografice tematice 
 
 
 

 
PĂMÂNTUL  – INDIVIDUALITATE ÎN 

UNIVERS  
Noţiuni: Univers, Sistem Solar,  mişcare de rotaţie, 
mişcare de revoluţie, gravitaţie terestră. 

 
• Universul şi Sistemul Solar.̽  
• Soarele şi influenţa sa asupra Pământului.̽ 
• Caracteristicile și proprietăţile fizice ale 

Pământului: forma,  căldura internă, gravitaţia 
terestră.  

• Mişcarea de rotaţie şi mișcarea de revoluţie a 
Pământului. 

• Reprezentarea cartografică a spaţiului terestru: 
globul geografic, harta geografică şi planul. 

• Ora pe Glob calculată în baza rețelei de grade / 
hărții fuselor orare (lucrare practică). 

 
LITOSFERA  

 
Noţiuni: litosferă, scoarță terestră, astenosferă, 
mişcare tectonică, placă litosferică,   platformă, scut, 
regiune de orogen, proces endogen, proces  exogen, 
eroziune, alunecări de teren, formă de relief, unitate de 
relief. 
 

• Structura internă a Pământului.  
• Compoziţia chimică, mineralogică şi petrografică 

a scoarţei terestre și însemnătatea ei practică.̽ 

1.1.  Identificarea noțiunilor geografice în conținutul din 
manual și alte surse de informare;  Aplicarea limbajului 
geografic în explicarea realității geografice 
naturale; Construirea unor texte scrise și orale, utilizând 
limbajul geografic.   
 
1.2.  Structurarea  elementelor, proceselor şi fenomenelor 
naturale  conform anumitor criterii prestabilite; 
Completarea organizatorilor grafici cu informația solicitată, 
după diferite criterii; Compararea unor elemente, procese și 
fenomene naturale, utilizând criterii prestabilite.  
 
1.3. Elaborarea comunicărilor scrise și orale cu referire la  
realitatea geografică naturală evaluată; Argumentarea 
caracteristicilor elementelor, proceselor, fenomenelor 
naturale  utilizând limbaje specifice; Realizarea individual și 
în grup a  proiectelor / posterelor / prezentărilor și 
secvențelor video cu referire la realitatea geografică 
studiată; 
 
2.1.  Identificarea unor relaţii cauzale pe baza observării 
directe sau indirecte a realităţii geografice, reflectate pe 
suporturile grafice și cartografice; Interpretarea 
reprezentărilor grafice și cartografice (hărților tematice, a 
climogramelor, a profilurilor, a bloc-diagramelor ș.a.) în 
determinarea relațiilor cauză-efect; Aprecierea   legăturilor  
cauzale dintre elementele, fenomenele și procesele 
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2.2. Stabilirea relațiilor cauzale 
ale realității geografice 
naturale a Terrei analizând 
reprezentările grafice și 
cartografice   
 
 
 
2.3. Explorarea  realității 
geografice naturale a Terrei 
aplicând suporturi statistice, 
grafice şi cartografice 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Estimarea impactului unor 
situații-problemă ale mediului 
natural la nivel global 
 
 
 
 
 
 

• Dinamica scoarței terestre. Procesele endogene. 
Mişcările tectonice oscilatorii actuale. 

• Vulcanismul. Cutremurele de pământ. 
• Plăcile litosferice şi dinamica lor.̽ 
• Relieful: caracteristici generale, clasificarea 

formelor de relief. 
• Unităţile majore de relief ale uscatului şi ale 

bazinelor oceanice. 
• Procesele exogene şi tipurile de relief create: 

gravitaţional, torenţial, fluvial, litoral, carstic, 
eolian, glaciar, biogen, antropic. 

• Procesele și fenomenele geografice de risc:  
cutremure de pământ, erupţii vulcanice, alunecări 
de teren, avalanșe. 

• Rolul scoarţei terestre în natură și pentru 
societatea umană. 

 
ATMOSFERA TERESTRĂ 

 
 Noţiuni: atmosferă, radiaţie solară, izotermă,  
amplitudine termică,  presiune atmosferică, umiditatea 
aerului, ciclon, anticiclon,  hartă sinoptică, masă de 
aer, alizeu, muson, climă, zonă climatică.  
 
• Compoziţia şi structura atmosferei. 
• Radiaţia solară şi influenţa  ei asupra Terrei.̽ 
• Temperatura aerului. Variaţia temperaturii aerului 

pe verticală.  Repartiţia geografică a temperaturii 
aerului. 

• Presiunea atmosferică. Repartiţia geografică a 
presiunii atmosferice.  

• Vânturile: tipuri, importanţa. 
• Umiditatea aerului. Produsele condensării 

vaporilor de apă.̽  

geografice naturale, raportându-le la diverse suporturi 
grafice și cartografice.  
 
2.2. Descrierea  algoritmizată a componentelor naturale ale 
Terrei, utilizând suporturi statistice, grafice şi cartografice 
tematice; Compararea componentelor naturale pe baza 
suporturilor statistice, grafice şi cartografice tematice;  
Analizarea fenomenelor și componentelor naturale prin 
construirea  schemelor  logice sau grafice (mecanismul de 
formare a vânturilor, a circuitului apei în natură ș.a.).  
 
2.3.  Studierea analitică a suporturilor statistice, grafice şi 
cartografice tematice în investigarea realității geografice; 
Aplicarea hărților tematice în rezolvarea de exerciții de  
determinare a coordonatelor geografice, de calculare a orei 
locale, a distanțelor în grade și în kilometri ș.a; Aplicarea 
gradientului termic și baric în rezolvarea de exerciții 
tematice; Deducerea unor prognoze, în baza suporturilor 
statistice, grafice și cartografice  privind modificările 
componentelor naturale; Construirea unor reprezentări 
grafice pe baza datelor  statistice; Localizarea unor elemente 
naturale  pe suporturile cartografice tematice.  
 
3.1. Identificarea unor situații-problemă ale mediului natural 
pe baza diferitor surse; Analizarea  situațiilor-problemă  
identificate prin formularea concluziilor specifice;  
Enunțarea propriilor ipoteze privind impactul unor situații-
problemă  asupra mediului natural; Argumentarea  propriilor 
opinii privind impactul proceselor / fenomenelor studiate 
(seismelor, alunecărilor de teren, modificărilor climatice 
ș.a.) asupra mediului natural;  
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3.2. Elaborarea soluțiilor la 
situațiile-problemă ale 
mediului natural în contextul 
dezvoltării sustenabile 
 
 
 
 
4.1. Explorarea relațiilor dintre 
componentele mediului natural 
în baza unor conexiuni 
interdisciplinare 
 
 
 
 
4.2. Transferarea unor abilități 
din ştiinţe, tehnologii și 
matematică în studierea 
spațiului geografic natural al 
Terrei 
 
 
 
5.1. Aprecierea diversității 
naturale a patrimoniului 
geografic  mondial 
 
 
 
 5.2. Elaborarea măsurilor 
civice privind valorificarea 

• Precipitaţiile atmosferice. Repartiţia geografică a 
precipitaţiilor atmosferice. 

