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Școala online...cum? cu ce? de unde? 

Declanșarea  pandemiei  cauzate  de  virusul  Covid-19,  mai  întâi  în  China,  apoi  în
întreaga lume, și măsurile inițiate pe plan național în vederea limitării răspândirii virusului au
condus la o reconsiderare a modului de realizare al procesului de predare-învățare-evaluare și
a facilitat trecerea către un învățământ exclusiv digitalizat. 

Astfel,  în  contextul  suspendării cursurilor  în  învățământul  preuniversitar,  al
desfășurării activităților profesionale de acasă, Ministerul Educației și Cercetării a emis un act
normativ  care  reglementeză  prezența  online  obligatorie  la  cursuri  a  elevilor  și  a  cadrelor
didactice. 

În  acest  context,  atât  Ministerul  Educației  și  Cercetării  cât  și  toți  cei  interesați  în
asigurarea unei permanențe în instruirea elevilor au pus la dispoziția tuturor celor interesați o
gamă   variată  de  resurse  online  și  offline,  care  pot  fi  utilizate  pentru  a  conecta  cadrele
didactice și elevii, pentru a asigura continuitatea activității de învățare pe întreaga durată de
suspendare a cursurilor, pentru a furniza metode eficiente de învățare elevilor săi și, nu în
ultimul rând, pentru a sprijini dezvoltarea profesională și personală continuă a celor interesați.

Astfel,  școala  românescă  și-a  mutat  cursurile  în  mediul  virtual  prin  intermediul
aplicațiilor  care  facilitează  comunicarea  sincron  /  asincron,  a  platformelor  de  e-learning
(Zoom, Google Meet, Skype, Cyber, Google Classroom etc). 

Bineînțeles că o activitate de instruire online nu poate înlocui, din punct de vedere
pedagogic, interacțiunile sociale elev-elev, elev-cadru didactic, însă tehnologia, astăzi din ce
în ce mai mult, parte a vieții noastre, pune la dispoziție atât cadrelor didactice cât și elevilor și
părinților  produsele  de  învățare  online,  prin  intermdiul  cărora  copiii  descoperă  resurse
educaționale atractive,  incitante,  creative,  dinamice,  care le suscită interesul  pentru studiul
geografiei,  le  crește  motivația  internă  pentru  învățare,  le  pune  în  valoare  cunoștințele  și
deprinderile formate în medii diferite de învățare. 

Accesul la aceste resurse educaționale poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice
loc,  elevii  având posibilitatea  de  a  își  desăvârși/consolida  pregătirea,  grație  numeroaselor
jocuri educaționale, animații, filme, imagini, materiale informative, prezentări reunite într-un
singur loc și grupate în funcție de specificul învățării.

Prezentul ghid se dorește a fi o veritabilă sursă de inspirație pentru reorganizarea, în
funcție de noul context, a activității de predare-învățare-evaluare la clasă și cuprinde exemple
de aplicații, resurse și instrumente online care au fost aplicate în cadrul orelor de geografie.
Lucrarea îşi găseşte utilitatea pentru că fiecare profesor este preocupat de găsirea celor mai
eficace metode și tehnici de a rămâne în conexiune cu elevul, de a își continua programul de
instruire propus. 

Fiecare cadru didactic este preocupat de stabilirea implicaţiilor folosirii noilor tehnici
de predare asupra performanţelor obţinute de elevi,  dar şi de creşterea motivaţiei  acestora
pentru învăţare astfel încât să se pună bazele unui învăţământ digitalizat, în care elevul să fie
partener  activ  cu  profesorul  în  procesul  elaborării  cunoştinţelor,  un  învăţământ  în  care
profesorul este pus în situaţia de a crea situaţii de învăţare autentice în care elevul să-şi pună
în valoare gândirea critică, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de a emite un punct de
vedere argumentat.

Tocmai de aceea, motto-ul sub care a fost  elaborat acest ghid este afirmația lui Jan
Amos Comenius „Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai
astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că învăţând pe alţii ne

http://www.scoalaintuitext.ro/


învăţăm pe noi înşine”,  iar  concluzia  desprinsă este aceea  că un bun cadru didactic  este
capabil de o mare varietate de stiluri didactice și are posibilitatea să-şi adapteze munca sa
diferitelor circumstanţe, să confere predării flexibilitate şi mai multă eficienţă.

Profesor,
Bucaloiu Ionela
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa:  a IX-a /  a XII-a 

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea  experienței 
de succes

Resurse online pentru aplicarea la clasă  a metodei “Teoria
inteligențelor multiple”

Descrierea experienței 
de succes

    ”A cunoaște un elev  înseamnă a descifra notele dominante ale
personalității sale, înseamnă a înțelege și a identifica motivele care-l
determină  să acționeze  într-un mod sau altul  și  a  vedea  la  ce  ne
putem aștepta de la el” (Stoica, (2002), p. 18); înseamnă a înțelege
faptul că fiecare elev este unic, că fiecare dintre ei  are un stil  de
învățare  dominant,  o  anumită  capacitate  intelectuală,  anumite
aptitudini care trebuie valorificate la maxim prin punerea în valoare
a principiilor didactice și a unor metode și procedee specifice.
    Howard Gardner  studiind  modul  în  care  oamenii  îşi  rezolvă
problemele,  a  stabilit  următoarele  tipuri  de  inteligenţă:  logico-
matematică,  lingvistică  sau  verbală,  vizual-spaţială,  muzicală,
interpersonală, intrapersonală şi corporal-chinestezică, la acestea
adăugând în anul 1991 şi inteligenţa naturalistă. 
Metoda poate fi aplicată,  cu succes, nu numai în cadrul orelor de
geografie, ci şi de istorie, matematică, limbi străine etc., dacă se iau
în calcul următoarele întrebări: 
- Cum pot folosi cuvântul scris? – inteligenţa lingvistică; 
- Cum  pot  folosi  culoarea  şi  materialele  vizuale?  –  inteligenţa
vizual-spaţială; 
- Cum pot  introduce  numere,  deprinderi  de  gândire  în  lecţie?  –
inteligenţa logică, matematică; 
- Cum pot aduce în lecţie muzica? – inteligenţa muzicală; 
- Cum pot mişca trupul şi mâinile elevilor? – inteligenţa corporal-
chinestezică; 
- Cum pot aduce natura în cadrul lecţiei? – inteligenţa naturalistă; 
- Cum pot  motiva  elevii  să  coopereze  în  învăţare?  –  inteligenţa
interpersonală; 
- Cum pot  evoca  sentimente  şi  amintiri  personale?  –  inteligenţa
intrapersonală. 

  De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Permite tratarea diferenţiată a elevilor, aceştia punându-şi în valoare



stilul  dominant  şi  prin feed-back-ul  realizat,  există  şi  posibilitatea
valorificării celorlalte stiluri; 
Dezvoltarea motivaţiei învăţării, a curiozităţii, a interesului elevilor
pentru diferite domenii de activităţi; 
Sarcinile de  învățare  create favorizează dialogul şi toleranţa între
membrii grupului; 
Elevii  se  pot  angaja  mai  uşor  în  discuţii,  devin  mai  interesaţi  şi
motivaţi de studiul în detaliu al geografiei. 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Profesorul conştientizează punctele slabe şi forte ale fiecărui elev şi
poate acţiona pentru valorificarea deplină sau ameliorarea acestora;
Se creează premisa formării  unui stil  de muncă activ,  controlat  şi
autocontrolat; 
Metoda permite abordarea unor domenii noi, ce reprezintă extinderi
ale conţinutului şi realizarea unor conexiuni cu alte discipline; 
Sunt exersate  activităţi de cercetare independentă, care sunt utile în
formarea ulterioară şi în educaţia permanentă a elevilor; 

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

Site-uri utile pentru valorificarea diferitelor tipuri de inteligență:

Inteligența lingvistică: 
1. wordle.net - Permite elevilor să utilizeze modalități creative de expresie utilizând cuvinte;
2. ed.voicethread.com - Înregistrează opinia elevilor (exprimată oral, ca narațiune) într-un film 
care integrează audio, text, imagini;
3. tickatok.com - Elevii pot să creeze povestiri și să le salveze ca o carte;
4. .org/wordworld - O lume unde cuvintele prind viață;
5. readwritethink.org - Activități interactive pentru citit, scris și exprimare orală;
 
Inteligența logico-matematică: 
1. toytheater.com - Calcule matematice, lectură, muzică și art puzzles;
2. launchball.sciencemuseum.org.uk - Jocuri de puzzle logice;
3. mathplayground.com - Elevii își exersează abilitățile matematice și se angajează în jocuri 
logice;
4. .com- Jocuri pentru a-i face pe elevi să gândească în domeniile: științe, arte, limbaj, 
matematici;
5. knowitall.org/hobbyshop - Un spațiu pentru timp liber, cu activități de tip logico-matematic;
6. mrsp.com - O bibliotecă pentru celebrarea lecturii și a cărților;
 
Inteligența vizual-spațială:
1. knowitall.org/series/artopia - Elevii lucrează interactiv în domeniile pictură/ desen, media 
arts, sculptură, teatru;
2. doink.com - Elevii pot crea animații pentru a ilustra un concept sau o povestire;
3. flickr.co m- O platformă pentru gestionarea și schimbul de fotografii;
4. arkive.org - Elevii pot vedea fotografii cu mii de animale;
 
Inteligența corporal-chinestezică:
1. secretbuilders.com - O lume virtuală în care elevii pot interacționa cu personaje istorice;
 
Inteligența muzicală:

http://secretbuilders.com/
http://www.arkive.org/
https://www.flickr.com/
http://www.doink.com/
https://www.knowitall.org/series/artopia
http://mrsp.com/
http://knowitall.org/hobbyshop
http://iknowthat.com/
http://mathplayground.com/
https://launchball.sciencemuseum.org.uk/
http://toytheater.com/
http://readwritethink.org/
http://pbskids.org/wordworld
https://tikatok.com/
http://ed.voicethread.com/
http://wordle.net/


1. toytheater.com - Elevii pot interacționa prin muzică, sunete și alte tipuri de activități (jocrui 
de tip  puzzle);
2. audible.com - Descărcați și ascultați cărți în format audio (audiobooks);
3. capzles.com - Creați timelines cu multimedia (audio și video);
 Inteligența interpersonală:
1. secretbuilders.com - O lume virtuală în care elevii pot interacționa cu personaje istorice;

Inteligența intrapersonală:
1. voki.com - Elevii pot crea avatare personalizate pentru a exprima un punct de vedere;

Inteligența naturalistă:
1. google.com/earth - Elevii pot explora Pământul prin imagini din satelit, hărți, clădiri 3D;
2. google.com/sky - Elevii pot explora universul: Luna, sistemul solar, constelații, galaxii;
3. arkive.org - Elevii învață despre animale și habitatul lor;
4. wdl.org/en - World Digital Library. Elevii pot face tururi virtuale în jurul lumii și în timp.

https://www.wdl.org/en/
http://www.arkive.org/
http://www.google.com/sky/
http://www.google.com/earth/
https://www.voki.com/
http://secretbuilders.com/
http://secretbuilders.com/
http://capzles.com/
https://www.audible.com/cat/Kids-Audiobooks/2239696011
http://www.toytheater.com/
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ:  Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a XI-a E

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Resurse online utile în predarea lecției “Hazarduri naturale
endogene”

Descrierea  experienței
de succes

    În vederea atingerii competențelor generale și specifice propuse și
a  formării  capacităților  și  deprinderilor  necesare  abordării
conținuturilor  geografiei se impune împărțirea sarcinilor de învățare
în  funcție de vârsta, dar  și de particularitățile lor individuale (nivel
de gândire, memorie, ritmul de muncă, stilul de învățare dominant,
limbaj,  memorie,  atenție,  percepția,  creativitatea).  De  asemenea,
trebuie ca profesorul  să aibă în vedere faptul că este important ca
elevii să nu primească informațiile într-o formă de-a gata elaborată,
ci  din  contră,  profesorul  trebuie  să  creeze  situații  de  învățare
autentice,  care să suscite  interesul  elevilor  spre studiul geografiei,
care să le exploateze la maxim, creativitatea, puterea de gândire și
capacitatea  de a  selecta  și  de a  opera  cu  un volum de informații
preluat din diverse surse.
    Crearea unor secvențe didactice prin integrarea site-ului în lecție
facilitează  foarte  mult  colaborarea  dintre  elevi  și  procesul  de
generare de noi cunoștințe. Cu această ocazie cadrul didactic poate
învăța elevii  să își  salveze link-urile către  paginile  sursă printr-un
bookmarking colaborativ (de exemplu,  http://del.icio.us/), dar și să
folosească instrumentele google (Google doc, Google Forms, Google
prezentari  etc).  Profesorul poate   începe o lecţie  introductivă bine
structurată în sala de clasă, pentru ca apoi sǎ continue cu materiale
online distribuie selectiv. 

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Prin integrarea site-ului în lecție este favorizat schimbul de idei între
elevi,  între  elevi  și  cadrul  didactic,  este  dezvoltat  spiritul  critic,
obiectivitatea şi reflexiunea discursivă a celor implicați.
Învăţarea prin colaborare şi cooperare consideră elevii ca membri ai
unui grup, dar implică, de asemenea, fenomene precum negocierea
sau  partajarea  înţelesurilor,  construirea  și  rezolvarea  sarcinilor  de
lucru trasate.

http://del.icio.us/


Tehnica  implică elevii în însușirea/fixarea cunoștințelor transmise.
Profesorii  cooperanţi  încurajează  elevii  în  a-şi  folosi  propriile
cunoştinţe, în a le împărtăşi cu colegii şi a produce noi cunoştinţe pe
baza strategiilor de învăţare folosite. Astfel, elevii sunt încurajaţi să
cunoască opiniile fiecăruia, să-şi dezvolte gândirea critică şi creativă,
să participe deschis la discuţiile pe tema propusă.
 

