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Nr. 
crt. 

Temele propuse pentru elevi   Nr. ore Data/ 
Interval orar 

        Profesorul lector          Locaţia 

1. Globul geografic și harta. Coordonatele geografice. Mișcările 

Pământului și consecințele lor.clasa a5a 

Continentele și oceanele Terrei. Europa și Asia în Epoca Marilor 

Descoperiri Geografice. Europa și Asia – poziție geografică, limite, 

puncte extreme, articulații ale țărmurilor. Aplicaţii practice. clasele 6-7 

3 23.10.2021 

(15:00-18:00) 

Geanina BADEA online 

2. Măsurarea timpului - aplicații practice. clasa a5a 

Aplicații practice - Exerciții de apreciere a distanțelor și suprafețelor 

pe suporturi cartografice clasice și/sau digitale. clasele 6-7 

Structura internă a Terrei. Formele majore ale reliefului Terrei. 

Vulcanii și cutremurele. clasa a5a 

Europa și Asia – caracteristici generale ale reliefului; unități majore de 

relief. clasele 6-7 

3 30.10.2021 

(15:00-18:00) 

Tonia BUCURICĂ online 

3. Relieful – caracteristici. Studii de caz: Munții Alpi și Munții 

Himalaya; prezenţa vulcanismului activ (Cercul de Foc al 

Pacificului/bazinul Mării Mediterane și dorsala atlantică). clasele 5-6-7 

Vremea și clima. Zonele climatice ale Terrei. clasa a5a 

Diferențieri climatice – Europa și Asia.  

Studiu de caz: influența exercitată de vânturile de vest și de vânturile 

musonice. clasele 5-6-7 

 

 

 

 

3 13.11.2021 

(15:00-18:00) 

Tina Elena ENE     online 

4. Hidrografia – caracteristici generale.  
Fluvii și lacuri reprezentative. Fenomene hidrografice exteme. 
Aplicații practice. clasele 5-6-7 
 

3 20.11.2021 
(15:00-18:00) 

Diana HAIDEI    online 
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5. Corelații bio și pedogeografice. Contraste biogeografice. Studii de caz. 
clasele 5-6-7 

3 27.11.2021 
(15:00-18:00) 

Doina TOMA online 

6. Relieful orizontului local. Reguli de comportare şi măsuri de protecţie în 
cazul producerii de fenomene şi procese în orizontul local (prăbuşiri, 
alunecări de teren, cutremure etc.) clasa a5a 
Populația Terrei – evoluție numerică, dinamică, mobilitate teritorială, 
diversitatea umană, răspândirea geografice. Elemente specifice 
continentelor Europa și Asia. clasele 6-7 
Harta politică. Aplicații practice. Așezările umane. Forme de locuire și 
diferiențieri teritoriale specifice Europei și Asiei. Mari orașe europene și 
asiatice. Studii de caz: marile aglomerări urbane. clasele 6-7 

3 22.01.2022 
(9:00-12:00) 

 

Oana JOIȚA online 

7. Influenţa climei asupra geosferelor. Vremea şi activitatea umană în 

orizontul local. clasa a5a 

Resursele naturale și valorificarea lor. Activitățile economice. Contraste 

economice regionale în cadrul continenetelor Europa și Asia. Aplicații 

practice. clasele 6-7 

Uniunea Europeană – caracteristici geografice și geopolitice; evoluție în 

timp. Asia în lumea contemporană. Studii de caz. clasele 6-7 

 

3 29.01.2022 
(9:00-12:00) 

Alina Elena RĂTESCU      online 

 8. Resurse de apă potabilă, Măsuri de protecţie a apelor, Modalităţi de 

avertizare, reguli de comportare şi măsuri de protecţie în cazul producerii 

de fenomene extreme în orizontul local. clasa a5a 

Europa Centrală – caracteristici geografice. Profil  transversal pe direcție 

est –vest în cadrul regiunii de-a lungul paralelei de 45°latitudine nordică 

Studii de caz: Germania și Polonia. clasa a6a 

Asia de Sud. India – caracteristici geografice. Asia de Vest și Sud-Vest. 

Turcia – caracteristici geografice. Asia de Est – caracteristici geografice. 