• Masele de aer și fronturile atmosferice.̽ 
• Vremea şi prevederea ei. 
• Clima. Factorii  de formare a climei.  
• Zonele  climatice. Tipurile de climă. 
• Hărţile climatice şi climogramele  utilizate în 

descrierea unei zone climatice (lucrare practică). 
• Schimbările climatice globale. 
• Procesele și fenomenele geografice de risc:  

ploile acide, grindina, poleiul, tornada, seceta, 
fulgerul, smogul. 

• Rolul atmosferei în natură și pentru societatea 
umană. Protecția aerului atmosferic. 

 

 
HIDROSFERA  

 
Noţiuni: hidrosferă, salinitate, tsunami, maree,   
curent oceanic, aisberg, debitul râului, bazin 
hidrografic,  deltă,  estuar, liman. 
 

• Circulația și repartiția apei pe Glob. 
Componentele hidrosferei. 

• Oceanul Planetar. Proprietăţile chimice şi 
fizice ale apelor oceanice. 

• Dinamica apelor în ocean: mişcări ondulatorii, 
mişcări ritmice, mişcări de translaţie marină.̽ 

• Râurile: elementele râului, surse de alimentare,  
regimul de scurgere, importanța.  

• Lacurile: clasificare, caracteristici generale, 
importanţa. 

• Apele subterane, mlaştinile și  gheţarii: 
caracteristici generale, importanța.̽ 

3.2. Modelarea consecințelor unor situații-problemă ale 
mediului natural pentru componentele naturii și societatea 
umană, printr-un experiment mintal sau proiect;  Realizarea 
unor dezbateri, mese rotunde, discuții panel tematice cu 
referire la  dezvoltarea sustenabilă; Propunerea unor posibile 
soluții privind rezolvarea situaților-problemă ale mediului 
natural. 
 
4.1. Prezentarea relațiilor dintre componentele mediului 
natural, utilizând achiziții dobândite la biologie, chimie, 
fizică și matematică; Analizarea unor imagini, scheme și 
filme tematice; Elaborarea proiectelor integrate de 
evidențiere a relațiilor dintre componentele mediului 
natural.  
 
4.2. Modelarea unor elemente, procese și fenomene naturale 
(erupție vulcanică,  munte, profil, vale fluvială ș.a) prin 
utilizarea diferitor aplicații/simulări/experimente;   
Investigarea spațiului geografic natural (dinamica scoarței 
terestre, a atmosferei, a apelor oceanice ș.a.) prin utilizarea 
unor softuri educaționale, a unor animații, filme 
documentare tematice. 
 
5.1. Descrierea diversității naturale prin eseuri structurate,  
referate, proiecte de investigaţie; Analizarea diversității 
naturale prin studierea textului din manual, excursiilor 
imaginare pe hartă, vizitelor și excursiilor tematice; 
Completarea unui portofoliu cu informații tematice. 
 
5.2. Analizarea critică a valorificării patrimoniului natural 
mondial, în baza unor exemple concrete / studii de caz; 
Proiectarea unui set de măsuri civice de valorificare a 
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rațională a  patrimoniului 
natural mondial 
 
 
 

• Procesele și fenomenele geografice de risc:  
valuri puternice, tsunami, aisberguri, inundaţii.  

• Rolul hidrosferei  în natură și pentru societatea 
umană. Protecția apelor. 

 
BIOSFERA ȘI SOLUL 

   
Noţiuni: biosferă,  sol,  pedogeneză. 
 

• Biosfera. Factorii de răspândire a lumii 
organice.̽ 

• Solul. Factorii de pedogeneză. 
• Principalele tipuri de sol pe Terra. 
• Procesele și fenomenele geografice de risc:    

dispariţia unor specii ale lumii organice, 
pandemiile.  

• Rolul biosferei și a solului în natură și pentru 
societatea umană. Protecția biodiversității și a 
solurilor. 

 
MEDIILE GEOGRAFICE 

 
Noţiuni: mediul geografic. 
 

• Mediul geografic: caracteristici generale. 
• Mediile ecuatoriale și subecuatoriale. 
• Mediile tropicale și subtropicale. 
• Mediile temperate.  
• Mediile subpolare şi polare.  

 

patrimoniului natural, în baza unor discuții tematice; 
Implicarea în acțiuni de protecție a patrimoniului natural.  
 
Studii de caz: 
- Influenţa formei şi dimensiunilor Pământului asupra 
caracteristicilor sale; 
- Impactul modificărilor climatice globale asupra 
componentelor naturii și societății umane; 
- Consecințe ale modificărilor genetice ale lumii organice 
pentru mediul geografic al Terrei. 
 
Produse școlare specifice: 
 -  Fișe de observații realizate în baza excursiilor și vizitelor 
tematice la obiective naturale; 
- Harta-contur completată cu următoarele obiective 
geografice:  
 
Mări: Neagră, Mediterană, Roşie, Nordului, Baltică, Barents, 
Kara, Bering, Japoniei, Chinei de Est, Coralilor, Arabiei, 
Caraibilor.   
Fose oceanice: Marianelor, Filipinelor. 
Golfuri:  Persic, Bengal, Hudson, Alaska, Mexic, Californiei, 
Guineei, Marele Golf Australian. 
Strâmtori: Drake, Davis, Bering, Gibraltar, Bosfor, 
Dardanele, Bab el Mandeb. 
Insule: Groenlanda, Antilele Mari, Madagascar, Sri Lanka, 
Canare, Marea Britanie, Irlanda, Islanda, Filipine, Noua 
Guinee,  Noua Zeelandă, Japoniei,  Arhipelagul Indonezian 
(Malaez).  
Peninsule: Alaska, Florida, Somalia, Iberică, Apenină, 
Balcanică, Crimeea, Arabia, India, Indochina, Coreea, 
Kamceatka,  Asia Mică. 
Munţi: Cordilieri, Stâncoşi, Appalaşi, Anzi, Scandinavici, 
Pirinei, Alpi, Carpaţi, Apenini, Caucaz, Himalaya, Tian Shan, 
Ural, Marii Cumpene de Ape, Alpii Australiei, Atlas, Capului. 
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LA SFÂRȘITUL CLASEI A X-A, ELEVUL POATE:  
- explica realitatea geografică naturală a Terrei, utilizând limbajul geografic; 
- opera cu simboluri, semne convenționale pentru a interpreta și relata realitatea geografică naturală; 
- investiga anumite situații-problemă  cu privire la componentele mediului natural  și procesele asociate lui; 
- relaționa componentele naturii în baza unor conexiuni interdisciplinare; 
- argumenta constructiv necesitatea protecției diversității  patrimoniului natural al Terrei, 

manifestând ca atitudini și valori specifice:  
- respect pentru diversitatea naturală a mediului geografic; 
- curiozitate pentru explorarea mediului geografic natural; 
- implicare în acțiuni de protecție a patrimoniului natural mondial. 