Reflecțiile  mele/  Lecții
învățate 

Integrarea site-ului în lecție este un mijloc de stimulare a creativităţîi
elevilor și de creare a unui mediu colaborativ;
Profesorul  devine mediator  de cunoştinţe,  sprijinind elevii  în a  se
conecta la noi surse de informaţii pentru îmbogăţirea experienţei lor;
Profesorii  pot  structura  resursele  necesare  desfăşurării  activităţii
propuse, pot organiza activitatea, pot sprijini elevii pentru a-şi aduce
o contribuţie la activitate;
Profesorii furnizează informaţii elevilor şi în acelaşi timp dobândesc
ei înşişi noi cunoştinţe, experienţe, adaptându-și demersul didactic la
cerințele impuse de către mediul intern.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

Site-uri  utile  pentru  predarea-învățarea-evaluarea  conținuturilor  referitoare  la  hazardurile
naturale endogene:

Pentru introducerea secvenței referitoare la structura internă a Pamantului se poate folosi site-
ul:
http://www.planete-astronomie.com/Terre/Terre-Structure.php

Legătura dintre seisme și vulcani este mult mai bine înțeleasă dacă parcurgem informațiile
oferite de site-ul:
http://www.pagesperso-orange.fr/meteoclimato/Les_seismes_et_les_volcans.htm
http://www.iris.edu/seismon

Repartizarea vulcanilor pe suprafața planetei se poate studia cu ajutorul site-ului:
http://www.ggl.ulaval.că/personnel/bourque/s1/volcans.html

Mișcările divergente și convergente ale plăcilor tectonice și alunecarea lor frontală, cele care
dau naștere la seisme, se pot pune în evidență cu ajutorul site-ului:
http://www.seed.slb.com/fr/scictr/watch/living-planet/mountains.htm

Nașterea unei dorsale oceanice și formarea unui rift se pot urmări pe site-ul:
http://svt.ac-rouen.fr/tice/rift/rift2.htm

Formarea insulelor Hawaii se poate urmări prin accesarea site-ului:
http://education.france5.fr/DOSSI/dossi

Localizarea și tipologia vulcanilor se poate vedea cel mai bine pe site-ul:
http://www.volcano.și.edu/world/find_regions.cfm
Pentru mai multe informații  despre vulcanii celebri ai omenirii se pot consulta site-urile: 

http://www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm
http://education.france5.fr/DOSSI/dossi
http://svt.ac-rouen.fr/tice/rift/rift2.htm
http://www.seed.slb.com/fr/scictr/watch/living-planet/mountains.htm
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/volcans.html
http://www.iris.edu/seismon
http://www.pagesperso-orange.fr/meteoclimato/Les_seismes_et_les_volcans.htm
http://www.planete-astronomie.com/Terre/Terre-Structure.php


Mount St.Helens:http://www.fullscreen360.com/st-helens.htm;
Etna: http://www.youtube.com/watch?v=Rd-enn5Kzfy;
Piton de la Fournaise: http://www.youtube.com/watch?v=QD-G9ArHVZs

Site-uri ale unor cutremure devastatoare din istoria lumii:
https://www.youtube.com/watch?v=Envo2mDF1mk
https://www.youtube.com/watch?v=U92HtAahEec
https://www.romaniatv.net/cel-mai-puternic-cutremur-din-istorie-a-avut-o-magnitudine-9-5-
mii-de-oameni-au-murit-în-seism_316213.html

Materiale informative pe tema hazardurilor endogene pot fi studiate prin accesarea link-urilor:
https://prezi.com/wsgr1kakt3da/hazarde-endogene/
https://ro.scribd.com/doc/12392208/HAZARDE-ENDOGENE
https://www.referatele.com/referate/geografie/online12/Hazarde-endogene--cutremurele-de-
pământ-referatele-com.php
https://www.academia.edu/10739208/HAZARDE_NATURALE

Pornind de la informațiile  furnizate prin accesarea site-urilor menționate,  elevii  pot construi
propriile  lor  explicații  cu  privire  la  modul  de  producere  al  hazardurilor  naturale  iar  rolul
profesorului este de a-i ajuta să utilizeze informațiile oferite de Internet pentru o cercetare și
informare proprie.

https://www.referatele.com/referate/geografie/online12/Hazarde-endogene--cutremurele-de-pamant-referatele-com.php
https://www.referatele.com/referate/geografie/online12/Hazarde-endogene--cutremurele-de-pamant-referatele-com.php
https://ro.scribd.com/doc/12392208/HAZARDE-ENDOGENE
https://prezi.com/wsgr1kakt3da/hazarde-endogene/
https://www.romaniatv.net/cel-mai-puternic-cutremur-din-istorie-a-avut-o-magnitudine-9-5-mii-de-oameni-au-murit-in-seism_316213.html
https://www.romaniatv.net/cel-mai-puternic-cutremur-din-istorie-a-avut-o-magnitudine-9-5-mii-de-oameni-au-murit-in-seism_316213.html
https://www.youtube.com/watch?v=U92HtAahEec
https://www.youtube.com/watch?v=Envo2mDF1mk
http://www.youtube.com/watch?v=QD-G9ArHVZs
http://www.youtube.com/watch?v=Rd-enn5Kzfy
http://www.fullscreen360.com/st-helens.htm


 

 ȘCOALA ONLINE - Experiența 3

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ:  Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a XII-a E

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

 “Hot Potatoes”

Descrierea experienței 
de succes

       Cu ajutorul Hoț Potatoes  se poate crea și publica mai multe 
tipuri de exerciţii cA pagini html.
     Tutoriale despre modul de creare a unui test Hoț Potatoes se 
găsesc la următoarele link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4NnIFItAk
https://www.youtube.com/watch?v=32LQJq-e06A
https://www.youtube.com/watch?v=Grd8-MCqp9A
     Etapele creării unui test Hot Potatoes:
- accesarea http://hotpot.uvic.ca;
- crearea unui cont și înregistrarea pe site;
- completarea formularului și primirea unui cod cu numele dvs. de 
utilizator, confirmarea inregistarii;
- lansarea unui subprogram JCloze, JMatch, JMix, JCross, Jquiz, The
Matcher;
- construirea exercițiilor;
      Folosind aceste subprograme pot fi realizate teste şi exerciţii cu 
mai multe tipuri de itemi:
a) Itemi cu alegere multiplă (cu unul sau mai multe răspunsuri 
corecte);
b) Itemi cu alegere duală de tip adevărat-fals;
c) Itemi semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare);
d) Itemi hibrizi, adică întrebări care se transformă dintr-un tip în 
altul;
e) Texte cu spaţii ce trebuie completate;
f) Crearea de propoziţii (cuvinte) folosind expresii (litere), date;
g) Itemi de tip asociere în pereche – Jmatch.exe;
h) rebus – Jcross.exe.
Exemple de teste create cu ajutorul acestui program regăsiți la 
următoarele adrese:
file:///E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs
%20valahia/J%20QUIZ.htm
file:///E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs
%20valahia/test%20j%20match.htm 

../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/test%20j%20match.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/test%20j%20match.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/J%20QUIZ.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/J%20QUIZ.htm
http://hotpot.uvic.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=32LQJq-e06A
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4NnIFItAk


file:///E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs
%20valahia/rebus%20relieful%20Europei.htm 
file:///E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs
%20valahia/j%20cloze.htm 

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Gradul ridicat de obiectivitate al evaluării;
Posibilitatea realizării unei diagnoze a volumului de cunoștinţe, 
priceperi, deprinderi deţinute de elevi;
Asigurarea instruirii diferenţiate a elevilor în funcţie de 
posibilităţile intelectuale ale elevilor;
Reducerea timpului efectiv de realizare a evaluării;
Absenţa stărilor emoţionale ale elevilor;
Posibilitatea stocării rezultatelor;
Formarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
Este o modalitate rapidă de colectare și culegere de feed-back;
Permite testarea într-un interval scurt de timp al unui volum mare de
cunoștințe;
Modalitate  interactivă  de  evaluare  și  de  stimulare  a  interesului
elevilor pentru studiul geografiei.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Este un soft uşor de utilizat, atât pentru profesori, cât și pentru elevi
și oferă o gama largă de exerciţii. 
Pe fiecare cartof apare numele unui tip de exerciţiu: JCloze, JMatch,
JMix, JCross, Jquiz, The Matcher.
Se pot realiza teste diferențiate în funcție de nivelul de pregătire și de
posibilităţile elevilor.
În teste se pot introduce elemente interactive - appleturi java, obiecte
flash, imagini animate etc.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/j%20cloze.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/j%20cloze.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/rebus%20relieful%20Europei.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/rebus%20relieful%20Europei.htm
../../../../E:/7/Materiale%20utile%20scoala%202013-2014/curs%20valahia/rebus%20relieful%20Europei.htm


    

    





 ȘCOALA ONLINE - Experiența 4

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa:   a IX-a/a XII-a

Ce experiență a fost de succes?

Denumirea  experienței 
de succes

 Classroom

Descrierea  experienței 
de succes

Aplicația pentru educație Google Classroom este un serviciu gratuit 
inclus în pachetul de aplicații Google pentru educație.
Platforma Google Classroom are o interfață prietenoasă și intuitivă, 
este accesibilă, sigură, poate fi configurată rapid în câteva minute și 
poate fi utilizată cu succes de pe dispozitivul pentru educație 
Chromebook.
Tutoriale cu privire la modul de utilizare la clasă a acestei aplicații 
pot fi urmărite prin accesarea următoarelor link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=0CEN8OPqF3g
https://www.youtube.com/watch?v=FoYFgjSgm_0
https://www.youtube.com/watch?v=QcFC4CHiu8w
Activitatea atât ca profesor cât și ca elev este foarte mult ușurată și
îmbunătățită  de ceea ce oferă această  aplicație,  și  anume:  Google
Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Forms, Google Sites,
Google Drive și Google Calendar.
Etapele accesării aplicației:
- crearea unui cont de gmail;
-se accesesează aplicația Google Classroomm
 https://classroom.google.com/ și apoi se selectează butonul Sign in;
- Se crează o clasă, astfel:  se selectează semnul +.  Se selectează
Creați un curs,  Se scrie numele clasei, disciplina și titlul cursului, Se
selectează CREAȚI;
- Se adaugă elevii, fie de către profesor prin completarea adresei de
email a fiecărui elev, fie se transmite codul clasei (generat de sistem)
elevilor, iar ei se vor înscrie la codul clasei (JOIN);
-  După ce elevii s-au înscris în clasa creată, ei vor apărea sub forma
unei liste pe care o vizualizați din butonul STUDENȚI. Puteți trimite
un mesaj  tuturor  elevilor,  îi  puteți  șterge  (dacă  se  mută  din  acel
colectiv). 
-  Se  încarcă  teste,  teme,  legături  către  site-uri  utile,  către  teste
realizate.  Se  selectează  pentru  aceste  operații  butonul  FLUX.  Se
selectează semnul + din partea dreapta jos și apar mai multe acțiuni:

 creați  un anunț,  creați  o temă,  creați  o întrebare.  Se pot  
încărca  materiale  de  pe  GOOGLE DRIVE sau  youtube.  Fiecărei
activități i se poate asocia un calendar (un termen: dată și oră);
- Pentru stergerea unei clase se selectează meniul principal, opțiunea 

https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/classroom/
https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/g-suite-for-education/


Cursuri. Se accesează din colțul din dreapta cursul pe care vrem să îl 
ștergem. Se alege opțiunea Cursuri arhivate (cursul este mutat într-
un folder din meniul principal, echivalentului lui Recycle Bin, și 
dacă se dorește ștergerea definitivă se activează delete sau acesta 
este restaurat în lista cursurilor). 

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Google Classroom îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în
timp real cu elevii si părinții acestora, să le ofere feed-back în timp
real, să inițieze dezbateri cu elevii și să le gestioneze cu succes.
Aplicația este ușor de folosit.
Lecțiile și temele sunt mai distractive și mai ușoare, elevii putând să
fie direcționați de către profesori în rezolvarea lor.
Lecțiile sunt mult mai ușor de parcurs și de înțeles.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Google  Classroom  este  o  aplicație  pentru  educație  utilă  cadrelor
didactice pentru că îi ajută să economisească timp, să predea lecțiile
mai ușor și să faciliteze comunicarea și colaborarea cu elevii atât în
timpul orelor cât și în afara acestora.
Este  o  aplicație  sigură ce  stochează  informația  în  Cloud,  ușor  de
configurat,  iar  adăugarea  elevilor  la  curs  se  face  foarte  repede  și
ușor.
Ai posibilitatea să gestionezi mai multe cursuri, să predai împreună
cu alți profesori, să creezi șabloane printr-un singur clic, să creezi
materiale  de  evaluare  complexe,  să  personalizezi  temele,  să
pregătești conținutul unui curs în avans, să păstrezi toate resursele
într-un singur loc.

  Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)



    
    



                         



    



ȘCOALA ONLINE - Experiența 5

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a IX-a / a XII-a 

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Zoom

Descrierea experienței 
de succes

     Zoom este una dintre cele mai folosite platforme gratuite de
întâlniri video.
  Tutoriale cu privire la modalitatea de accesare aacestei aplicații pot
fi urmărite prin accesarea următoarelor link-uri:
https://www.youtube.com/watch?v=3A08dMoMzOY
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5lhuSRcFk
https://www.youtube.com/watch?v=le6uMfhBugo
   Etapele  organizării  unei  ore  cu  elevii  prin  intermediul  acestei
aplicații:
- descărcarea aplicației;
- crearea unui cont pe această platformă folosind o adresă de e-mail
și o parolă;
- completarea profilului;
-  crearea  unei  întâlniri  de  la  opțiunea  Meetings  ->  Schedule  a
meeting,
-  completarea  datelor  întâlnirii  (titlul,  descrierea,  data  și  ora
începerii, durata,  o parolă de intrare);
- salvarea întâlnirii, care se va regăsi în secțiunea Meetings;
- accesarea întâlnirii din secțiunea Meeting pentru a descoperi link-ul
pe care îl puteți copia și trimite elevilor pe canalul de comunicare cu
ei;
- pentru pornirea întâlnirii din contul de Zoom se accesează opțiunea
Start Meeting;
- se deschide fereastra de unde se pot gestiona participanții, de unde
se  pornește  camera  web  și  sunetul,  de  unde  se  poate  împărtăși
ecranul și se poate modera chat-ul;
- pentru accesarea întâlnirii, elevii dau click pe link-ul primit;
- apare o fereastră care îi invită să deschidă aplicația;
- click pe Open Zoom.us;
-se deschide aplicația și se poate accesa întâlnirea apăsând Join with
Audio.