Studiu de caz: China și Japonia. clasa a7a 

 

3 05.02.2022 

(9:00-12:00) 

Tonia BUCURICĂ          online 

9. Protecţia plantelor, a animalelor şi conservarea solului. clasa a5a 

Europa Sudică – caracteristici fizico-geografice. Studiu de caz: 

Spania și Italia. clasa a6a 

Africa – poziție geografică, articulații ale țărmurilor. Relieful – 

formarea și evoluția reliefului; unități majore de relief; Studiu de caz: 

prezenţa riftului est-african. Africa – caracteristici climatice, 

hidrografice și bio-pedogeografice. Aplicații practice. clasa a7a 

 

3 15.02.2022 

(9:00-12:00) 

Tina Elena ENE       online 

10.  Diversitatea peisajelor terestre naturale. clasa a5a 

Europa Vestică – caracteristici geografice. Studii de caz: Franța, Regatul 

Unit, Belgia, Olanda, Luxemburg. clasa a6a 

Africa – elemente de diversitate umană, răspândirea geografică a 

populației. Așezările umane. Harta politică. Studiu de caz: 

Problemele continentului Africa în lumea contemporană. Africa – 

studii de caz: Egipt, Republica Africa de Sud. clasa a7a 

3 19.02.2022 
(9:00-12:00) 

          Diana HAIDEI        online 



 
 
 
 

 

     11. Profil transversal fizico-geografic de la nord la sud de-a lungul 
meridianului de 25° longitudine estică. clasa a5a 
Europa Nordică – caracteristici geografice. Studii de caz: Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Danemarca. Profil transversal de la nord la sud prin 
Europa de-a lungul meridianului de 25° longitudine estică. clasa a6a 

America de Nord și de Sud – poziție geografică, limite, articulații ale 

țărmurilor. Caracteristici generale ale reliefului continentului american 

Studiu de caz: sistemul muntos cordilero-andin. clasa a7a 

3 12.03.2022 
(9:00-12:00) 

Oana CREȚU 
 

online 

 

 12. Profil  transversal pe direcție est –vest de-a lungul paralelei de 

45°latitudine nordică. clasa a5a 

Europa Estică – caracteristici fizico-geografice. Studii de caz: Federația 

Rusă, Ucraina. clasa a6a 

America de Nord și de Sud – hidrografia; diferențieri climatice și 

biogeografice. Aplicații practice. clasa a7a 

America de Nord și de Sud: elemente de diversitate umană, răspândirea 

geografică a populației. Așezările umane. Harta politică. Studiu de caz: 

forme de aglomerare urbană. clasa a7a 

3   19.03.2022 
(9:00-12:00) 

Geanina BADEA       online 

 13. Gheţarii. Consecințe ale încălzirii globale asupra ghețarilor. Reguli de 

comportare şi măsuri de protecţie în cazul producerii avalanșelor. 

Expediții la capătul Pământului. clasa a5a 

Calitatea vieții în Europa. Efectele activităților umane asupra mediului. 

Modificări globale ale mediului. clasa a6a 

Studii de caz: Caracterizarea geografică a statelor SUA și Brazilia. 

Aplicații practice. clasa a7a 

 

3   26.03.2022 
   (9:00-12:00) 

Alina Elena RĂTESCU       online 

14 Calitatea vieții în pe Terra. Efectele activităților umane asupra mediului. 

Modificări globale ale mediului. clasa a5a 

Asemănări și deosebiri între regiunile geografice ale continentului 

Europa. Aplicații practice. clasa a6a 

Aspecte de unicitate și identitate geografică specifice continentelor 

Australia, Oceania și Antarctica. Aplicatii practice.clasa a7a 

 

3   02.04.2021 
   (9:00-12:00) 

Doina TOMA online 

 15. Testare finală - clasa a V-a 
Testare finală - clasa a VI-a. 
Testare finală - clasa a VII-a. 
 

 

 

 

 

3     09.04.2022 
      (9:00-12:00) 

Tina Elena ENE 
Geanina BADEA 
Diana HAIDEI 
Oana JOIȚA 

Tonia BUCURICĂ 
Alina Elena RĂTESCU 

Doina TOMA 

            online 