 
 

Clasa a XI-a 

Vulcani: Popocatepetl, Kilimanjaro, Kenya, Vezuviu, Etna, 
Krakatau, Hekla. 
Podişuri: Moldovei Centrale, Podolic, Siberiei Centrale, 
Iranian, Deccan, Tibet, Etiopiei, Africii de Est, Australiei de 
Vest, Preriilor, Mexic, Braziliei, Patagoniei. 
Câmpii: Amazonului, Mississippi, Litorală Atlantică, 
Mozambic, Europei de Est, Germano-Polonă, Română,  
Precaspică, Siberiei de Vest, Indo-Gangetică, Marea Câmpie 
Chineză, Mesopotamiei,  La Plata,  Marile Câmpii.       
Râuri: Sena, Rin, Dunărea, Nipru, Volga, Tigru, Eufrat, Ind, 
Gange, Obi, Lena, Amudaria, Sârdaria, Huang He, Yangtze 
(Chiang Jiang), Colorado, Mississippi, Sf. Laurenţiu, Orinoco, 
Amazon, Parana, Nil, Niger, Congo, Zambezi, Murray.  
Lacuri: Ladoga, Caspic,  Marea Moartă, Aral, Balhaş, Baikal, 
Eyre, Winnipeg, Marele Lac Sărat, Marile Lacuri, Titicaca, 
Victoria, Ciad, Tanganyika.  
 
Notă: Obiectivele geografice menționate în curriculumul 
gimnazial la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a sunt obligatorii 
pentru clasa a X-a. 
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 Geografia umană a lumii  
 
 

Unități de competențe Unități de conținut  
 

Activități și produse  de învățare recomandate 
1.1. Caracterizarea, în scris și 
oral, a realităţii geografice 
social-economice,  utilizând 
corect limbajul geografic 
 
1.2. Tipizarea elementelor, 
proceselor şi fenomenelor 
social-economice  conform 
anumitor criterii 
 
1.3. Diferențierea realității 
geografice social-economice, în 
baza diferitor surse de  
informații, utilizând limbajul 
geografic 
 
 
2.1. Caracterizarea 
componentelor social-
economice, utilizând suporturi 
statistice, grafice şi cartografice 
tematice  
 
 
 
2.2. Argumentarea realității 
social-economice, în baza 
suporturilor statistice, grafice și 
cartografice 
 

 
HARTA POLITICĂ 

                                                                              
Noţiuni: hartă politică, poziție economico-geografică, 
stat monarhie, stat federal. 
 

• Harta politică a lumii: noțiune, etapele de 
evoluție și modificările principale. 

• Schimbările cantitative și calitative ale hărții 
politice a lumii în perioada contemporană. 

• Tipologia statelor lumii. 
• Probleme actuale: conflictele teritoriale.̽ 

 
CONDIȚIILE ȘI RESURSELE 

NATURALE 
 

Noţiuni: condiții naturale, resurse naturale, resurse 
agroclimatice, fond funciar, resurse economice. 
  

• Condițiile și resursele naturale: noțiuni 
generale. Clasificarea resurselor naturale. 

• Resursele extraatmosferice și ale atmosferei. 
• Resursele hidrosferei. 
• Resursele litosferei. 
• Resursele biosferei. Resursele de sol. 
• Valorificarea rațională a condițiilor și  

resurselor naturale ale Terrei.̽ 
• Probleme actuale: epuizarea unor resurse 

minerale, degradarea resurselor naturale. 
 

1.1. Utilizarea limbajului geografic specific, în diferite 
contexte; Identificarea termenilor geografici în textele din 
manual și alte surse  de informare. 

               
1.2. Sistematizarea elementelor, proceselor și fenomenelor 
social-economice după criterii cantitative și calitative; 
Ordonarea proceselor și fenomenelor social-economice după 
modul lor de succesiune în timp, pe baza unor repere stabilite. 

 
1.3. Analizarea particularităților unor elemente, procese și 
fenomene social-economice (resurse naturale, populație și 
așezări umane, ramuri ale economiei, state ale lumii ș.a.) 
utilizând limbajul geografic; Identificarea tendințelor și 
legităților de dezvoltare/evoluție a elementelor, proceselor și 
fenomenelor social-economice. 
 
2.1. Interpretarea semnelor convenționale utilizate în 
reprezentările grafice şi cartografice tematice (diagrame, 
grafice, hărți, hărți-schemă);  Elaborarea unor reprezentări 
grafice, pe baza unor date ofertate privind resursele naturale, 
populația, ramurile economiei, statele lumii; Emiterea unor 
judecăți de valoare cu privire la anumite procese și fenomene 
social-economice, în baza suporturilor statistice, grafice și 
cartografice.  
  
2.2. Interpretarea datelor statistice cu privire la procesele și 
fenomenele social-economice; Aplicarea organizatorilor 
grafici în caracterizarea elementelor, proceselor și 
fenomenelor social-economice (analizarea piramidelor pe 
grupe de vârste și genuri); Argumentarea asemănărilor și 
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2.3. Explorarea realității social-
economice, aplicând suporturi 
statistice, grafice şi cartografice  
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Deducerea relațiilor cauzale 
ale situațiilor-problemă ale 
mediului social-economic la 
nivel național, regional și global 
 
 
3.2. Elaborarea unor proiecte de 
soluţionare a situațiilor-
problemă ale mediului social-
economic la nivel național, 
regional şi global 
 
 
 
 
 
4.1. Investigarea componentei 
social-economice  a mediului 

POPULAȚIA ȘI AȘEZĂRILE UMANE 
 

Noţiuni: rată a natalității, rată a mortalității, bilanţ 
natural al populaţiei,  speranță de viață la naștere, 
politică demografică, tranziție demografică, emigrație, 
imigrație, bilanţ migratoriu al populaţiei, exod de 
intelecte, resurse umane, indicator de dezvoltare 
umană, urbanizare, aglomerație urbană, megalopolis. 
 

• Dinamica numerică și mișcarea naturală a 
populației. Politici demografice. 

• Mobilitatea teritorială a populației: factori de 
mobilitate, tipizare, importanță. 

• Repartiția geografică și densitatea populației. 
• Structurarea populației după diferite criterii. 

Structura rasială, etno-lingvistică și 
confesională a populației.̽ 

• Structura pe grupe de vârstă și pe genuri a 
populației. Speranța de viață la naștere. 

• Structura socio-economică a populației. 
Resursele umane. 

• Habitatul uman. Așezările rurale și așezările 
urbane: caracteristici generale, clasificare.̽  

• Urbanizarea. Formele de aglomerare urbană. 
• Probleme actuale: îmbătrânirea demografică a 

populației, capcana demografică,̽ focare de 
conflicte rasiale, etnice și religioase,̽  
urbanizarea falsă, migrația ilegală. 

• Dinamica și structura populației a două 
regiuni, la alegere, evaluate comparativ 
(lucrare practică). 

 
ECONOMIA MONDIALĂ 

 

deosebirilor dintre elemente, procese şi fenomene social-
economice, pe baza unor suporturi statistice, grafice şi 
cartografice tematice. 
 