De ce cred că este o experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Elevii nu au nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul

https://www.youtube.com/watch?v=Xt5lhuSRcFk
https://www.youtube.com/watch?v=3A08dMoMzOY


primit, să descarce aplicația Zoom pe calculator sau mobil și să se
conecteze  cu  un  microfon  și  sau/webcam.  Atunci  vor  intra  într-o
întâlnire online unde pot comunica prin mesaje pe chat cu profesorul,
pot vedea ce le împărtășește acesta de pe ecranul său (opțiunea share
screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și camere
web instalate pe aparatul pe care îl folosesc.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

La nivel național au fost identificate o serie de probleme din punct
de vedere al securității,  conform informațiilor publicate de Centrului
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-
RO 
https://cert.ro/citeste/alerta-zoom-vulnerabilitati.
Ca și utilizare și facilitate la instalare mi s-a părut mai facil și intuitiv
ZOOM față de Skipe. 
Un dezavantaj al utilizării acestei platforme este acela că o sesiune
inițiată expiră după 40 de minute și trebuie inițiată o altă conversație.
O posibilitate de remediere a acestei disfuncționalități este aceea de a
te conecta pe contul de Zoom al școlii și să ai, astfel, posibilitatea să
inițiezi o sesiune fără să fii condiționat de timp.
Poți înregistra toată sesiunea, poți pune o prezentare sau un filmuleț,
folosind  opțiunea  "share  desktop",  ai  chat-ul  la  dispoziție  pentru
întrebări sau pentru conversații cu participanții la întâlnire.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

 



       







ȘCOALA ONLINE - Experiența 6

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a XII-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Teste de antrenament

Descrierea experienței 
de succes

Pe  site-urile:  www.edu.ro  ,    https://www.edupedu.ro/    Ministerul
Educației și Cercetării a publicat teste de antrenament pentru elevii
care susțin  examneul  de bacalaureat  la  disciplina geografie,  proba
Ed).
Modelele sunt  în conformitate cu noua programa a examenului de
bacalaureat, care poate fi accesată  la adresele: www.edu.ro, https://
www.edupedu.ro/,
 https://www.geogra.ro/wpg/bacalaureat/,
https://geografilia.blogspot.com/
http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/
Pe aceste  site-uri  se pot descarca modele de subiecte  date  în  anii
anteriori la examenul de bacalaureat, proba Ed)-Geografie, modelele
de  subiecte  fiind  însoțite  de  baremurile  de  notare  și  corectare
aferente.
Fiecare test propus conține itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi
și pune în valoare cunoștințele și deprinderile elevilor de a opera cu
informația  științifică,  de  a  sesiza  cauzele  și  consecințele  unor
fenomene geografice,  de a  analiza și  interpreta  harta,  de a realiza
conexiuni inter și transdiciplinare.

 De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Tesele  propuse  sunt  o  modalitate  de  fixare  și  consolidare  a
cunoștințelor și deprinderilor pe care elevul trebuie să le posede în
vederea promovării examenului de bacalaureat. 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Dacă nu evaluăm după predare ce au înțeles elevii, nu le putem cere
să  învețe;  dacă  cunoștințele  predate  nu  au  fost  aprofundate  și
exersate, dacă nu s-au format  și fixat cunoștințele, deprinderile și
abilitățile astfel încât competențele propuse să fie atinse nu se poate
ajunge la evaluare. Iată de ce evaluarea trebuie să însoț permanent,
activitatea de la clasă, această probă constând în stabilirea gradului
în care competențele propuse au fost atinse de fiecare elev, dar și în
compararea  rezultatelor  obținute  cu  un  nivel  de  performanță
prestabilit,  accentul  căzând  nu  atât  pe  verificarea  cunoștințelor
asimilate  cât  pe capacitatea  de analiză  și  sinteză,  de înțelegere  și
operare  cu  aceste  informații  atât  în  mediul  formal,  cât  și  în  cel

http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/
https://geografilia.blogspot.com/
https://www.geogra.ro/wpg/bacalaureat/
https://www.edupedu.ro/
https://www.edupedu.ro/
http://www.edu.ro/
https://www.edupedu.ro/
http://www.edu.ro/


nonformal  și informal. 
Evaluarea autentică este o formă de evaluare continuă, cu caracter
preponderent  formativ,  care  are  în  vedere  activarea  elevului  ca
participant direct la propria formare, conștientizându-l permanent cu
privire la nivelul propriilor performanțe, dar și asupra căilor pe care
trebuie să le urmeze pentru a progesa în învățare. 

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

Test de evaluare 
                                          Europa – România – Uniunea Europeană

Subiectul I  - 30 puncte 

A.  Precizaţi: 
1. Numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J; 
2. Numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9. 

4 puncte 

B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai
jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are ieşire, în nord, la Oceanul … ; 
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte ….; 
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea nordică a Peninsulei numite …      .6 puncte

 C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare  
         dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 



a. A;   b. C;  c. D;  d. G.                                                                             2 puncte 
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului: 
a. Albania; b. Croaţia; c.Macedonia;d. Muntenegru.                                 2 puncte 
3. Fluviul Sena străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
a. B; b. E;  c. F;  d. J.                                                                                  2 puncte 
4. Cea mai mică densitate a populaţiei dintre statele marcate, pe hartă, se înregistrează în statul
marcat cu litera:
a. C; b. E; c. F;   d. M.                                                                                2 puncte  
5. Cea mai nordică capitală europeană se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: 
a. G; b. C; c. I;    d. F.                                                                                 2 puncte 

D. Precizaţi  trei  asemănări  între  clima statului  marcat,  pe hartă,  cu litera  B şi  clima
statului  marcat cu litera E. 
     Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de   
     climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj  
     climatic, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. 
     Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate  
     comparativ şi nu separat. 
                                                                                                                     6 puncte 
E.  Prezentați  doi factori care explică variația în cursul anului a debitelor râurilor din
Europa. 

Subiectul II – 30 puncte 

A. Precizaţi: 
1. Numele subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. Numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;                                     4 puncte 
 B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai
jos: 
1. Munţii Măcinului s-au format prin încreţire în orogeneza … .
2. Din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se extrage … şi … ,
3. Şisturi verzi se exploatează din subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …  .



                                                                                                                                   6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Oraşul Braşov este marcat, pe hartă, cu numărul: 
a. 1; b. 4; c. 5; d. 6.                                                                                                   2 puncte 
2. În subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H influenţele climatice sunt: 
a. baltice;    b. oceanice; c. pontice;  d. submediteraneene.                                     2 puncte 
3. Subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F este străbătută de râul:
a. Bahlui;   b. Bârlad; c. Suceava; d. Bistriţa.                                                         2 puncte  
4. Oraşul Satu -Mare este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu litera: 
a. 7; b. 8; c. 9;d. 12.                                                                                                2 puncte 
5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată, pe hartă, cu litera: 
a. A;  b. D;  c. E; d. G.                                                                                            2 puncte 

D. Precizaţi  o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu
litera  E  şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera    H. 
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale   
              reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudine, gradul de fragmentare, orientarea 
              culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale 
              reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea  
            vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
                                                                                                                            6 puncte 
E. Prezentaţi  două cauze prin care să explicaţi  dispunerea radiar-concentrică a reţelei
feroviare în România.                                                                                     4 puncte

Subiectul III – 30 puncte 

Reprezentarea  grafică  de  mai  sus  se  referă  la  subiectele  A şi  B şi  prezintă  evoluţia
temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii.
 
A. Precizaţi: 
1. Temperatura  maximă înregistrată într-o lună, precum şi luna în care se înregistrează. 
2. Valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează. 
                                                                                                                            4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare



dintre afirmaţiile de mai jos: 
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată
este: 
a. ecuatorial; b. mediteranean; c. subpolar; d.temperat-oceanic.
 
2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: 
a. august şi mai; b. iunie şi iulie; c. august şi iulie; d. iulie şi mai.
 
3. Cantitatea medie anuală mare de precipitaţii care se înregistrează este datorată: 
a. altitudinII; b. regimului temperaturii aerului; c. circulaţiei vestice a maselor de are; 
d. regimului radiaţiei solare.                                                                            6 puncte 

C. Caracterizaţi din punct de vedere economico-geografic Ucraina precizând: 
1. două resurse naturale; 
2. două tipuri de culturi agricole; 
3. trei ramuri industriale; 
4. două porturi maritime; 
5. o regiune turistică.                                                                                          10 puncte

D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile  unor state europene şi  anumite resurse de
subsol care se exploatează din statele respective: 

Statul Germania Norvegia Ungaria Ucraina România
Resursa de subsol minereu de fier petrol bauxită sare cărbuni

Precizaţi  pentru  fiecare  stat  o  ramură  industrială  dezvoltată  pe  baza  resurselor  de  subsol
menţionate în tabelul de mai sus.                                                                     6 puncte 

E. Precizaţi două argumente care determină distribuţia inegală a căilor ferate în Europa. 

                                                                                                                          4 puncte

                                                                                                                   + 10 puncte din oficiu
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ:  Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a IX-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Aplicații online pentru determinarea poziției geografice  a unui
punct pe suprafața terestră

Descrierea experienței 
de succes

Hărți  Google  este  un  serviciu  online  dezvoltat  de  către  compania
americană Google. Acesta este specializat în cartografierea online a
globului pământesc și permite vizualizarea de hărți, fotografii făcute
din satelit cu suprafața Pământului.
Pentru a crea o hartă se pot parcurge următoarele etape:
- se accesează  https://maps.google.com/;
- crearea unui cont și logarea pe această platformă;
- click pe butonul My maps;
- click pe butonul Create a new map;
- click pe butonul Untiled map;
- click pe butonul New map;
- În stânga imaginii principale apar două câmpuri în care se trec titlul
hărții  și  o  eventuală  descriere  a  acesteia;  de  asemenea,  se  poate
observa  că  hărțile  pot  fi  făcute  publice  sau  pot  fi  arătate  doar
anumitor persoane. Pe imaginea principală, în dreapta butoanelor de
navigare, apar butoanele Placemark – Punct de interes și Line – Linie.
Printr-un  nou  Punct  de  interes  este  permisă  o  descriere  foarte
complexă  a  locului  (se  pot  atașa  simboluri  tematice,  fotografii,
hyperlink-uri către un posibil site al punctului etc.). 
Butonul Line permite selectarea a trei tipuri de linii ce pot fi create:
Line – o linie; a Line along roads – o linie care se “mulează” perfect
pe străzile preexistente în Google Maps; Shape – reprezintă unealta
necesară pentru realizarea poligoanelor.
În  cadrul  unei  noi  hărți  începute  sau  în  timpul  editării  uneia  deja
finalizate,  se poate folosi opțiunea import. Această opțiune permite
importarea fișierelor de tip KML. Butonul import este situat deasupra
titlului hărții aflate în lucru.
După finalizarea unui proiect început, datele care au fost extrase pot
fi exportate în format KML, folosind opțiunea View in Google Earth. 
De asemenea, proiectul poate fi vizualizat și de către alți utilizatori
prin două metode:
linkul către hartă poate fi transmis prin e-mail sau orice alt mijloc de
comunicare on line;
codul html poate fi inserat într-un articol publicat pe un site sau un
blog.
În afara opțiunilor obișnuite, mai există o serii de aplicații care pot fi
folosite  împreună  cu  Google  Maps  pentru  mici  analize  de  relief
(distanțe, suprafețe, înalțime etc.). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
https://maps.google.com/


Path  Profiler este  un  instrument  foarte  util  în  realizarea  profilelor
topografice.  Aplicația  folosește  modulul  Terrain din Google Maps,
iar alegerea acestui tip de vizualizare are rol de control al elevației
indicată după realizarea profilului. Profilul se poate realiza între două
sau mai multe puncte. Printr-un simplu click se alege punctul dorit. 
Afișarea  se  face  în  partea  de  jos  a  aplicției  sau  într-o  fereastră
separată prin apăsarea butonului  Popup. Profilele realizate între mai
mult de două puncte apar în altă culoare pentru a se putea deosebi
între  ele.  Vizualizarea  profilelor  într-o  fereastră  separată  permite
salvarea acestora în format PNG (Click dreapta / save image as). 
Elevation Contours a fost dezvoltat de către www.heywhatsthat.com.
Aplicația  permite:  selectarea  intervalului  dintre  curbele  de  nivel,
alegerea culorii curbelor de nivel (există și opțiunea introducerii unui
cod  RGB)  și  alegerea  între  sistemul  metric  și  cel  englezesc  –  în
picioare; în funcție de nivelul de detaliu echidistanța curbelor de nivel
se schimbă automat. 
Opțiunea  Show  clicks  permite  vizualizarea  altitudinii  și  a
coordonatelor geografice – după ce se dă click într-un punct.
Area and Distance Calculator este o aplicație ce permite calcularea
suprafețelor,  dar și măsurarea distanțelor  între  două sau mai  multe
puncte. 
Dezavantajul acestei aplicații îl constituie faptul că nu pot fi afișate în
paralel mai multe suprafețe sau lungimi. Datele sunt reprezentate pe
hartă, dar este afișată ultima măsurătoare sau cea pe care s-a efectuat
click.
GPS  Coordinates afișează,  printr-un  singur  click,  coordonatele
punctului.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Aceste  aplicații  oferă  o  serie  de  instrumente  care  facilitează
implicarea  elevilor  în procesul  de predare-învățare-evaluare  și  care
conduc la creșterea interesului elevilor pentru studiul geografiei. 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Modalitate interactivă, atractivă de corelare a teoriei cu practică.
Implicarea  elevilor  în  crearea  unor  materiale  suport  contribuie  la
stimularea  interesului  lor  pentru  studiul  geografiei,  la  valorificarea
cunoștințelor  dobândite  în  diverse  medii  de  învățare  și  permite
realizarea unei abordări transdisciplinare a conținuturilor.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://google-mapplet-gps.googlecode.com/files/GPS-Mapplet.xml
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://mikebrewer.co.uk/files/area_distance.xml
http://www.heywhatsthat.com/
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/contours.xml
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/profiler.xml
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Numele și prenumele cadrului didactic: Voicu Cătălina
Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgoviște
Clasa la care s-a aplicat/ identificat buna practică: a XII-a 

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Jocuri online pentru localizarea râurilor pe harta Europei și a
României 

Descrierea  experienței 
de succes

Profesorul  prezintă  elevilor  platforme  educaționale  pe  care  le  pot
accesa  în  vederea învățării/aprofundării  conținuturilor  referitoare  la
hidrografia Europei și a României, și anume:   https://www.geogra.ro/
joc/rauri/rauri.php ,
http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/joc-de-localizare/eur
opa/joc-de-identificare-raurile-romaniei/ 
http://ro-geo.ro/jocuri/identificare-raurile-romaniei/ 
https://ro.pinterest.com/pin/700450548277471551/ 
https://www.toporopa.eu/ro/
Prin accesarea acestor platforme elevii  pot  învață/aprofunda într-un
mod  interactiv  noțiunile  referitoare  la  localizarea  pe  hartă a
principalelor râuri și fluvii din Europa și din România.
De asemenea, elevii și-au putut valorifica toate tipurile de inteligență
deținute, fiind pusă, îndeosebi, în valoare inteligența vizuală.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Antrenament pentru examenul de bacalaureat;
Alternativă  la  învățământul  tradițional,  mai  ales  că  trăim  în  era
digitalizării;
Feed-back rapid și reglator;
Posibilitatea  continuării  jocului  chiar  dacă  nu  ai  indicat  răspunsul
corect;
Pe desktop apare sub joc butonul "învățare" pe care dacă îl activezi va
scrie denumirea râurilor atunci când treci cu mouse-ul peste acestea.
Creșterea motivației interne de învățare;

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Integrarea  instrumentelor  TIC  în  cadrul  lecției  de  geografie  s-a
dovedit  a  fi  utilă,  aducând  orelor  un  plus  de  eficiență,  rapiditate,
confort și atractivitate.
Prin feed-back-ul reglator pe care elevii l-au primit imediat, aceștia
și-au putut conștientiza lacunele din bagajul de cunoștințe existent și
au fost motivați să exerseze în vederea îmbogățirii cunoștințelor.