2.3. Analizarea elementelor, proceselor și fenomenelor social-
economice din realitatea observată (elemente de dinamică și 
structuri ale populației, ramuri ale economiei, state ale lumii 
ș.a.); Deducerea tendințelor în dinamica elementelor, 
proceselor și fenomenelor social-economice la nivel mondial, 
regional și statal, pe baza analizei suporturilor statistice, 
grafice şi cartografice; Aprecierea realității geografice umane 
la nivel mondial, regional și statal, pe baza analizei 
suporturilor statistice, grafice şi cartografice. 
 
3.1. Identificarea unor situații-problemă ale mediului social-
economic la nivel statal, regional și global, prin studierea 
diferitor surse de informații; Stabilirea relațiilor cauzale ale 
unor situații-problemă de caracter social-economic la nivel 
statal, regional și global. 
 
3.2.  Elaborarea unor măsuri de soluționare a situațiilor-
problemă ale mediului social-economic la nivel statal, 
regional și global, pe baza unor studii de caz/proiecte/postere 
tematice/referate; Emiterea unor judecăți de valoare cu privire 
la  proiectele de soluționare a situațiilor-problemă ale 
mediului social-economic la nivel regional și global, ca 
rezultat al discuțiilor tematice/dezbaterilor.  
 
4.1. Rezolvarea de exerciții cu privire la unii indicatori 
demografici și economici; Reprezentarea și procesarea 
conținuturilor cu caracter geografic prin intermediul TIC și a 
surselor multimedia; Interpretarea unor date referitoare la 
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geografic realizând conexiuni 
interdisciplinare  
 
 
 
4.2. Argumentarea relațiilor 
dintre componentele spațiului 
geografic social-economic, 
corelând achizițiile dobândite la 
alte discipline școlare 
 
 
5.1. Aprecierea diversității 
culturale a patrimoniului 
geografic mondial 
 
 
5.2. Deducerea ghidată a 
acțiunilor antreprenoriale 
privind valorificarea rațională a  
patrimoniului cultural mondial 
 
 

Noţiuni: economie mondială, produs intern brut, 
ramură de specializare internațională, balanță 
energetică, export, import, balanță comercială, 
integrare economică, nod de transport. 
 

• Structura economiei mondiale. Diviziunea 
geografică internațională a muncii. 

• Agricultura mondială: factori și tendințe de 
dezvoltare, structura pe ramuri. 

• Cultura plantelor: caracterizarea subramurilor, 
importanța. 

• Creșterea animalelor: caracterizarea 
subramurilor, importanța. 

• Industria: factori de amplasare și tendințe de 
dezvoltare, structura pe ramuri. 

• Caracterizarea ramurilor industriei: materii 
prime și produse finite, structura pe subramuri, 
repartiția spațială, importanța. 
- Industria energetică. 

            - Industria metalurgică. 
- Industria constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor. 
- Industria chimică.̽ 
- Industria ușoară. 
- Industria alimentară. 

• Sectorul serviciilor: rolul în economie, 
structura pe ramuri. 

• Transporturile și comunicațiile. 
• Turismul: factori de dezvoltare, clasificare. 

Marile zone turistice ale Globului. 
• Relațiile economice internaționale: formele 

principale, importanța. Principalele organizații 

diversitatea umană și economică, utilizând informații 
dobândite la istorie, educație pentru societate și biologie. 
 
4.2. Explicarea unor diferențe social-economice și culturale 
prin aplicarea interdisciplinarității; Realizarea unor 
investigații/proiecte integrate individuale și de grup ale 
mediului social-economic privind resursele naturale, 
populația și economia statelor lumii, în baza unui algoritm.  
 
5.1. Enumerarea componentelor patrimoniului cultural 
mondial, studiind diferite surse de informații; Realizarea de 
comunicări / mese rotunde / dezbateri cu referire la  
modalitățile de valorificare rațională a patrimoniului cultural 
mondial, din perspectiva dezvoltării sustenabile. 
 
5.2. Elaborarea de  proiecte  individuale sau de grup cu 
caracter  antreprenorial,  privind valorificarea rațională a  
patrimoniului cultural mondial; Discuții tematice / dezbateri 
cu referire la acțiunile de valorificare rațională a  
patrimoniului cultural mondial. 
 
Studii de caz:  
- Prognoza schimbărilor pe harta politică a lumii ca urmare 

a evenimentelor și proceselor internaționale. 
- Gradul de asigurare cu resurse de apă / resurse forestiere 

a diferitor regiuni de pe Terra. 
- Resurse regenerabile de energie și viitorul economiei 

mondiale. 
- Creșterea numerică a populației mondiale și consecințele 

asociate. 
- Fenomenul de migrație a forței de muncă la nivel local, 

regional și global. 
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de integrare economică (UE, NAFTA, 
ASEAN, OPEC). 

• Probleme actuale: agricultura itinerantă, 
hazarde tehnologice.̽ 

• Cartea  de vizită a unui obiectiv/destinații 
turistice  (lucrare practică). 
 

CARACTERIZAREA ECONOMICO-
GEOGRAFICĂ A STATELOR EUROPEI 

 
• Marea Britanie, Franța, Germania, România, 

Ucraina,  Rusia. 
 

CARACTERIZAREA ECONOMICO-
GEOGRAFICĂ A STATELOR 

EXTRAEUROPENE 
 

• Asia: China, Japonia, India. 
• America de Nord: SUA. 
• America de Sud: Brazilia. 
• Africa: Egipt, Republica Africa de Sud. 
• Australia și Oceania: Uniunea Australiană. 

 
Conținuturi propuse pentru extensie curriculară: 
- Evoluția hărții politice a lumii de la Marile 
descoperiri geografice până în prezent. 
- Resursele regenerabile de energie: importanța și 
valorificarea lor practică. 
- Resursele agroclimatice și rolul lor pentru agricultura 
mondială. 
- Aprecierea gradului de asigurare cu resurse naturale 
a economiei mondiale. 
- Analizarea unor suporturi statistice, grafice și 
cartografice privitor la procesele demografice. 

- Politici demografice pronataliste și denataliste pe 
exemplul unor state. 

- Regiuni industriale (Axa Rhinului, Tehnopolul Silicon 
Valley, regiunea industrială Sao Paolo – Rio de Janeiro – 
Belo Horizonte) caracterizate conform unui algoritm. 

- Tendințe ale populației Globului în practicarea economiei 
verzi. 

- Rolului Organizației țărilor riverane Mării Negre în 
cooperarea regională. 

- Portalurile geoinformaționale Google Maps și Google 
Earth utilizate în analiza unor elemente, procese și 
fenomene social-economice. 