https://ro.pinterest.com/pin/700450548277471551/
http://ro-geo.ro/jocuri/identificare-raurile-romaniei/
http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/joc-de-localizare/europa/joc-de-identificare-raurile-romaniei/
http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/joc-de-localizare/europa/joc-de-identificare-raurile-romaniei/
https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php
https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php


Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

    Mărturii ale elevilor:
”Un mod mai eficient de a învăța râurile din România și din Europa”
                                                                                                    (I. A., elev clasa a XII-a)
“În aproximativ o oră am învățat harta hidrografică a României”
                                                                                                   (R.C., elev clasa a XII-a)
“La a doua încercare, doar un singur rău nu am localizat corect”
                                                                                                  (O. F., elev clasa a XII-a)
      

                                                                                                          

  



    

                     



    

    

              



            

    

               





 ȘCOALA ONLINE - Experiența 9

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa:   a IX-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea  experienței 
de succes

Instrumente multimedia  integrate în cadrul  lecţiei de geografie

Descrierea  experienței 
de succes

     Calculatorul  este,  în mod indiscutabil,  un mijloc didactic  prin
intermediul  căruia  se  asigură învăţarea  prin  joc,  are  loc  facilitarea
înţelegerii noţiunilor noi prin intermediul suportului vizual şi auditiv;
prin  intermediul  acestui  mijloc  elevii  sunt  antrenaţi  în  procesul
instructiv-educativ,  participând,  astfel,  la  propria  formare  și
dezvoltare  personală  și  profesională.  Calculatorul  face  posibilă
modelarea  și  simularea  fenomenelor  care  nu  pot  fi  observate  în
realitate.
     În cadrul procesului de predare-învățare-evaluare se pot folosi
următoarele  instrumente multimedia:
video:  youtube,  vimeo,  myvideo.ro,  instrumente  care  pun  la
dispoziţia elevilor și cadrelor didactice o dinamică vizuală în vederea
captării atenției și a punerii în valoare a imaginației lor; 
audio:  trilulilu,  deezer,  blip.fm,  fişier  mp3,  care  oferă  o  notă  de
realism exerciţiilor practice,  care  completează absenţa explicaţiilor
verbale si care reprezintă şi un canal de comunicare accesibil  între
elevi şi uşor de folosit;
imagini: flickr, tinypic, picasa – pot ilustra un concept, o stare, un
eveniment sub formă de  diagrame, grafice, poze;
prezentări:  slideshare,  voicethread,  photopeach,  notaland,
screencastle,  screenjelly,  screenr,  care  exploatează,  la  maxim,
creativatea şi imaginaţia elevilor;
fişiere:  pdf,  doc,  xls,  ppt,  txt,  rtf,  odf,  disponibile  prin  descărcare
elevilor, care pot pregăti, pe baza lor, referate tematice;
Sondaje şi întrebări grilă de tip micropoll, proprofs, care pot avea
un  caracter  personal  sau  pot  să  vizeze  aspecte  sociale,  culturale,
economice, educaţionale, politice etc; aceste resurse pot fi folosite ca
instrumente utile de colectare sau de oferire de feed-back;
Transcrierea unor texte despre diverse fenomene şi procese  într-un
document word sau on-line pe https://docs.google.com  ;  
Realizarea  unor  diagrame pe  site-ul  www.bubbl.us;
www.creately.co  m;  
Întocmirea  calendarului  naturii accesând  site-uri  cu  informaţii
despre vreme (http://www.vremea-meteo.net)
Realizarea  unor  scurte  prezentări în  www.prezi.com;
www.slideshare.net  sau în power point;

http://www.slideshare.net/
http://www.prezi.com/
http://www.vremea-meteo.net/
http://www.creately.com/
http://www.creately.com/
http://www.bubbl.us/
https://docs.google.com/


Realizarea  unor  animații  3D folosind  site-uri
precum:https://aurora_3d_animation_maker.ro.downloadastro.com/
https://pm_animation.ro.downloadastro.com/
https://artoonix.ro.downloadastro.com/
https://photo_movietheater.ro.downloadastro.com/
https://save_flash_player.ro.downloadastro.com/
https://web_cartoon_maker_player.ro.downloadastro.com/
Completarea sau realizarea unor quizz-uri folosind site-uri precum:
https://kahoot.com/
http://ro.wondershare.com/quiz-maker/make-online-quiz.html
https://www.classmarker.com/online-testing/create-language-tests/
romanian/
https://www.fyrebox.com/ro/
https://www.fyrebox.com/ro/quiz-maker
Integrarea  quizz-ului  în  lecția  de  geografie  ușurează  procesul  de
însușire de noi cunoștințe sau contribuie la consolidarea celor deja
achizitioante și integrarea lor în bagajul de cunoștințe existent deja în
vederea dezvoltării armonioase a personalității elevilor și a facilitării
integrării lor pe piața socio-profesională.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Materialele  atractive  din  punct  de  vedere  vizual  și  auditiv  pun  în
valoare diferitele tipuri de inteligență ale elevilor;
Instrumentele  multimedia  trezesc  interesul  elevilor  pentru  propria
învățare  și  dezvoltare  persoanală  și  profesională,  trezindu-le
curiozitatea și stimulându-i să progreseze;
Prezentările urmăresc ordinea cronologică a desfășurării proceselor,
fapt ce facilitează înțelegerea acestora;
Elevii dobândesc cunoștințe de bună calitate, care valorifică diferitele
stiluri  de  învățare  ale  acestora,  fapt  ce  facilitează  integrarea
cunoșțintelor  și  a  deprinderilor  formate  în  bagajul  de
cunoștințe/deprinderi format anterior.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Dacă  este  integrat  în  lecție  la  momentul  oportun,  calculatorul  se
dovedește a fi un mijloc de informare, de exersare, de simulare, de
aplicare şi de consolidare a cunoştinţelor deosebit de util;
Prin integrarea calculatorului în lecția de geografie, elevii sunt puși în
situația de a alege informațiile utile, de a selecta sursele în care pot să
aibă încredere;
Prin  integrarea  resurselor  educatioanle  online  în  lecții,  profesorii
cresc  interesul  elevilor  pentru  şcoală,  motivația  lor  interioară  de  a
progresa și  de  a  își  exploata,  la  maxim,  potențialul  intern  de care
dispun  pentru  că  mijloacele  audio-vizuale  stimulează  imaginaţia,
creativitatea  elevilor  şi  favorizează  procesul  de  învăţare  prin
descoperire, elevul devenind partener cu cadrul didactic în procesul
de predare-evaluare.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

Filme educaționale pe tema “Stratul de ozon al Pământului”:

https://www.fyrebox.com/ro/quiz-maker
https://www.fyrebox.com/ro/


https://www.youtube.com/watch?v=teCv8JpOUq4
https://www.youtube.com/watch?v=KNevthts-LE
https://www.youtube.com/watch?v=g-ehtK3KqnU

Localizarea, cauzele și consecințele deteriorării stratului de ozon:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stratul_de_ozon
http://www.mediu.gov.md/ro/content/stratul-de-ozon-%E2%80%93-scut-protector
http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/Ziua_Protec
%C8%9Biei_Ozonului_2018_fin.pdf
https://www.digi24.ro/știri/sci-tech/gaură-în-stratul-de-ozon-de-trei-ori-mai-mare-decât-
groenlanda-deschisă-deasupra-polului-nord-1291138
https://www.green-report.ro/stratul-de-ozon-se-subțiază/
http://www.ziare.com/magazin/fenomen/cea-mai-mare-gaură-din-stratul-de-ozon-observată-
vreodată-deasupra-arcticii-s-a-închis-1609031

Imagini-”Stratul de ozon al Pământului”:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk02nKxagl8liwXYW5bxDOW50aEPXqg:1588
404900988&source=univ&tbm=isch&q=filkem+youtube+despre+stratul+de+ozon&să=X&ve
d=2ahUKEwjezIev1ZTpAhURkRQKHelRB5QQ7Al6BAgIEBk

Fișiere pdf pe tema “Stratul de ozon al Pământului”:
https://ro.scribd.com/doc/289735081/Stratul-de-Ozon
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20090320STO52220+0+DOC+XML+V0//RO
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stratul%20de%20ozon..pdf
https://biblioteca.regielive.ro/referate/management/deteriorarea-stratului-de-ozon-291731.html
https://science.hotnews.ro/stiri-terra-22094982-gaura-din-stratul-ozon-vindeca-are-cea-mai-
mica-dimensiune-din-ultimii-20-ani.htm
https://www.descopera.ro/dnews/7347394-ozonul-nu-dispare-va-reaparea-in-anul-2048

Prezentări Power Point pe tema “Stratul de ozon al Pământului”:
https://www.academia.edu/9507921/Stratul_de_Ozon_Sirbu_Andrei
https://www.slideshare.net/AlinCiurea/ozonul
https://www.slideserve.com/dante/dinimuarea-stratului-de-ozon
https://www.slideserve.com/genera/stratul-de-ozon

Prezentări Prezi pe tema “Stratul de ozon al Pământului”:
https://prezi.com/lxwqoqu-uat3/stratul-de-ozon/
https://prezi.com/ahhzpl7cmmqh/stratul-de-ozon/
https://prezi.com/douvnhnkoxns/degradarea-stratului-de-ozon-din-atmosfera/
https://prezi.com/2va8_hilngxh/ozonul-si-gaurile-din-stratul-de-ozon/
https://prezi.com/ud2qmhlh2ege/deprecierea-stratului-de-ozon/
https://prezi.com/kxugxjatox-k/impactul-activitatilor-umane-asupra-stabilitatii-stratului-d/
https://prezi.com/g1dq-qtsa57u/ce-reprezinta-stratul-de-ozon/

Filme educaționale pe tema “Dunărea”
https://www.youtube.com/watch?v=WgwlfpUcx-4

https://www.youtube.com/watch?v=WgwlfpUcx-4
https://prezi.com/g1dq-qtsa57u/ce-reprezinta-stratul-de-ozon/
https://prezi.com/ud2qmhlh2ege/deprecierea-stratului-de-ozon/
https://prezi.com/2va8_hilngxh/ozonul-si-gaurile-din-stratul-de-ozon/
https://prezi.com/douvnhnkoxns/degradarea-stratului-de-ozon-din-atmosfera/
https://prezi.com/ahhzpl7cmmqh/stratul-de-ozon/
https://prezi.com/lxwqoqu-uat3/stratul-de-ozon/
https://www.slideserve.com/genera/stratul-de-ozon
https://www.slideserve.com/dante/dinimuarea-stratului-de-ozon
https://www.slideshare.net/AlinCiurea/ozonul
https://www.academia.edu/9507921/Stratul_de_Ozon_Sirbu_Andrei
https://www.descopera.ro/dnews/7347394-ozonul-nu-dispare-va-reaparea-in-anul-2048
https://biblioteca.regielive.ro/referate/management/deteriorarea-stratului-de-ozon-291731.html
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stratul%20de%20ozon..pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090320STO52220+0+DOC+XML+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090320STO52220+0+DOC+XML+V0//RO
https://ro.scribd.com/doc/289735081/Stratul-de-Ozon
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk02nKxagl8liwXYW5bxDOW50aEPXqg:1588404900988&source=univ&tbm=isch&q=filkem+youtube+despre+stratul+de+ozon&sa=X&ved=2ahUKEwjezIev1ZTpAhURkRQKHelRB5QQ7Al6BAgIEBk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk02nKxagl8liwXYW5bxDOW50aEPXqg:1588404900988&source=univ&tbm=isch&q=filkem+youtube+despre+stratul+de+ozon&sa=X&ved=2ahUKEwjezIev1ZTpAhURkRQKHelRB5QQ7Al6BAgIEBk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk02nKxagl8liwXYW5bxDOW50aEPXqg:1588404900988&source=univ&tbm=isch&q=filkem+youtube+despre+stratul+de+ozon&sa=X&ved=2ahUKEwjezIev1ZTpAhURkRQKHelRB5QQ7Al6BAgIEBk
http://www.ziare.com/magazin/fenomen/cea-mai-mare-gaura-din-stratul-de-ozon-observata-vreodata-deasupra-arcticii-s-a-inchis-1609031
http://www.ziare.com/magazin/fenomen/cea-mai-mare-gaura-din-stratul-de-ozon-observata-vreodata-deasupra-arcticii-s-a-inchis-1609031
https://www.green-report.ro/stratul-de-ozon-se-subtiaza/
http://www.mediu.gov.md/ro/content/stratul-de-ozon-%E2%80%93-scut-protector
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stratul_de_ozon
https://www.youtube.com/watch?v=g-ehtK3KqnU
https://www.youtube.com/watch?v=teCv8JpOUq4


https://www.youtube.com/watch?v=XztKq0NOU-k
https://www.youtube.com/watch?v=AnMw6SmAJpc
https://www.youtube.com/watch?v=5aah5KEDqu0
https://www.youtube.com/watch?v=8xCDVKsQ1eI

Fișier audio pe tema “Dunărea”
https://www.youtube.com/watch?v=8xCDVKsQ1eI

Dunărea-de la izvor la vărsare: date statistice, caracteristici:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikivoyage.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://www.wwf.ro/ce_facem/dunrea_i_delta_dunrii/
https://www.natgeotv.com/ro/dunărea
https://www.edusoft.ro/dunărea/
http://www.danubeparks.org/?lang=ro_ro&story=9
https://ro.scribd.com/doc/253303412/DUNĂREA-În-Sect-Rom-ppt

Fișiere pdf pe tema “Dunărea”:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_dunarea.pdf
http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/dunarea.pdf
https://www.researchgate.net/publication/300006144_Flora_si_fauna_ostroavelor_de_pe_
Dunare
http://www.diacronia.ro/indexing/details/A6632/pdf
http://www.ddbra.ro/rezervatia/dunarea
http://www.epm.ugal.ro/Curs_Hidrobiologie%20_II.pdf

Filme documentare -”Dunărea”:
https://www.youtube.com/watch?v=1B6dlPcMv8M
https://www.youtube.com/watch?v=9qGFXqJxo6k
https://www.youtube.com/watch?v=XztKq0NOU-k

Imagini-”Dunărea”:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00xao9IeFojiPk3sVHS58HgaK-
UKw:1588406206239&source=univ&tbm=isch&q=dunarea+imagini&sa=X&ved=2ahUKEwj
57bmd2pTpAhWOHRQKHWm0CnYQsAR6BAgHEAE
https://pixabay.com/ro/images/search/dun%C4%83rea/

Prezentări Power Point “Dunărea”:
https://www.slideshare.net/toniaum/dunarea
https://www.slideserve.com/moe/dun-rea-albastre
http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-dunarea-7230.html
https://vdocuments.site/fluviul-dunarea-560ec1f05d02b.html