 
Produse școlare specifice: 
-  Fișe de observații realizate în baza excursiilor și vizitelor 
tematice la obiective naturale și social-economice; 
- Harta-contur completată cu obiective geografice social-
economice: 
Statele și capitalele studiate conform curriculumului. 
Megalopolisuri : Tokaydo (Japonia), Boswash (SUA), Chippits 
(SUA), San San (SUA), Megalopolisul European. 
Bazine de resurse naturale de importanță mondială: 
Carbonifere: Ruhr, Silezia Superioară, Donețk, Kansk-Acinsk, 
Appalași, Datong, Damodar. 
Petroliere și gazeifere: Golful Persic, Siberia de Vest. 
Aglomerații urbane: Tokyo-Yokohama, Jakarta, Dheli, 
Manila, Seoul-Incheon, Shanghai, Sao Paolo, Mexico City, 
Dhaka, Paris, Londra, Moscova. 
Porturi maritime: Singapore, Shanghai (China), Shenzhen 
(China), Hong Kong (China), Busan (Coreea de Sud), Jebel Ali 
(Emiratele Arabe Unite), Rotterdam (Olanda), Antwerpen 
(Belgia), Hamburg (Germania), Los Angeles (SUA). 
Canaluri: Suez, Panama, Dunărea – Main – Rin. 
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- Estimarea unor prognoze demografice la nivel global 
și regional. 
- Migrația populației. Analizarea fluxurilor 
migraționale și a consecințelor lor. 
- Analiza SWOT a migrațiilor internaționale.  
-  Rolul economiei verzi în dezvoltarea sustenabilă a 
economiei mondiale. 
- Importanța nanotehnologiilor în progresul economiei 
mondiale. 
- Relațiile financiar-bancare în economia mondială. 
- Locul și rolul Uniunii Europene în economia 
mondială. 
- Caracterizarea comparativă a Italiei și Norvegiei. 
- Caracterizarea economico-geografică a statelor: 
Spania, Elveția, Canada, Argentina, Nigeria, Arabia 
Saudită, Coreea de Sud. 

Centre urbane cu aeroporturi mari: Beijing, Atlanta, Dubai, 
Los Angeles, Tokyo, Chicago, Londra, Frankfurt pe Main. 

 
LA SFÂRȘITUL CLASEI A XI-A, ELEVUL POATE:  

- descrie realitatea social-economică geografică în diferite contexte, utilizând limbajul geografic; 
- interpreta analitic suporturi statistice, grafice şi cartografice tematice (tabele, diagrame, grafice, scheme, hărți); 
- proiecta soluții la unele situații-problemă ale mediului la nivel local și național, utilizând informații geografice și de la alte discipline școlare; 
- estima impactul globalizării, colaborării regionale și internaționale în valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural; 
- elabora proiecte de caracter  antreprenorial privind valorificarea și protecția patrimoniului cultural mondial, 

 
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:  

- gândire critică și reflexivă privind realitatea uman-geografică; 
- respect și toleranță față de natură, diversitatea culturală și valorile general umane;    
- interes pentru valorificarea și protecția patrimoniului natural și cultural mondial din perspectiva dezvoltării sustenabile; 
- apreciere critică și curiozitate în integrarea achizițiilor geografice cu cele din alte discipline școlare; 
- implicare în activități de voluntariat privind soluționarea situațiilor-problemă și protecția mediului la nivel național și mondial. 
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Clasa a XII-a  
Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană  

 
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi şi produse de învăţare recomandate 

 
1.1. Explicarea unei realități 
spațiale investigate (direct sau 
indirect) prin utilizarea corectă a 
limbajului geografic 
 
1.2. Ierarhizarea elementelor, 
proceselor şi fenomenelor 
realităţii geografice după diferite 
criterii 
 
 
1.3. Argumentarea   relaţiilor 
dintre  elemente, procese și 
fenomene geografice prin 
mijloace şi limbaje specifice 
 
 
2.1. Estimarea realității 
geografice a lumii 
contemporane prin raportarea la 
suporturi statistice, grafice şi 
cartografice 
 
 
2.2. Interpretarea realității 
geografice a lumii 
contemporane aplicând 

 
MEDIUL GEOGRAFIC 

 
Noţiuni: mediu geografic, mediu natural, mediu 
antropizat, mediu antropic. 

 
• Învelișul geografic: părți structurale, 

particularități și legități.̽ 
• Componentele mediului geografic: abiotice, 

biotice, antropice. 
• Interacțiunea dintre componentele mediului 

geografic la nivel local, regional și global.̽ 
• Mediul geografic al Republicii Moldova:  

particularităţi în context european și mondial.  

 
CALITATEA, VALORIFICAREA ȘI 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN LUME ȘI ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
Noţiuni: calitatea mediului, degradarea 
mediului, poluarea mediului, efect de seră, 
monitoringul mediului,  patrimoniu natural, 
patrimoniu cultural, arie naturală protejată, parc 
național. 

 
• Calitatea mediului în lume și în Republica 

Moldova. Monitoringul mediului.̽   

1.1. Lucrul cu dicționarele geografice în vederea exersării limbajului 
geografic; Identificarea limbajului geografic specific în diverse surse 
de informare, inclusiv mass-media; Elaborarea unor texte/proiecte 
tematice ample cu limbaj geografic adecvat.  
 
1.2. Aplicarea tehnicilor de organizare grafică a informației după 
diferite criterii (clasificări/sistematizări ale elementelor, proceselor și 
fenomenelor realității geografice ș.a.); Completarea unor tabele cu 
informațiile solicitate, clasificând elementele, procesele şi 
fenomenele realităţii geografice după diferite criterii. 
 
1.3. Diferențierea particularităților specifice elementelor, proceselor, 
fenomenelor realității geografice, utilizând limbajul specific; 
Aprecierea critică a relațiilor dintre elemente, procese și fenomene 
ale realității geografice, folosind limbaje specifice, din perspectiva 
dezvoltării sustenabile. 
     
2.1. Interpretarea semnelor convenționale utilizate în reprezentările 
grafice şi cartografice tematice; Stabilirea legăturilor cauzale, a 
legităților și a tendințelor de dezvoltare a realității geografice, 
analizând suporturile statistice, grafice și cartografice; Completarea 
/elaborarea de scheme /tabele / hărți-contur tematice; Localizarea pe 
hartă a unor elemente, procese și fenomene geografice.   
 
2.2. Aplicarea cunoştinţelor acumulate la argumentarea realității 
geografice a lumii contemporane aplicând suporturi statistice, grafice 
şi cartografice tematice; Comunicări orale sau scrise / proiecte  
individuale sau de grup privind aprecierea critică a  realității 
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suporturi statistice, grafice şi 
cartografice tematice 
 
 
2.3. Aprecierea realității 
geografice investigate prin 
aplicarea suporturilor statistice,  
grafice și cartografice 
 
 
3.1. Prognozarea dinamicii unor 
situații-problemă ale lumii 
contemporane  
 
3.2. Proiectarea unor acțiuni de 
soluționare a situațiilor-
problemă ale lumii 
contemporane în funcție de 
dinamica acestora 
 
 
 
4.1. Investigarea spațiului 
geografic aplicând conexiuni 
interdisciplinare  
 
 
 
 
4.2. Evaluarea realității 
geografice  a lumii 
contemporane realizând 
conexiuni interdisciplinare 

• Calitatea, valorificarea și protecția mediului 
aerian.  

• Calitatea, valorificarea și protecția mediului 
acvatic. 

• Calitatea, valorificarea și protecția vegetaţiei 
naturale.  

• Calitatea, valorificarea și protecția lumii 
animale. 

• Calitatea, valorificarea și protecția solului și 
subsolului. 

• Conservarea și protecția naturii şi a 
patrimoniului  cultural.  

• Ariile protejate în lume și în Republica 
Moldova. 

• Patrimoniul mondial UNESCO: natural, 
cultural și mixt. Situri din Republica 
Moldova pe lista Patrimoniului mondial 
UNESCO. ̽

• Calitatea, valorificarea și protecția mediului 
în comuna/localitatea natală (lucrare 
practică). 

 
PROBLEMELE GLOBALE ALE LUMII 

CONTEMPORANE 
 

Noţiuni: modificări climatice globale, 
deşertificare, malnutriţie, criză energetică, 
globalizare, hazard natural, hazard antropic, 
conflict  geopolitic. 
 
• Modificările climatice, despădurirea și 

deşertificarea la nivel global, regional și 
local.  

geografice investigate; Interpretarea schemelor /tabelelor / hărților 
tematice și deducerea concluziilor. 
 
2.3. Utilizarea suporturilor statistice,  grafice și cartografice în 
aprecierea dimensiunilor geopolitice ale lumii contemporane; 
Dezbateri tematice cu referire la subiectele investigate; Reflecții 
personale cu referire la interpretarea suporturilor statistice, grafice şi 
cartografice tematice. 
 
3.1. Proiectarea unor soluții la situațiile-problemă ale lumii 
contemporane în baza unor studii de caz; Interpretarea critică a 
soluțiilor propuse; Emiterea unor judecăți de valoare cu privire la  
eficiența soluțiilor propuse; Dezbateri și discuții  tematice cu referire 
la situațiile-problemă ale lumii contemporane. 
 
3.2. Monitorizarea dirijată a soluțiilor propuse, ținând cont de 
dinamica evoluției situațiilor-problemă abordate; Argumentarea prin 
exemple concrete a proiectelor de acțiuni pentru soluționarea 
problemelor lumii contemporane (malnutriţia, problema energetică, 
problema menţinerii păcii ş.a.); Realizarea unor proiecte de cercetare 
tematice.  
 
4.1. Prezentarea cu ajutorul TIC a unor rezultate, cercetări proprii, 
investigații, utilizând calcule matematice; Accesarea conținuturilor 
multimedia cu caracter geografic, ca argumente ale evaluării realității 
geografice  studiate; Prezentarea unor date referitoare la diversitatea 
geografică, utilizând informații din biologie, chimie, istorie 
(problema ariilor protejate , a poluării, a păcii ș.a.). 
 
4.2. Elaborarea comunicărilor, a proiectelor de investigaţie tematice; 
Lecţii-conferinţă cu prezentarea rezultatelor proiectelor tematice  a 
spațiului geografic investigat; Elaborarea/ scrierea unor 
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5.1. Evaluarea patrimoniului 
natural și cultural din 
perspectiva   dezvoltării 
sustenabile 
 
 
 
 
 
5.2. Realizarea proiectelor  de 
valorificare rațională a  
patrimoniului natural și cultural 
din perspectiva dezvoltării 
sustenabile 
 
 
 
 
 
 
 

• Poluarea mediului sub aspect global și local. 
• Asigurarea societății umane cu resurse 

naturale la nivel mondial și în Republica 
Moldova. 

• Asigurarea cu  apă potabilă la nivel mondial 
și local. 

• Problema demografică și a migrației 
populației la nivel mondial și în Republica 
Moldova. 

• Problema alimentară la nivel mondial și în 
Republica Moldova.  

• Globalizarea și impactul ei asupra Republicii 
Moldova.̽ 

• Hazardurile naturale şi antropice la nivel 
mondial și în Republica Moldova.  

• Decalajele social-economice dintre statele 
înalt dezvoltate şi cele  în curs de dezvoltare.̽  

• Conflictele  geopolitice și pacea pe Terra. 
Problema terorismului.̽ 

 
DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN 

LUME ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 
Noţiuni: dezvoltare sustenabilă. 
 
• Dezvoltarea sustenabilă:  caracteristici 

generale. 
• Dezvoltarea sustenabilă în lumea 

contemporană și în Republica Moldova.̽ 
• Rolul educației geografice în dezvoltarea 

sustenabilă.̽ 

scrisori/demersuri către administrația publică locală  cu referire la 
problema investigată. 
 
5.1. Aprecierea critică a componentelor patrimoniului natural și 
cultural național și mondial, studiind diferite surse de informații; 
Observarea stării patrimoniului natural și cultural mondial, studiind 
textul din manual și diferite surse de informare;  Comunicări orale 
sau scrise cu referire la modalitățile de valorificare rațională a 
patrimoniului natural și cultural mondial, din perspectiva dezvoltării 
sustenabile; Excursii și vizite tematice. 
 
5.2. Elaborarea de comunicări orale sau scrise /  proiecte  individuale 
sau de grup, privind valorificarea rațională a  patrimoniului natural și 
cultural național și mondial. Discuții tematice / dezbateri cu referire 
la  acțiunile imediate de valorificare rațională a patrimoniului natural 
și cultural național și mondial; Implicarea în activități de voluntariat 
locale și naționale tematice. 
 
Studii de caz:  
- Situații-problemă privind starea mediului geografic la nivel local 

/ național / global. 
- Rolul ONU în reglementarea problemelor globale ale lumii 

contemporane și ale Republicii Moldova. 
- Rolul OSCE în asigurarea securității regionale. 

 
Produse școlare specifice: 
- Fișe de observații realizate în baza excursiilor și vizitelor tematice 
la obiective ale patrimoniului natural și cultural; 
- Harta-contur completată cu obiectivele geografice: 
Parcuri naționale: Yellowstone, Groenlanda, Galapagos,  Serengeti, 
Kaziranga, Cheile Bicazului-Hășmaș, Grand Canyon, Mammonth 
Cave, Hawaii, Amazonia, Virunga, Kilimanjaro, Kruger. 
Rezervații naturale: Balenelor, Kalahari, Marea Rezervație Gobi, 
Cheile Turzii, Cheile Bicazului. 
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• Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea 
sustenabilă a lumii contemporane.̽ 

Conținuturi propuse pentru extensie 
curriculară:   
- Aprecierea actelor normative cu referire la 

protecția mediului geografic în Republica 
Moldova. 

- Relații în mediul geografic. 
- Degradarea mediului. 
- Poluarea transfrontalieră. 
- Acorduri internaționale privind protecția 

mediului. 
- Prognoze de evoluție a mediului geografic. 
- Evaluarea politicilor de dezvoltare 

sustenabilă aplicate în țările Uniunii 
Europene și în Republica Moldova. 