Prezentări Prezi-”Dunărea”:
https://prezi.com/4kdmwktkrevv/dunarea/

https://prezi.com/4kdmwktkrevv/dunarea/
https://prezi.com/4kdmwktkrevv/dunarea/
https://vdocuments.site/fluviul-dunarea-560ec1f05d02b.html
http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-dunarea-7230.html
https://www.slideserve.com/moe/dun-rea-albastr
https://www.slideshare.net/toniaum/dunarea
https://pixabay.com/ro/images/search/dun%C4%83rea/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00xao9IeFojiPk3sVHS58HgaK-UKw:1588406206239&source=univ&tbm=isch&q=dunarea+imagini&sa=X&ved=2ahUKEwj57bmd2pTpAhWOHRQKHWm0CnYQsAR6BAgHEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00xao9IeFojiPk3sVHS58HgaK-UKw:1588406206239&source=univ&tbm=isch&q=dunarea+imagini&sa=X&ved=2ahUKEwj57bmd2pTpAhWOHRQKHWm0CnYQsAR6BAgHEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00xao9IeFojiPk3sVHS58HgaK-UKw:1588406206239&source=univ&tbm=isch&q=dunarea+imagini&sa=X&ved=2ahUKEwj57bmd2pTpAhWOHRQKHWm0CnYQsAR6BAgHEAE
https://www.youtube.com/watch?v=XztKq0NOU-k
https://www.youtube.com/watch?v=9qGFXqJxo6k
https://www.youtube.com/watch?v=1B6dlPcMv8M
http://www.epm.ugal.ro/Curs_Hidrobiologie%20_II.pdf
http://www.diacronia.ro/indexing/details/A6632/pdf
https://www.researchgate.net/publication/300006144_Flora_si_fauna_ostroavelor_de_pe
http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/dunarea.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_dunarea.pdf
https://ro.scribd.com/doc/253303412/DUNAREA-In-Sect-Rom-ppt
http://www.danubeparks.org/?lang=ro_ro&story=9
https://www.edusoft.ro/dunarea/
https://www.natgeotv.com/ro/dunarea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://www.youtube.com/watch?v=8xCDVKsQ1eI
https://www.youtube.com/watch?v=8xCDVKsQ1eI
https://www.youtube.com/watch?v=5aah5KEDqu0
https://www.youtube.com/watch?v=AnMw6SmAJpc
https://www.youtube.com/watch?v=XztKq0NOU-k


https://prezi.com/lnefplcbzc7j/fluviul-dunarea/
https://prezi.com/_gnrj8q_rhnv/dunarea/
https://prezi.com/9ll0jt4-fbaa/dunarea/
https://prezi.com/c7y8tiexijoc/fluviul-dunarea/
https://prezi.com/wlzhftf_amgy/dunarea/

Hărți-”Dunărea”:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk03OdSwZLTg-
dBNBqFL1kWnJe064_Q:1588407445120&source=univ&tbm=isch&q=harta+dunarea&sa=X
&ved=2ahUKEwjVmpns3pTpAhWQGuwKHfQIA2sQsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk03OdSwZLTg-
dBNBqFL1kWnJe064_Q:1588407445120&q=harta+dunarea&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag
=45431188,28061034,0&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjVmpns3pTpAhWQGuwKHfQIA2sQtgN6
BAgLEAQ&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1
https://maps.google.com/maps/ms?
msa=0&msid=204763018019136921439.00044d1a2956d906688d5

Quizz-”Dunărea”:
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=delta-dunarii-evaluare
https://quizizz.com/admin/quiz/5c87e92f154b19001afd3fde/delta-dunrii
https://quizizz.com/admin/quiz/5e80ea16d1e2a4001d69727b/apele-romaniei-raurile-i-dunrea

Filme educaționale “Marea Neagră”:
https://www.youtube.com/watch?v=z1lQbrYMtI8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS7vl36hCKLh5eA-VYbMc6k_gH8w76evR
https://www.youtube.com/watch?v=NThCJapNQsk
https://www.youtube.com/watch?v=F_vOf92NW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=RiKmEe9Pd9s

Filme documentare “Marea Neagră”:
https://www.youtube.com/watch?v=Z64k86Cz87U
https://www.youtube.com/watch?v=8ivozDwy4bk
https://www.pelicam.ro/in-jurul-marii-negre-prin-cinci-documentare-de-la-pelicam/

Imagini “Marea Neagră”:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006R4cAitLocV3nsBdLrP77wuyR7Q:158840
6841671&source=univ&tbm=isch&q=imagini+marea+neagra&sa=X&ved=2ahUKEwinurnM
3JTpAhXMDOwKHUM8C8cQsAR6BAgJEAE
https://pixabay.com/ro/images/search/marea%20neagr%C4%83/
https://ro.goobix.com/poze-marea-neagra/

Fișiere pdf- “Marea Neagră”:
https://www.academia.edu/1455328/Marea_Neagr%C4%83
https://isj.educv.ro/sites/default/files/7-Marea%20Neagra.pdf
https://www.idr.ro/publicații/Marea%20neagra.pdf
https://ro.scribd.com/doc/128384520/Marea-Neagră
https://www.google.com/search?

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03uZ_DEQ8IWAXEgJea6DF-EqvhHbw:1588406904600&q=Geografia+marii+negre+pdf&sa=X&ved=2ahUKEwiIuLrq3JTpAhUCsaQKHbA0DsUQ1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03uZ_DEQ8IWAXEgJea6DF-EqvhHbw:1588406904600&q=Geografia+marii+negre+pdf&sa=X&ved=2ahUKEwiIuLrq3JTpAhUCsaQKHbA0DsUQ1QIoAHoECAsQAQ
https://ro.scribd.com/doc/128384520/Marea-Neagra
https://ro.scribd.com/doc/128384520/Marea-Neagra
https://www.idr.ro/publicatii/Marea%20neagra.pdf
https://isj.educv.ro/sites/default/files/7-Marea%20Neagra.pdf
https://www.academia.edu/1455328/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.goobix.com/poze-marea-neagra/
https://pixabay.com/ro/images/search/marea%20neagr%C4%83/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006R4cAitLocV3nsBdLrP77wuyR7Q:1588406841671&source=univ&tbm=isch&q=imagini+marea+neagra&sa=X&ved=2ahUKEwinurnM3JTpAhXMDOwKHUM8C8cQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006R4cAitLocV3nsBdLrP77wuyR7Q:1588406841671&source=univ&tbm=isch&q=imagini+marea+neagra&sa=X&ved=2ahUKEwinurnM3JTpAhXMDOwKHUM8C8cQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006R4cAitLocV3nsBdLrP77wuyR7Q:1588406841671&source=univ&tbm=isch&q=imagini+marea+neagra&sa=X&ved=2ahUKEwinurnM3JTpAhXMDOwKHUM8C8cQsAR6BAgJEAE
https://www.pelicam.ro/in-jurul-marii-negre-prin-cinci-documentare-de-la-pelicam/
https://www.youtube.com/watch?v=Z64k86Cz87U
https://www.youtube.com/watch?v=RiKmEe9Pd9s
https://www.youtube.com/watch?v=F_vOf92NW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=NThCJapNQsk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS7vl36hCKLh5eA-VYbMc6k_gH8w76evR
https://www.youtube.com/watch?v=z1lQbrYMtI8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e80ea16d1e2a4001d69727b/apele-romaniei-raurile-i-dunrea
https://quizizz.com/admin/quiz/5c87e92f154b19001afd3fde/delta-dunrii
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=204763018019136921439.00044d1a2956d906688d5
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=204763018019136921439.00044d1a2956d906688d5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk03OdSwZLTg-dBNBqFL1kWnJe064_Q:1588407445120&q=harta+dunarea&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45431188,28061034,0&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjVmpns3pTpAhWQGuwKHfQIA2sQtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk03OdSwZLTg-dBNBqFL1kWnJe064_Q:1588407445120&q=harta+dunarea&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45431188,28061034,0&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjVmpns3pTpAhWQGuwKHfQIA2sQtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk03OdSwZLTg-dBNBqFL1kWnJe064_Q:1588407445120&q=harta+dunarea&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45431188,28061034,0&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjVmpns3pTpAhWQGuwKHfQIA2sQtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1
https://prezi.com/wlzhftf_amgy/dunarea/
https://prezi.com/c7y8tiexijoc/fluviul-dunarea/
https://prezi.com/9ll0jt4-fbaa/dunarea/
https://prezi.com/_gnrj8q_rhnv/dunarea/
https://prezi.com/lnefplcbzc7j/fluviul-dunarea/


rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03uZ_DEQ8IWAXEgJea6DF-
EqvhHbw:1588406904600&q=Geografia+marii+negre+pdf&să=X&ved=2ahUKEwiIuLrq3JT
pAhUCsaQKHbA0DsUQ1QIoAHoECAsQAQ
https://ecomareaneagra.wordpress.com/marea-neagră/

Prezentări Power Point-”Marea Neagră”:
https://www.slideshare.net/ancaelena23/marea-neagr-53752942
https://www.slideshare.net/OaNaGabriela3/marea-neagra-11-b-ppt
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/83942_marea-neagra
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/marea-neagra-5
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/marea-neagra-5
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w
%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Ecosistemul%20marii
%20negre%20ppt&ved=2ahUKEwjD48-
P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAF6BAgDEAI
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w
%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Marea%20neagra%20ppt
%20download&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAB6BAgDEAE

Prezentări Prezi - “Marea Neagră”:
https://prezi.com/zfczjg4tvqxr/marea-neagră/
https://prezi.com/p/ilbgx3nkiolq/marea-neagră/
https://prezi.com/2gxf033nkwfc/marea-neagră/
https://prezi.com/mc5jssoi2r0f/marea-neagră/
https://prezi.com/mc5jssoi2r0f/marea-neagră/
https://prezi.com/p/mrcfbpjysfsn/marea-neagră/
https://prezi.com/izwdkxvppgqa/marea-neagră/

Hărți-”Marea Neagră”:
https://maps.google.ro/maps/ms?
msa=0&msid=210595338839362662115.0004d8f9ebd6917f255f5&hl=ro&ie=UTF8&t=m&ll
=44.263565,28.61829&spn=0.00461,0.006437&z=16&source=embed
https://www.google.com/search?
sa=X&rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&biw=1242&bih=597&sxsrf=ALeKk01SpgRZnI52g1
Mx6Paoq8GRel11HQ:1588407363311&source=univ&tbm=isch&q=Marea+neagra+harta+geo
grafica&ved=2ahUKEwj-2ZfF3pTpAhUQjqQKHW0CAcIQsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00SP8S3mDOXIkzCV7Nxe3xSNEnE7g
%3A1588407116634&ei=TCutXsmnJsKUkgWwppmICw&q=harti+
+marea+neagra&oq=harti+
+marea+neagra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoGCA
AQCBAeOgYIABAHEB5Q7bQIWOi8CGCZwQhoAHAAeACAAZkBiAGMB5IBAzAuN5g
BAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjJ_cfP3ZTpAhVCiqQKHTBTBrEQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.meteoblue.com/ro/vreme/harta/vreme/black-sea
https://maps.google.com/maps/ms  ?  
msa=0  &msid=216225616711254531691.0004cd6db71b0e1fe170d&ie=UTF8&t=m&ll=43.84  
5051,28.5993&spn=0.055712,0.121708&z=13&source=embed

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=216225616711254531691.0004cd6db71b0e1fe170d&ie=UTF8&t=m&ll=43.845051,28.5993&spn=0.055712,0.121708&z=13&source=embed
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=216225616711254531691.0004cd6db71b0e1fe170d&ie=UTF8&t=m&ll=43.845051,28.5993&spn=0.055712,0.121708&z=13&source=embed
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=216225616711254531691.0004cd6db71b0e1fe170d&ie=UTF8&t=m&ll=43.845051,28.5993&spn=0.055712,0.121708&z=13&source=embed
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=216225616711254531691.0004cd6db71b0e1fe170d&ie=UTF8&t=m&ll=43.845051,28.5993&spn=0.055712,0.121708&z=13&source=embed
https://www.meteoblue.com/ro/vreme/harta/vreme/black-sea
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00SP8S3mDOXIkzCV7Nxe3xSNEnE7g%3A1588407116634&ei=TCutXsmnJsKUkgWwppmICw&q=harti++marea+neagra&oq=harti++marea+neagra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoGCAAQCBAeOgYIABAHEB5Q7bQIWOi8CGCZwQhoAHAAeACAAZkBiAGMB5IBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJ_cfP3ZTpAhVCiqQKHTBTBrEQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00SP8S3mDOXIkzCV7Nxe3xSNEnE7g%3A1588407116634&ei=TCutXsmnJsKUkgWwppmICw&q=harti++marea+neagra&oq=harti++marea+neagra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoGCAAQCBAeOgYIABAHEB5Q7bQIWOi8CGCZwQhoAHAAeACAAZkBiAGMB5IBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJ_cfP3ZTpAhVCiqQKHTBTBrEQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00SP8S3mDOXIkzCV7Nxe3xSNEnE7g%3A1588407116634&ei=TCutXsmnJsKUkgWwppmICw&q=harti++marea+neagra&oq=harti++marea+neagra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoGCAAQCBAeOgYIABAHEB5Q7bQIWOi8CGCZwQhoAHAAeACAAZkBiAGMB5IBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJ_cfP3ZTpAhVCiqQKHTBTBrEQ4dUDCAw&uact=5
https://maps.google.ro/maps/ms?msa=0&msid=210595338839362662115.0004d8f9ebd6917f255f5&hl=ro&ie=UTF8&t=m&ll=44.263565,28.61829&spn=0.00461,0.006437&z=16&source=embed
https://maps.google.ro/maps/ms?msa=0&msid=210595338839362662115.0004d8f9ebd6917f255f5&hl=ro&ie=UTF8&t=m&ll=44.263565,28.61829&spn=0.00461,0.006437&z=16&source=embed
https://maps.google.ro/maps/ms?msa=0&msid=210595338839362662115.0004d8f9ebd6917f255f5&hl=ro&ie=UTF8&t=m&ll=44.263565,28.61829&spn=0.00461,0.006437&z=16&source=embed
https://prezi.com/izwdkxvppgqa/marea-neagra/
https://prezi.com/p/mrcfbpjysfsn/marea-neagra/
https://prezi.com/mc5jssoi2r0f/marea-neagra/
https://prezi.com/mc5jssoi2r0f/marea-neagra/
https://prezi.com/2gxf033nkwfc/marea-neagra/
https://prezi.com/p/ilbgx3nkiolq/marea-neagra/
https://prezi.com/zfczjg4tvqxr/marea-neagra/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Marea%20neagra%20ppt%20download&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAB6BAgDEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Marea%20neagra%20ppt%20download&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAB6BAgDEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Marea%20neagra%20ppt%20download&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAB6BAgDEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Marea%20neagra%20ppt%20download&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAB6BAgDEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Ecosistemul%20marii%20negre%20ppt&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAF6BAgDEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Ecosistemul%20marii%20negre%20ppt&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAF6BAgDEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk00kmxO4fpeBcBlOtLfF9Zu9YzPy9w%3A1588406980373&lei=xCqtXvOnFsmckwWv46-AAQ&q=Ecosistemul%20marii%20negre%20ppt&ved=2ahUKEwjD48-P3ZTpAhWpsaQKHW4mD_EQsKwBKAF6BAgDEAI
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/marea-neagra-5
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/83942_marea-neagra
https://www.slideshare.net/OaNaGabriela3/marea-neagra-11-b-ppt
https://www.slideshare.net/ancaelena23/marea-neagr-53752942
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03uZ_DEQ8IWAXEgJea6DF-EqvhHbw:1588406904600&q=Geografia+marii+negre+pdf&sa=X&ved=2ahUKEwiIuLrq3JTpAhUCsaQKHbA0DsUQ1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03uZ_DEQ8IWAXEgJea6DF-EqvhHbw:1588406904600&q=Geografia+marii+negre+pdf&sa=X&ved=2ahUKEwiIuLrq3JTpAhUCsaQKHbA0DsUQ1QIoAHoECAsQAQ