 

Rezervația Biosferei: Delta Dunării. 
Obiective din lista patrimoniului mondial UNESCO: Bisericile 
pictate din nordul Moldovei (România), Muntele Athos, Machu 
Picchu, Taj Mahal, Dubrovnik, Petra, Schönbrunn. 
Obiective naturale: Marea Barieră de Corali. 
Arii protejate din Republica Moldova: 
Parcuri naționale: Orhei. 
Rezervaţii ştiinţifice: ,,Codrii”, ,,Plaiul Fagului”, ,,Pădurea 
Domnească”, ,,Prutul de Jos”, ,,Iagorlâc”. 
Rezervații peisajere: Suta de Movile, Rudi-Arionești, La Castel. 
Monumente ale naturii: Peștera „Emil Racoviță”, Cheile Butești, 
Izvorul Jeloboc. 
Situri din Republica Moldova pe lista Patrimoniului mondial 
UNESCO: Arcul geodezic Struve. 

 
LA SFÂRȘITUL CLASEI A XII-A, ELEVUL POATE:  

- evalua realitatea geografică, utilizând limbajul geografic; 
- aprecia realitatea geografică, în baza analizei unor suporturi statistice, grafice și cartografice tematice; 
- proiecta soluții la situațiile-problemă ale lumii contemporane, în baza unor studii de caz;  
- investiga realitatea geografică a lumii contemporane, realizând conexiuni cu alte discipline școlare; 
- realiza proiecte investigative de valorificare rațională a  patrimoniului natural și cultural mondial din perspectiva dezvoltării sustenabile, 

 

manifestând ca atitudini și valori specifice:  
 

- opinii personale despre realitatea geografică a lumii contemporane; 
- interes și atitudine pragmatică în demersuri de investigare a realității geografice a Republicii Moldova în contextul lumii contemporane; 
- respect și toleranță față de natură, diversitatea culturală și valorile general umane;    
- responsabilitate pentru valorificarea și protecția patrimoniului natural și cultural mondial și național din perspectiva dezvoltării sustenabile; 
- implicare în activități de voluntariat privind soluționarea situațiilor-problemă și protecția mediului la nivel național și mondial. 
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V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Curriculumul liceal la Geografie își propune formarea la elevi a competențelor specifice geografiei 
prin activizarea elevilor, implicarea și participarea lor activă și deplină în procesul propriei formări, prin 
stabilirea de interacțiuni intelectuale, verbale, social-emoționale și afective cu cadrul didactic și de 
interacțiuni cu conținuturile curriculare.  

Curriculumul liceal la Geografie este orientat spre: valorizarea predominantă în cadrul procesului 
de predare-învățare-evaluare a proceselor mentale realizate de elevi, în vederea dezvoltării capacităților 
cognitive, prin implicare directă și activă în rezolvare de probleme și luare de decizii, în situații reale sau 
simulate; orientarea către metacogniție, către procedurile de monitorizare și reglare pe care elevul care 
învață le aplică asupra propriilor procese mentale și a cunoștințelor pe care le are cu privire la acestea; 
evidențierea rolului de mediator în cunoaștere și al cunoașterii pe care îl deține profesorul/cadrul didactic, 
pentru adaptarea elevilor la specificul și provocările sarcinilor de învățare, pentru menținerea atenției și 
facilitarea evaluării rezultatelor. 

În curriculumul actual între unitățile de competență și activitățile de învățare și produse există o 
legătură directă, acestea corelând între ele. Totodată, există corelarea cu unitățile de conținut pe care cadrul 
didactic trebuie să o realizeze. Activitățile de învățare sunt formulate diversificat, punându-se accentul pe 
interacțiunea elevului cu suporturi construite, investigație individuală sau în grup și implicare activă în 
procesul formării sale. 

Unitățile de conținut sunt formate din câteva rubrici: rubrica Noțiuni în care sunt incluse noțiunile 
de bază la fiecare unitate de conținut, care au caracter obligatoriu și trebuie reținute de elevi; rubrica 
Obiective geografice, care include principalele denumiri geografice pentru fiecare unitate de conținut. 
Acestea, la fel ca și lucrările practice, au un statut obligatoriu și presupun aplicarea lor în activitățile legate 
de lucrul cu hărțile tematice și harta-contur ș.a. Studiile de caz și Produsele școlare specifice includ un șir 
de activități, realizarea cărora presupune angajarea activă și interactivă a elevilor în desfășurarea de 
activități de analizare și dezbatere colectivă/individual a unui „caz”, a unei situații-problemă, de identificare 
și examinare a variantelor de acțiune și de luare de decizii în conformitate cu propriul sistem de valori. 
Rubrica Finalități include capacitățile și atitudinile specifice geografiei pe care le va dobândi elevul la 
sfârșitul fiecărui an de studiu.  

În conformitate cu finalitățile educaționale urmărite profesorul poate stabili formele de organizare 
a activității elevilor în cadrul demersului didactic, după cum urmează: 

a) Organizarea frontală a activității elevilor, care presupune îndrumarea activității tuturor elevilor din 
clasă, simultan, într-un anumit interval de timp. În aceste situații profesorul transmite informații, 
explică, demonstrează, argumentează, dirijează activitatea elevilor, iar aceștia rezolvă sarcinile de 
instruire comunicate de către profesor sau se autoinstruiesc;  

b) Organizarea colectivă a activității elevilor, care reprezintă alcătuirea grupurilor/echipelor, în cadrul 
cărora elevii cooperează între ei în atingerea unor finalități comune; 

c) Organizarea individuală a activității elevilor, ce se realizează în variate  situații educaționale.  
Activitatea individuală a elevilor poate fi organizată individual sau în colectiv, în contexte formale, 

nonformale sau informale, prin care elevii își însușesc prin eforturi proprii, noi cunoștințe, competențe, 
comportamente etc., și găsesc soluții originale, creatoare la problemele cu care se confruntă, eventual sub 
supravegherea profesorului, dar fără participarea lui directă și fără sprijinul acestuia. Printre 
modalitățile/metodele de lucru individual menționăm studiul independent cu manualul și alte resurse 
curriculare, observația sistematică și independentă, lectura activă, referatul, proiectul, portofoliul ș.a.  

Realizarea unui proces de predare-învățare-evaluare stimulativ și interactiv necesită alegerea 
strategiei didactice optimale, care presupune stabilirea metodelor și tehnicilor didactice adecvate, corelarea 
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lor cu formele de organizare corespunzătoare a activității elevilor. Strategiile didactice sunt legate în special 
de tipul comportamental și stilul didactic al profesorului. În cadrul geografiei școlare se recomandă 
aplicarea strategiilor didactice interacționale, în care profesorul este parțial exterior procesului educațional, 
punându-se accent pe învățarea prin cooperare între elevi. În această situație, profesorul practică o abordare 
diferită a strategiei educaționale, prin organizarea activității de învățare, cu ajutorul unor suporturi 
diversificate, pe care ulterior o monitorizează. În acest caz, predarea propriu-zisă este foarte mult diminuată, 
iar preocuparea principală a profesorului este cea de a organiza și monitoriza învățarea desfășurată 
predominant între elevi și materiale de lucru. 

 Abordarea strategiilor didactice interactive se încadrează în problematica generală a dezvoltării 
paradigmei educaţionale cu referire la dimensiunea de predare-învăţare-evaluare, evidenţiind caracterul 
activ-participativ din partea celor ce învaţă şi posibilitatea de cooperare şi de comunicare eficientă.  

Totodată, curriculumul propune mai multe modalități de organizare a conținuturilor învățării și de 
realizare, în grade diferite, a conexiunilor între diferite domenii ale cunoașterii, printre care și 
interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea.  

  În cadrul demersului didactic la geografie trebuie să folosim o gamă de metode şi procedee, 
îmbinate şi corelate sub forma unor modalități metodologice variate. În funcţie de conţinut şi de tipologia 
lecţiei, metodele de instruire se îmbină sub diferite forme şi se bazează pe mijloace şi materiale didactice 
adecvate, în anumite secvenţe ale lecţiei, pe măsura structurării ei logice.  

Pentru formarea competențelor specifice planificate cadrele didactice pot utiliza toate tipurile de 
metode: 
-  Metode expozitive de comunicare orală (povestirea, expunerea liberă, expunerea sistematică, 
descrierea ș.a.); 
- Metode conversativ-interogative (de tip dialog) (conversația liberă, conversația dirijată, conversația 
euristică, conversația evaluativă, brainstorming, dezbaterea, discuția în grupuri mici (socratică), discuția 
frontală, discuția individuală, problematizarea, discuția de grup (focus grup), forumul); 
- Metode explicative (demonstrative) (explicația mediată, explicația nemediată, demonstrația, 
explicația bazată pe utilizarea resurselor de instruire, demersul argumentativ, demersul structurat pe o 
situație problemă, experimentul); 
- Metode bazate pe explorarea informațiilor scrise (lucrul cu manualul, explorarea informației scrise 
(articole, cărți, texte ș.a.), lectura, explorarea informației cartografice, explorarea informației virtuale, 
studiul independent, informarea și documentarea); 
- Metode bazate pe explorarea informațiilor cartografice (explorarea informației cartografice, 
trecerile de scară, transformarea informației cartografice, construirea unor schițe cartografice simple); 
- Metode de instruire bazate pe modele și imagini (explorarea informației grafice, a modelelor, 
imaginilor, utilizarea organizatorilor grafici, utilizarea modelelor fizice, explorarea informațiilor video, 
instruirea programată); 
- Metode bazate pe explorarea realității obiective (colectarea datelor primare, observarea liberă, 
observarea dirijată, observare explicativă, analiza documentelor); 
- Metode bazate pe acțiune (explorarea realității, exercițiul și rezolvările de probleme, studiul de caz, 
lucrările practice, lucrul cu fișele, simularea, e-learning, proiectul, portofoliul ș.a.); 
- Metode și tehnici de dezvoltare a spiritului critic și creativ (metoda cubului, predării reciproce, 
mozaicului, cvintetului, tehnica ciorchinelui, tehnica turul galeriei, sinectica, Frisco, brainwriting, Philips 
6-6, controversa creativă, vizualizarea creativă); 
- Metode de formare a sistemului de atitudini și valori (structurile ilustrative, structurile situaționale, 
analiza critică, opinia, exemplul, contraexemplul, recompensa, constrângerea). 
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Prin metodele selectate se asigură fiecărui elev dreptul la performanță şcolară şi la atingerea 
standardelor educaționale disciplinare. Cadrele didactice vor adapta sarcinile de învăţare conform nivelului 
elevilor, inclusiv pentru cei aflaţi în risc de eşec şcolar, pentru elevii cu CES și pentru elevii cu aptitudini 
deosebite la geografie (dotați), profesorii au obligaţia de a stabili sarcini de învăţare diferențiate.  

Profesorul are libertatea şi responsabilitatea în alegerea strategiilor didactice axate pe formarea de 
competențe. Curriculumul la geografie orientează cadrul didactic în aplicarea strategiilor didactice 
formative, aplicarea metodelor active și interactive, aplicarea activităților de învățare axate pe 
problematizare, investigație, studiu de caz. De asemenea, acest document educațional îi orientează pe 
profesori la formarea competențelor, la stabilirea interconexiunii dintre competențele specifice, unități de 
competințe, conținuturi şi strategii didactice, la realizarea instruirii prin cooperare, la realizarea unei 
evaluări permanente a performanțelor şcolare. 

O predare-învățare interactivă este asistată de o evaluare interactivă (formativă) și de practica 
autoevaluării. Evaluarea formativă poate include următoarele tipuri de reglări:  

a) efectuate de profesor;  
b) efectuate de perechi de elevi (asociate cu sintagma „interevaluare”);  
c) efectuate de elevul însuși (asociate cu termenul „autoevaluare”). 
 Obiectul evaluării este procesul sau produsul care va fi evaluat. Evaluarea interactivă se bazează pe 

evaluarea procesului și mai puțin pe evaluarea produsului. Operațiile evaluării sunt pașii ce trebuie parcurși 
în procesul de evaluare până la momentul emiterii unei judecăți de valoare asupra prestației sau rezultatului 
unui elev: măsurarea; aprecierea; decizia. Metodele de evaluare se referă la modalitățile prin care se 
evaluează procesul de învățare și rezultatele celui care învață. La disciplina Geografie, cadrul didactic poate 
aplica: 
- Metode și tehnici de evaluare orală (tehnica expunerii cunoștințelor, tehnica descrierii orale, tehnica 
explicației orale, tehnica chestionării orale frontale, tehnica chestionării orale a unui grup, tehnica 
chestionării orale individuale);  
- Evaluarea prin probe scrise (examinări scurte, de tip obiectiv; testul, lucrarea scrisă semestrială 
(teza), lucrarea scrisă/proba aplicată la sfârșit de capitol, temele de acasă). 
- Metode de evaluare prin probe practice (evaluarea prin rezolvare de exerciții, de probleme, 
experimentul, evaluarea prin aplicarea unor algoritmi, analiza și interpretarea hărților tematice, 
fotografiilor, graficelor ș.a.) 
- Metode complexe de evaluare (proiectul, portofoliul, posterul, investigația ș.a.).  

Prin examenul de bacalaureat la geografie, ca disciplină la solicitare, se va evalua dacă au fost formate  
competenţele specifice  geografiei şi dacă au fost atinse standardele de eficiență la geografie.   

Probele de evaluare utilizate la clasă vor conţine itemi şi sarcini prin intermediul cărora se vor evalua, 
prioritar, nu doar cunoştinţe şi capacităţi separate, ci formarea de competenţe. Exemple de astfel de itemi 
şi sarcini profesorul le va putea selecta din ghidul metodologic, culegerile de teste la geografie şi din 
programa la geografie pentru examenul de bacalaureat. Evaluările, realizate la geografie, vor include în 
mod obligatoriu şi itemi rezolvarea cărora necesită conexiuni interdisciplinare, transdisciplinare. Vor fi 
propuse spre realizare şi proiecte integrative, inclusiv proiecte de tip STEM și STEAM, ca metodă de 
evaluare. Important este ca fiecare actant educațional să conştientizeze că evaluarea în orice contexte trebuie 
să fie obiectivă. 
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