Filme educaționale- ”Biosfera”:
https://www.youtube.com/watch?v=-qXEXXaw30I
https://www.youtube.com/watch?v=NPSbKzICYTw
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0BslaT8mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zexPJ0lxQPg
https://www.youtube.com/watch?v=BlEZMlZcd30
https://www.youtube.com/watch?v=zexPJ0lxQPg
https://www.youtube.com/watch?v=6UapuGJqYiQ
https://www.youtube.com/watch?v=tGrmt8E5HfA
https://www.youtube.com/watch?v=KbaikfJbpJ4

Filme documentare-”Biosfera”:
https://romaniasalbatica.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=zAsFX8LWEbk
https://ntdfilm.ro/
https://www.netflix.com/ro/title/80165247
https://www.netflix.com/ro/title/80165437
https://www.netflix.com/ro/title/80244682
https://www.netflix.com/ro/title/80106367

Fișiere pdf-”Biosfera”:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biosfer%C4%83
https://vasileloghin.files.wordpress.com/2014/03/14-biosfera.pdf
https://ro.scribd.com/doc/98415704/Biosfera-Si-Rolul-Sau-Geoecologic
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/119571_domeniile-de-viata-ale-terrei
https://ro.scribd.com/doc/300252338/Domeniile-de-Viata-Ale-Terrei

Imagini-”Biosfera”:
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006O_rDAs3UTOODzKNDzYXpiHNAUQ:1
588408223834&source=univ&tbm=isch&q=imagini+biosfera&sa=X&ved=2ahUKEwinmMLf
4ZTpAhUOqaQKHUJUD1sQsAR6BAgJEAE
https://pixabay.com/ro/photos/search/biosfera/
https://www.pexels.com/ro-ro/cauta/biosfera%202/
https://ro.scribd.com/doc/7842260/Delta-Dunarii-Rezervatie-a-Biosferei

Animații 3D-”Biosfera”:
https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Circuitul_apei_in_natura_nivel_incepator-
198648
https://cn.mozaweb.com/ro/Extra-Modele_3D-Warstwy_lasu-170429?setlangdefault=1

Prezentări Power Point-”Biosfera”:
https://www.slideserve.com/elda/biosferă-domeniile-de-via-de-pe-terra-evolu-ia-vie-îi
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/78719_biosfera-1
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/biosferadomeniile-de-viață
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/
Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://vdocuments.mx/biosferă-5584695ce2d84.html

https://vdocuments.mx/biosfera-5584695ce2d84.html
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://www.powershow.com/view4/5a6e40-MTFhM/Biosfera_Domeniile_de_via_a_de_pe_Terra_Evolu_ia_vie_ii_powerpoint_ppt_presentation
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/biosferadomeniile-de-viata
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/78719_biosfera-1
https://www.slideserve.com/elda/biosfera-domeniile-de-via-de-pe-terra-evolu-ia-vie-ii
https://cn.mozaweb.com/ro/Extra-Modele_3D-Warstwy_lasu-170429?setlangdefault=1
https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Circuitul_apei_in_natura_nivel_incepator-198648
https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Circuitul_apei_in_natura_nivel_incepator-198648
https://ro.scribd.com/doc/7842260/Delta-Dunarii-Rezervatie-a-Biosferei
https://www.pexels.com/ro-ro/cauta/biosfera%202/
https://pixabay.com/ro/photos/search/biosfera/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006O_rDAs3UTOODzKNDzYXpiHNAUQ:1588408223834&source=univ&tbm=isch&q=imagini+biosfera&sa=X&ved=2ahUKEwinmMLf4ZTpAhUOqaQKHUJUD1sQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006O_rDAs3UTOODzKNDzYXpiHNAUQ:1588408223834&source=univ&tbm=isch&q=imagini+biosfera&sa=X&ved=2ahUKEwinmMLf4ZTpAhUOqaQKHUJUD1sQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk006O_rDAs3UTOODzKNDzYXpiHNAUQ:1588408223834&source=univ&tbm=isch&q=imagini+biosfera&sa=X&ved=2ahUKEwinmMLf4ZTpAhUOqaQKHUJUD1sQsAR6BAgJEAE
https://ro.scribd.com/doc/300252338/Domeniile-de-Viata-Ale-Terrei
https://ro.scribd.com/doc/98415704/Biosfera-Si-Rolul-Sau-Geoecologic
https://vasileloghin.files.wordpress.com/2014/03/14-biosfera.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biosfer%C4%83
https://www.netflix.com/ro/title/80106367
https://www.netflix.com/ro/title/80244682
https://www.netflix.com/ro/title/80165437
https://www.netflix.com/ro/title/80165247
https://ntdfilm.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=zAsFX8LWEbk
https://romaniasalbatica.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=KbaikfJbpJ4
https://www.youtube.com/watch?v=tGrmt8E5HfA
https://www.youtube.com/watch?v=6UapuGJqYiQ
https://www.youtube.com/watch?v=zexPJ0lxQPg
https://www.youtube.com/watch?v=BlEZMlZcd30
https://www.youtube.com/watch?v=zexPJ0lxQPg
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0BslaT8mQ
https://www.youtube.com/watch?v=NPSbKzICYTw
https://www.youtube.com/watch?v=-qXEXXaw30I


Prezentări Prezi-”Biosfera”:
https://prezi.com/k7ozi7sak7zs/biosfera-si-organizarea-ei/
https://prezi.com/6iecpqca61st/biosfera/
https://prezi.com/p/vzoklqd5maz8/biosfera-si-organizarea-ei/
https://prezi.com/n1rnefgpyvkh/biosfera/
https://prezi.com/k7ozi7sak7zs/biosfera-si-organizarea-ei/
https://prezi.com/ycay9_6ph7lx/biosfera-ca-factor-de-mediu/

Quizz-”Biosfera”:
https://quizizz.com/admin/quiz/5de3b5f33aa70d0020c4282d/recapitulare-ecosisteme
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=medii-de-viata-mari-si-oceane
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=otm1mtc57t8v

Filme educaționale-”Alcătuirea internă a Pământului”:
https://www.youtube.com/watch?v=05WehPyCJC4
https://www.youtube.com/watch?v=kPGR8261ujg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iY4EKPdpo
https://www.youtube.com/watch?v=m0icjZLScaM
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:158
8409910917&q=Structura+pământului+video&să=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQK
HWR3De0Q1QIoBHoECAsQBQ
https://www.youtube.com/watch?v=TRuABnvjepo

Filme documentare-”Alcătuirea internă a Pământului”:
https://www.natgeotv.com/ro/siteindex
https://www.filmedocumentare.com/planetă-la-control-nucleul-pământului/

Fișiere pdf-”Alcătuirea internă a Pământului”:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Straturile_P%C4%83m%C3%A2ntului
https://ro.scribd.com/doc/29915017/Alcatuirea-Interna-a-Pamantului
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:158
8409910917&q=Structura+interna+a+pamantului+referat&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTp
AhVBsaQKHWR3De0Q1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:158
8409910917&q=Invelisurile+pamantului&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHW
R3De0Q1QIoAnoECAsQAw
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleul_P%C4%83m%C3%A2ntului
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/structura-interna-a-pamantului-si-compozitia-
scoartei-terestre

Imagini-”Structura internă a Pământului':
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:158
8409910917&source=univ&tbm=isch&q=film+documentar+alcătuirea+internă+a+pământului
&să=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q7Al6BAgJEBk

Prezentări Power Point-”Alcătuirea internă a Pământului”:

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&source=univ&tbm=isch&q=film+documentar+alcatuirea+interna+a+pamantului&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q7Al6BAgJEBk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&source=univ&tbm=isch&q=film+documentar+alcatuirea+interna+a+pamantului&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q7Al6BAgJEBk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&source=univ&tbm=isch&q=film+documentar+alcatuirea+interna+a+pamantului&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q7Al6BAgJEBk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&source=univ&tbm=isch&q=film+documentar+alcatuirea+interna+a+pamantului&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q7Al6BAgJEBk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleul_P%C4%83m%C3%A2ntului
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&q=Structura+interna+a+pamantului+referat&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&q=Structura+interna+a+pamantului+referat&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO777RO777&sxsrf=ALeKk03MfzRKO3ySHgEoXMSoCzHnDstK0g:1588409910917&q=Structura+interna+a+pamantului+referat&sa=X&ved=2ahUKEwjOtf2D6JTpAhVBsaQKHWR3De0Q1QIoAHoECAsQAQ
https://ro.scribd.com/doc/29915017/Alcatuirea-Interna-a-Pamantului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Straturile_P%C4%83m%C3%A2ntului
https://www.filmedocumentare.com/planeta-la-control-nucleul-pamantului/
https://www.natgeotv.com/ro/siteindex
https://www.youtube.com/watch?v=TRuABnvjepo
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iY4EKPdpo
https://www.youtube.com/watch?v=kPGR8261ujg
https://www.youtube.com/watch?v=05WehPyCJC4
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=otm1mtc57t8v
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=medii-de-viata-mari-si-oceane
https://quizizz.com/admin/quiz/5de3b5f33aa70d0020c4282d/recapitulare-ecosisteme
https://prezi.com/ycay9_6ph7lx/biosfera-ca-factor-de-mediu/
https://prezi.com/k7ozi7sak7zs/biosfera-si-organizarea-ei/
https://prezi.com/n1rnefgpyvkh/biosfera/
https://prezi.com/p/vzoklqd5maz8/biosfera-si-organizarea-ei/
https://prezi.com/6iecpqca61st/biosfera/
https://prezi.com/k7ozi7sak7zs/biosfera-si-organizarea-ei/


https://www.slideserve.com/lamya/alcatuirea-interna-a-pamantului
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ppt-compozitia-si-structura-interna-a-p
%5Bmintului-cl-5
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/structura-interna-a-pamantului
https://www.slideshare.net/ccrd/scoarta-terestra
https://vdocuments.mx/alcatuirea-interna-a-pamantului-569381d1de887.html
https://www.academia.edu/12937944/%C3%8Enveli%C8%99urile_Terrei

Prezentări Prezi ”Alcătuirea internă a Pământului”:
https://prezi.com/lo6rh392sw_g/structura-internă-a-pământului/
https://prezi.com/dznlq1pxi_6z/structura-internă-a-pământului/
https://prezi.com/t-tqdfivvdo4/structura-internă-a-pământului/
https://prezi.com/gb7nrxzexaxa/structura-internă-a-pământului/

Fișiere pdf-”Alcătuirea internă a Pământului”:
https://ro.scribd.com/doc/244454558/structura-internă-a-pământului
http://geophorya.weebly.com/structura-intern259-a-p259macircntului.html
https://www.researchgate.net/figure/Structura-internă-a-Pământului-după-Hall-OHara-
1995_fig4_307632966
https://ro.wikipedia.org/wiki/Straturile_P%C4%83m%C3%A2ntului
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2018-2019/iig/03.%20INTRODUCERE%20IN
%20GEOLOGIE%20-%20PREZENTARE%2003%20-%20STRUCTURA%20INTERNA
%20A%20PAMANTULUI.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mantaua_P%C4%83m%C3%A2ntului

Animații 3D-”Structura internă a Pământului”:
https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Structura_Pamantului_nivel_mediu-12026

https://www.mozaweb.com/ro/Extra-Animatii_3D-Structura_Pamantului_nivel_mediu-12026
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mantaua_P%C4%83m%C3%A2ntului
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2018-2019/iig/03.%20INTRODUCERE%20IN%20GEOLOGIE%20-%20PREZENTARE%2003%20-%20STRUCTURA%20INTERNA%20A%20PAMANTULUI.pdf
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2018-2019/iig/03.%20INTRODUCERE%20IN%20GEOLOGIE%20-%20PREZENTARE%2003%20-%20STRUCTURA%20INTERNA%20A%20PAMANTULUI.pdf
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2018-2019/iig/03.%20INTRODUCERE%20IN%20GEOLOGIE%20-%20PREZENTARE%2003%20-%20STRUCTURA%20INTERNA%20A%20PAMANTULUI.pdf
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2018-2019/iig/03.%20INTRODUCERE%20IN%20GEOLOGIE%20-%20PREZENTARE%2003%20-%20STRUCTURA%20INTERNA%20A%20PAMANTULUI.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Straturile_P%C4%83m%C3%A2ntului
http://geophorya.weebly.com/structura-intern259-a-p259macircntului.html
https://ro.scribd.com/doc/244454558/structura-interna-a-pamantului
https://prezi.com/gb7nrxzexaxa/structura-interna-a-pamantului/
https://prezi.com/lo6rh392sw_g/structura-interna-a-pamantului/
https://vdocuments.mx/alcatuirea-interna-a-pamantului-569381d1de887.html
https://www.slideshare.net/ccrd/scoarta-terestra
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ppt-compozitia-si-structura-interna-a-p%5Bmintului-cl-5
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ppt-compozitia-si-structura-interna-a-p%5Bmintului-cl-5
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ppt-compozitia-si-structura-interna-a-p%5Bmintului-cl-5
https://www.slideserve.com/lamya/alcatuirea-interna-a-pamantului
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa:   a IX-a

Ce  experiență a fost de succes?
Denumirea experienței 
de succes

Harta interactivă-mijloc de predare a conținuturilor 

Descrierea  experienței 
de succes

Geografia studiaza Pămantul în totalitatea sa (cadrul natural, relațiile
care se stabilesc între elementele cadrului natural, dar și între acestea
și  populație,  populația  sub  aspect  demografic,  socio-economic),
motiv pentru care această știință recurge la mijloace didactice precum
globul și harta geografică. Cu ajutorul acestora, elevii vin în contact
cu realitatea și depinde doar de maiestria și de arta de povestitor a
profesorului  ca  elevii  sa  fie  transpuși  in  realitate,  să-și  imagineze
fenomenele  și  procesele  geografice  prezentate.  De asemenea,  prin
pași mici, prin împărțirea sarcinii de lucru trasate de profesor, prin
încurajarea punerii de întrebări în legătură cu conținutul ce urmează a
fi  predat,  prin  prelucrarea  și  interpretarea  acestora  într-o  manieră
proprie,  prin  apelul  la  cunoștințele  deja  asimilate,  prin  corelarea
informațiilor culese din hărți, manuale sau alte surse de informare cu
cele pe care le întâlnim în realitate și pe care elevii le pot identifica
cu ușurință în timpul desfășurării unei aplicații practice în orizontul
local,  prin  culegerea  în  permanență  a  feedback-ului  în  vederea
sesizării punctelor slabe, a amenințărilor ivite, dar și a îmbunătățirii
rezultatelor obținute se pot  crea condițiile optime pentru învățare.
Pentru utlizarea  în cadrul  lectiilor  a  hărților  interactive,  profesorul
poate folosi următoarele site-uri:
http://www.yourchildlearns.com/quiznew/us-geography-quiz.html 
http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/europe-puzzle.html 
http://www.yourchildlearns.com/europe_map.htm 
http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/
Prin accesarea acestor site-uri, elevii sunt puși în postura de a localiza
statele  și capitalele  pe  hartă,  de  a  rezolva  puzzle-uri  pe  teme
geografice,  de  a   analiza  și  prelucra  informații  despre  statele  și
capitalele  studiate,  dar  și  de  a  rezolva  quizz-uri  în vederea
fixării/consolidării cunoștințelor însușite.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi - Mijloc util de corelare a teoriei cu practica;
- Conținutul lecțiilor devine mai atractiv, iar elevii sunt mai motivați 
să se implice  în sarcinile de lucru trasate. 
- Elevii  vor interacționa cu informația în mod practic,   ceea ce va
facilita asimilarea de concepte uneori greu de înțeles; 
- Modalitate interactivă și facilă de învățare/fixare a unor noțiuni;

http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/
http://www.yourchildlearns.com/europe_map.htm
http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/europe-puzzle.html
http://www.yourchildlearns.com/quiznew/us-geography-quiz.html


– Prin  folosirea  hărților  interactive  în  lecții, învăţarea  devine  un
proces  intuitiv,  dinamic,  asigurându-se  întelegerea  proceselor  din
spațiul local/regional/național şi formarea unor cunoştinţe ştiinţifice
durabile;
- Feed-back imediat;
-  Elevii  pot  exersa  până  ajung la  un  nivel  optim de  cunoştinţe  și
deprinderi specifice.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Integrarea hărților interactive în lecția de geografie poate fi realizată
în toate etapele lecţiei, indiferent de tipul de lecție;
Cele  două  tipuri  de  învăţare  –  indusă  (dar  susţinută  de  resurse
informatice) şi interactivă – pot coexista, prin folosirea unor strategii
de lucru adecvate.
Elevii  au  posibilitatea  că  prin însușirea cunoștințelor  predate,  prin
integrarea lor în sistemul de cunoștințe deja asimilate, prin formarea
deprinderilor și competențelor prevăzute de studiul geografiei,  prin
realizarea  unor  conexiuni  între  discipline  diferite,  prin  formarea
deprinderii  de  a  comunica,  de  a-și  expune  puncte  de  vedere
argumentate  să-și pună în valoare capacitatea intelectuală,  spiritul
de observație și să se pregătească ca persoane active, responsabile în
vederea integrării socio-profesionale.
Prin  utilizarea  quizz-urilor  în  etapa  de  evaluare   se  reduce
semnificativ  starea  de  stres  şi  emotivitatea  elevilor,  se  pot  realiza
evaluări individuale, iar profesorul identifică progresul fiecărui elev
în  achiziţia  de  cunoştinţe  /  formarea  de  deprinderi  specifice.  De
asemenea, apare posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi
cu  nivel  de  pregătire  diferit.  Se  pot  realiza  recapitulări,  sinteze,
scheme atractive, animate care să conducă la reţinerea mai rapidă a
informaţiei esenţiale. 

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela



Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște 
Clasa:  a IX-a/a XII-a 

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Aplicația topocoding 

Descrierea experienței 
de succes

Aplicația poate fi accesată pe www.topocoding.com.
Aplicația topocoding poate fi utilizată în cadrul lecțiilor de geografie
cu  scopul  determinării  altitudinilor/realizării  profilului  geografic  și
înțelegerii topografiei reliefului.
Aplicația  topocoding  permite  folosirea  funcției  topoGetAltitude
pentru citirea informațiilor despre altitudine. 
Funcția  topoDrawGraph este folosită  pentru extragerea profilului de
altitudine.
Etapele integrării acetsei aplicații în lecție sunt:
– click  pe  harta,  arealul  pentru  care  se  dorește  determinarea
coordonatelor;
- se adaugă puncte pe locurile unde vrem să determinăm altitudinea;
- se realizează profilul topografic al reliefului pe un anumit traseu;

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Aplicația  facilitează  accesul  comod  şi  eficient  al  elevilor  la
informaţii;
Este  un  instrument  de  antrenare  a  elevilor  în  procesul  instructiv-
educativ și de participare a lor la propria investigație;
-Elevul participă la procesul de determinare a poziției geografice a
unui punct pe hartă, la realizarea profilului unui tip de relief, ceea ce
facilitează  procesul  însușirii  temeinice  a  cunoștințelor  și  pe  cel  al
corelării teoriei cu practica.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Aplicația  facilitează  crearea  unui  parteneriat  activ  profesor-elev,
rapiditatea  realizării  unor  determinări  topografice  exacte  și  a  unor
profile;
Prin utilizarea aplicațiilor  informatice în lecție  are loc optimizarea
actului didactic în anumite secvenţe,  individualizarea instruirii  prin
oferirea unor parcursuri diferențiate.
Are loc o reconsiderare a rolului cadrului didactic de transmiţător al
informaţiei  și  de  transformare  a  lui  în  facilitator  al  învăţării prin
crearea unor secvențe didactice și prin gândirea și materilaizarea unor
sarcini de lucru care să îi  permită elevului să-şi construiască/ să își
dezvolte cunoaşterea prin intermediul mijloacelor informatice.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)



 

 



      





 ȘCOALA ONLINE - Experiența 12

Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa: a IX-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Harta conceptuală

Descrierea experienței 
de succes

      Pentru a crea o hartă conceptuală se pot folosi site-urile:
https://ro.hrm-soft.com/how-to-make-concept-maps-1186.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmeister/
bdehgigffdnkjpaindemkaniebfaepjm
https://chrome.google.com/webstore/detail/lucidchart-diagrams-
onlin/apboafhkiegglekeafbckfjldecefkhn
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmup-free-mind-map-
web/dnenaecjcgeppfpaokiifokeieopppej
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindomo-mind-mapping-
made/lomfkamlboaefcpcnnklebogoelalnjm
http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/NewModelEducation/
NewModelforEducation.pd  f.  
    Materialele create pot fi stocate în Google Drive-ul propriu, pot fi
partajate astfel încât mai mulți utilizatori pot lucra în comun la același
proiect.
   Caracteristici ale hărţii conceptuale:
-  Este  o  reprezentare  grafică  a  componentelor  unui  proces  sau
concept, precum şi a relaţiilor dintre ele;
- Informaţiile dintr-o lecţie sau un text se organizează în jurul unor
termeni cheie;
-  Prezentarea  schematizată  a  cunoştinţelor  ajută  la  o  mai  bună
structurare  şi  consolidare a acestora; 
- Utilizarea hărţii facilitează memorarea mai rapidă şi mai eficientă a
informaţiilor transmise;
-  Se  folosesc  forme  de  ciorchine  pentru  reprezentare,  căsuţe  sau
cercuri, într-o modalitate ierarhizată;
- Săgeţile dintre concepte sunt utilizate frecvent pentru a indica tipul
de relaţie existentă între componente (determinare, relaționare);
- Facilitează dezvoltarea gândirii logice şi a abilităţilor de învăţare ale
elevilor.

http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/NewModelEducation/NewModelforEducation.pdf
http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/NewModelEducation/NewModelforEducation.pdf
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindomo-mind-mapping-made/lomfkamlboaefcpcnnklebogoelalnjm
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindomo-mind-mapping-made/lomfkamlboaefcpcnnklebogoelalnjm
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmup-free-mind-map-web/dnenaecjcgeppfpaokiifokeieopppej
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmup-free-mind-map-web/dnenaecjcgeppfpaokiifokeieopppej
https://chrome.google.com/webstore/detail/lucidchart-diagrams-onlin/apboafhkiegglekeafbckfjldecefkhn
https://chrome.google.com/webstore/detail/lucidchart-diagrams-onlin/apboafhkiegglekeafbckfjldecefkhn


De ce cred că este o  experiență de succes?
Beneficii pentru elevi Harta conceptuală este o metodă modernă de a stimula și de a genera

idei  noi,  de a  analiza  şi  evalua  rezultatele  obţinute  într-un  anumit
moment al lecției și al instruirii. 
Harta conceptuală deschide calea către un proces de învăţare activ şi
conştient, elevul fiind partener al profesorului;
Hărţile conceptuale favorizează integrarea noilor cunoștințe însușite
de elevi în bagajul deja existent;
Hărţile  conceptuale  facilitează  înţelegerea,  cunoaşterea  şi  corelarea
teoriei cu practica;
Hărţile conceptuale permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţe, iar
evaluarea  elevilor  prin  această  metodă  relevă  modul  cum  aceștia
folosesc ceea ce au învăţat.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Hărțile conceptuale permit reprezentarea vizuală a unor concepte și 
idei sub formă de diagrame; stabilește legătura dintre procesele și 
fenomenele studiate.
Hărțile  conceptuale  permit  utilizarea  unui  spațiu  vizual,  ceea  ce
facilitează  înțelegerea  în  profunzime  a  fenomenului  studiat  prin
integrarea tuturor elementelor componente pe suprafața vizuală dată;
Permit lucrul în comun la un proiect.
Site-urile menționate permit salvarea elementelor hărții vizuale în 
fișiere de tip jpg, pdf, prezentări PPT, realizarea altor sarcini de lucru 
trasate, uutilizarea unor culori cu rol de etichete vizuale a unui 
conținut sau inserarea unor surse suplimentare de informații.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

“Modalitate interesantă de evaluare, care ne-a stimulat să găsim corelați între fenomenele și 
procesele  prezentate”
                                               (elev G.I., clasa a IX-a E);
“Folosind această metodă la clasă am reușit să înțeleg mai bine conținutul referitor la relieful 
terestru”
                                               (elev A.R., clasa a IX-a E);
“O tehnică interesantă de evaluare, dar și un mijloc de a ne pune în valoare cunoștințele și 
capacitatea de a face legătura între concepte”
                                               (elev P.A., clasa a IX-a E);
“A fost o experiență inedită, interesantă și utilă în recapitularea și fixarea unor conținuturi ”
                                              (elev S.I., clasa a IX-a E);“
 “Modalitate eficientă de punere  în valoare a parteneriatului elev-profesor”
                                               (elev S.A., clasa a IX-a E);



FORME DE RELIEF
FORME DE RELIEF

RELIEFUL CARSTIC
RELIEFUL CARSTIC

CAUZELE APARITIEI
CAUZELE APARITIEI

AGENTI 
MORFOGENETICI

AGENTI 
MORFOGENETICI

PROCESE 
GEOMORFOLOGICE

PROCESE 
GEOMORFOLOGICE

LOCALIZARE
LOCALIZARE



FORMA DE RELIEF
FORMA DE RELIEF

RELIEFUL GLACIAR
RELIEFUL GLACIAR

CAUZELE APARITIEI
CAUZELE APARITIEI

AGENTI 
MORFOGENETICI

AGENTI 
MORFOGENETICI

PROCESE 
GEOMORFOLOGICE

PROCESE 
GEOMORFOLOGICE

LOCALIZARE
LOCALIZARE
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Numele și prenumele cadrului didactic: Voinea Aura
Unitatea  de  învățământ:  Seminarul  Teologic  Ortodox  „Sfântul  Ioan  Gură  de  Aur”
Târgoviște
Clasa:  a IX-a/a XII-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Excursia virtuală

Descrierea experienței 
de succes

     Excursia este un  mijloc didactic important care îi oferă elevului
oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct
o mare varietate de aspecte din mediul natural.  Aceasta înlesnește
educarea şi dezvoltarea simţului  estetic,  stârneşte dragostea pentru
natură și respectul pentru frumusețile ei,  stimulează curiozitatea şi
spiritul de echipă al elevilor.
    Se pot organiza excursii virtuale cu ajutorul următoarelor aplicații:
 Google  Expediții,  Discovery  Education,  Explorer  National
Geographic, Google earth 7, Connected Classroom
    Tutoriale cu privire la etapele organizării unei călătorii virtuale
putem găsi prin accesarea  următoarelor linkuri:
https://www.youtube.com/watch?v=8yPjqgFZWJ4
https://www.youtube.com/watch?v=rvrzSIY-GbU
https://www.youtube.com/watch?v=klK27l3unng
https://www.youtube.com/watch?v=gMk_Vn_cR4c
https://www.youtube.com/watch?v=GtvZl9LV124
    Aplicaţiile  sunt  disponibile  prin  download  gratuit şi  pot   fi
utilizate pe orice PC, laptop sau tabletă, cu condiţia prezenţei unei
conexiuni active la internet. 

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Excursia  virtuală  stimulează  imaginația  elevilor,  le  permite  să
călătorească  prin  „timp  și  spațiu”  și  să  se  bucure  de  experiențe
inimaginabile. 
Elevii se vor implica mai mult în actul educațional și vor înțelege
mai bine noțiunile teoretice predate. 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

În  vederea stimulării permanente a elevilor, cadrul didactic trebuie
să  găsească  noi  metode  de  a  le  oferi  acestora  ceea  ce  au  nevoie

https://www.youtube.com/watch?v=klK27l3unng
https://www.youtube.com/watch?v=rvrzSIY-GbU


pentru propria lor dezvoltare personală și profesionala, iar excursia
virtuală poate fi un mijloc și un imstrument util în acest sens.
Excursia, chiar și virtuală, contribuie la creșterea interesului elevului
pentru studiu, facilitează corelarea teoriei cu pactica.
Conținutul  din  Google  Expeditions  poate  fi  trimis  si  prin  linkuri
directe. Astfel, peste 1000 de tururi RA și RV sunt și mai ușor de
accesat! Utilizatorii pot folosi un link sau un cod QR pentru a accesa
un anumit tur. 
Google Earth 7 pentru sisteme Windows  permite  generarea unor
replici fidele ale oraşelor importante, dar şi un mod de explorare cu
acces la mai mult de 11.000 locaţii diferite, care pot fi vizitate cu
ajutorul unui ghid virtual

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

      Lista muzeelor și a obiectivelor turistice care oferă posibilitatea realizării  unuor
tururi virtuale:

http://muzeulbucurestiului.ro/filme-documentare.html;
http://ramnicusarat.iiccmer.ro/
http://www.castelulbran.ro/
http://turism.brasovcity.ro/index.php/obiective/tur/12
https://360.inp.org.ro/images/sarmi/tour.html
https://gokid.ro/15-tururi-virtuale-la-muzee-faimoase-ale-lumii/2/
https://bit.ly/2TMFQwp
https://bit.ly/2vjTUEj
https://bit.ly/3aUnhfx
https://bit.ly/3aUnyPB
https://bit.ly/38Rbrl0
https://bit.ly/3d00ZLq
https://bit.ly/2U2GW6h
https://bit.ly/2xts5tU
https://bit.ly/2w6AUtj
https://bit.ly/2QbTc3m
http://www.zona3d.ro/work/2017/
Gradina_Botanica_Dimitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/
zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html
http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-brancovenesc-de-la-mogosoaia-jud-ilfov-tur-
virtual-video
http://varia.geomatic.ro/
http://muzeulmaamuresului.ro/tur.html
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/muzeul-na%C8%9Bional-brukenthal?
projectId=art-project&v.view=grid
http://proiecte.inforegionordest.ro/panorame360/2014/77/pano77_sphere.html

http://proiecte.inforegionordest.ro/panorame360/2014/77/pano77_sphere.html
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/muzeul-na%C8%9Bional-brukenthal?projectId=art-project&v.view=grid
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/muzeul-na%C8%9Bional-brukenthal?projectId=art-project&v.view=grid
http://muzeulmaamuresului.ro/tur.html
http://varia.geomatic.ro/
http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-brancovenesc-de-la-mogosoaia-jud-ilfov-tur-virtual-video
http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-brancovenesc-de-la-mogosoaia-jud-ilfov-tur-virtual-video
http://www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Dimitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Dimitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Dimitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html
https://bit.ly/2QbTc3m
https://bit.ly/2w6AUtj
https://bit.ly/2xts5tU
https://bit.ly/2U2GW6h
https://bit.ly/3d00ZLq
https://bit.ly/38Rbrl0
https://bit.ly/3aUnyPB
https://bit.ly/3aUnhfx
https://360.inp.org.ro/images/sarmi/tour.html
http://muzeulbucurestiului.ro/filme-documentare.html
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Categoria de personal careia i se adresează:  profesori debutanți

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Forme de evaluare utilizate în procesul instructiv-educativ

Descrierea experienței 
de succes

Sunt  prezentate  formele  de  evaluare  folosite  în  cadrul  lecției  de
geografie, reliefându-se avantajele și dezavantajele care decurg din
aplicarea efectivă la clasă a fiecărei forme. 

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Evaluarea  să nu fie transformată într-o probă a ceea ce  știe sau ceea
ce nu știe elevul; evaluarea are drept scop  îmbunătățirea rezultatelor
elevului pentru că de modul  în care este și se simte evaluat elevul
depind reușitele sale școlare;
Evaluarea trebuie să le permită elevilor să-și dezvolte propriul stil de
învățare,  să-i  motiveze,  să  nu-i  streseze.  Evaluarea  trebuie  să  se
bazeze pe dialog, să  dezvolte capacitatea de gândire și analiză, dar și
capacitatea de autoevaluare a elevilor;
Este necesară efectuarea unei  evaluări  inițiale la începutul anului
școlar pentru că pe baza a ceea ce profesorul constată (abilitățile și
deprinderile deținute de elevi, cunoștințele însușite ) va proiecta noul
parcurs de învățare, încercând să completeze lacunele constatate și să
optimizeze rezultatele elevului. Elevul la rândul său va  încerca să-și
îmbunătățească stilul de  învățare. De aceea, se impune ca evaluarea
inițială să fie completată cu cea formativă și sumativă și atâta vreme
cât profesorul și  elevul  tind să-și perfecționeze stilul de predare,
respectiv  de   învățare,  evaluarea  poate  fi  văzută   ca  o  formă  de
colaborare profesor-elev, dar și elev-elev;

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate Produse ale 
activității (fotografii, 
mărturisiri ale 
elevilor, produse 
obținute etc.)

Profesorul  de geografie  folosește  la clasă toate  cele  trei  forme de
evaluare pentru că numai prin folosirea lor combinată se poate obține
rezultatele scontate.
Evaluarea a evoluat de la concepția tradițională care o situa în finalul
învățării  și care cuantifica volumul de cunoștințe însușit de elevi la
poziția  pe  care  o  ocupă  astăzi:  întrepătrunderea  evaluării  cu
predarea-învățarea și accent deosebit   pe capacitatea elevului de a
aplica cunoștințele însușite, pe punerea în valoare a aptitudinilor, a



atitudinilor și a intereselor elevului.
Evaluarea este cea mai  importantă  etapă a procesului  de învățare,
este componenta care oferă feed-back și   care ne  ajută   să luăm
decizii astfel  încât să obținem rezultate optime;
Evaluarea  centrată  pe  competențe  și  produse  trebuie  să  fie
completată cu cea centrată pe efecte sau pe proces astfel elevii vor fi
urmăriți  cum  se  comportă  în  timpul  orelor,  cum  contribuie  la
rezolvarea sarcinilor de lucru trasate de profesor, dar se urmărește și
modul   în   care  activitățile  propuse   răspund  proprilor  nevoi  de
dezvoltare  psihică,  fizică  și  individuală  astfel  încât  capacitățile
intelectuale ale elevului, creativitatea sa să fie pusă  în valoare.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

Forme de evaluare utilizate în procesul instructiv-educativ la disciplina geografie:
I. După modul de integrare a evaluării în procesul instructiv- educativ întâlnim trei forme de
evaluare:
1. Evaluarea inițială - este foarte importantă pentru că în funcție de nivelul cunoștințelor pe 
care le posedă elevul, profesorul își stabilește programul de învățare. Această formă de evaluare
se efectuează la începutul anului școlar, la începutul semestrului sau chiar la începutul unei
lecții. Scopul realizării acestui tip de evaluare este de stabilire a nivelului de cunoștințe posedat
de elevi, de identificare și completare a lacunelor existente, de stimulare a motivației elevilor
pentru învățare și de realizare a unei conexiuni între cunoștințele asimilate și cele pe care le vor
învăța.

2. Evaluarea formativă - se folosește pe întreg parcursul programului de instruire și oferă, atât
elevilor,  cât  și  profesorului,  informații  privind  cunoștințele  asimilate,  nivelul  de  atingere  a
competențelor specifice astfel încât fiecare poate întreprinde la timp măsuri pentru ameliorarea
rezultatelor.  Această formă de evaluare nu se ”exprimă în note”, nu realizează o clasificare a
elevilor, dar are rolul de a stimula elevii,  de a le dezvolta capacitatea de autoevaluare, de a
analiza critic lacunele sesizate și de a favoriza cooperarea  elev-profesor,  elevul fiind pus în
situația  de  a  căuta   și  formula  răspunsuri  la  o  întrebare  dată,  de  a  vedea  unde  întâmpină
dificultăți  în  achiziția  noilor  cunoștințe  și  ce  poate  face  pentru  îmbunătățirea  rezultatelor
obținute. Rolul profesorului este acela de ghid, de supervizor  al activității elevului, care este
pus în diferite situații de învățare.
În comparație cu evaluarea formativă, Oprea Crenguța (2008) distinge evaluarea formatoare,
unde inițiativa de învățare–evaluare aparține elevului, acesta fiind cel care caută informația, o
analizează  critic,  își  evaluează  propria  activitate.  Rolul  profesorului  este  acela  de  a-i  oferi
sprijin și îndrumare. Bineînțeles că acest proces al evaluării formatoare este susținut de elev,
care este motivat să progreseze, iar această motivație vine din interior.
Concret, acest lucru se poate face prin observarea sistematică a comportamentului elevului în
timpul unei sarcini de lucru, prin aprecierea efortului depus de acesta în realizarea unui proiect.
Evaluarea formatoare are un caracter interactiv având rol de reglare și  autoreglare a activității
desfășurate.
Sintetizând prezentarea legată de evaluarea formativă și  formatoare se desprind următoarele
concluzii:

Evaluarea formativă Evaluarea formatoare
Inițiativa îi aparține profesorului; Inițiativa  aparține  elevului  și  este  orientată

sau nu de profesor;
Profesorul intervine asupra elevului; Izvorăște  din  reflecția  elevului  asupra



propriei învățări;
Este  exterioară elevului,  provenind  din
procesul didactic la care elevul nu are acces
decât prin intermediul profesorului;

Este  susținută  de  motivația  interioară  a
elevului;

Are  consecințe  pozitive  asupra
schimburilor  dintre  profesor–elev,  din
exterior.

Are consecințe pozitive asupra schimburilor
dintre profesor–elev, din interior.

3. Evaluarea  sumativă- este folosită la sfârșitul unui semestru sau an școlar și are funcția de
constatare a nivelului de cunoștințe acumulat de elevi, de clasificare a acestora în funcție de
rezultatele obținute astfel încât profesorii pot evita săvârșirea greșelilor constatate, pot dobândi
informații despre calitatea programului de învățare oferit elevilor. Ca dezavantaje ale folosirii
evaluării sumative amintim faptul că nu este o evaluare ritmică, notele nu reflectă nivelul de
performanță al elevilor. Această evaluare nu are un caracter stimulativ și nu oferă suficiente
informații   despre eficiența  programului  de instruire,  de aceea,  ea trebuie folosită limitat  și
combinat cu evaluarea formativă.
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Categoria de personal careia i se adresează:  profesori debutanți

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes

Proiectarea unității de învățare „Relieful major-trepte, tipuri și
unități  majore de relief”

Descrierea experienței 
de succes

Proiectarea  evaluării  unității  de  învățare  „Relieful  major-trepte,
tipuri  și  unităţi  majore  de  relief”  cuprinde aspecte  teoretice
referitoare  la  evaluarea  unei  unităţii  de  învăţare  și  la  metodele  şi
tehnicile de mãsurare şi evaluare  care pot fi folosite curent la clasă,
proiectarea unui test de evaluare la clasa a XII-a. Testul este însoţit
de baremul de corectare şi notare, dar şi de interpretarea rezultatelor
obţinute şi de raportarea lor la competenţele urmãrite.
Modelul propus are următoarea structură:

1. Definiţia unei unitãţi de învãţare;
2. Etapele stabilirii unităţilor de învăţare;
3. Evaluarea unităţii de învăţare;
4. Metode şi tehnici de mãsurare şi evaluare;
5. Instrumentul de evaluare proiectat: test de evaluare la clasa a

XII-a;
6. Raportarea  rezultatelor  evaluării,  după  administrarea

instrumentului  de  evaluare  proiectat,  la  competențele
urmărite.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Pentru a se realiza o evaluare continuă, formativă, analitică, aceasta
trebuie să se facă în raport cu  competențele instruirii  și să vizeze
unități de învățare restrânse; evaluarea trebuie să permită elevului, ca
prin cunoașterea imediată  a  rezultatelor   să-și  remedieze,  imediat,
lacunele;
Pentru ca evaluarea să fie eficientă trebuie să există o legătură  între
itemii  propuși-competențele  urmărite-conținuturile  predate.
Subiectele trebuie să fie accesibile, itemii corect formulați;
Implicarea  elevilor  în  procesul  de  predare-învățare  determină
obținerea  unor  performanțe  școlare net  superioare celor  care ar  fi
obținute prin metode tradiționale și prin expunerea informațiilor de
către profesor.



Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

În cadrul lecţiilor este foarte important să nu se prezinte un fenomen
separat,  ci  în  relaţie  cu alte  fenomene studiate,  să se evidenţieze
legăturile  care  există  între  acestea,  să  se  valorifice  noţiunile
dobândite de elevi atât  în mediul formal cât şi în cel nonformal şi
informal  şi  să  se  transforme  procesul  de  formare  a  noţiunilor  de
geografie într-un mijloc de dezvoltare a gândirii geografice a elevilor
prin  încurajarea  punerii  de  întrebări  în  legătură  cu  conținutul  ce
urmează a fi predat, prin prelucrarea și interpretarea acestuia într-o
manieră  proprie,  prin  corelarea  informațiilor  culese  din  hărți,
manuale sau alte surse de informare cu cele pe care le întâlnim în
realitate,  prin culegerea în permanență a feed-back-ului în vederea
sesizării punctelor slabe, a amenințărilor ivite, dar și a îmbunătățirii
rezultatelor obținute.
Pentru ca evaluarea să-și atingă eficiența trebuie reliefată  legătura
care  trebuie  să  existe  între  competențele   urmărite-conținuturile
predate-itemii  propuși-standardele curriculare de performanță.
Evaluarea nu trebuie să fie transformată într-o probă a ceea ce  știe
sau ceea ce nu știe elevul, ci trebuie să aibă drept scop  îmbunătățirea
rezultatelor  elevului pentru că de modul  în care este și se simte
evaluat elevul depind reușitele sale școlare.
Evaluarea trebuie să le permită elevilor să-și dezvolte propriul stil de
învățare,  trebuie să-i  motiveze,  să nu-i  streseze,  iar  acest  lucru se
poate realiza dacă practicăm în cadrul orelor de geografie o evaluare
bazată   pe  dialog,  o  evaluare  care  să  conducă  la  dezvoltarea
capacității de gândire și analiză, dar și la dezvoltarea capacității de
autoevaluare a elevilor.

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

    1. Definiţia unei unitãţi de învãţare:
“Unitatea de învãţare  este o structurã didacticã deschisã şi flexibilã, care determinã

formarea  la  elevi  a  unui  comportament  specific,  generat  prin  integrarea  unor  obiective  de
referinţã/competenţe specifice; este unitarã din punct de vedere tematic; se desfãşoarã în mod
sistematic şi continuu pe o perioadã de timp; aceasta se finalizeazã prin evaluare.” (Singer, M.,
coord, Ghid metodologic M.E.C., C.N.C., Ed. Aramis, Bucureşti, 2001).

Unitatea de învăţare oferă înţelegerea peocesului de instruire invăţare din perspectivă
strategică, iar lecţia oferă înţelegerea procesului de învăţare din perspectivă tactică.    
            
2. Etapele stabilirii unităţilor de învăţare:

Stabilirea unităţilor de învăţare presupune parcurgerea mai multor etape.
1.  Etapa  stabilirii  unităţilor  de  învăţare  este  etapa  organizării  tematice  a  cunoştinţelor,
respectiv planificarea anuală a materiei pe baza programei şcolare şi cuprinde:
1. Evaluarea iniţială şi reperarea situaţiilor–problemă;
2. Identificarea unităţilor tematice;
3. Formularea titlurilor unităţilor de învăţare;
4. Corelarea numărului unităţilor de învăţare cu volumul conţinuturilor şi ritmul de învăţare al
elevilor;
5. Stabilirea succesiunii şi timpului de studiere a unităţilor de învăţare. 



2. Etapa construirii unităţii de învăţare se realizează în raport cu obiectivele programei şcolare.

Etapa Conţinuturi Competenţe derivate Observaţii

1.  Identificarea
conţinuturilor  din
programa  şcolară
care pot fi asociate
unei  temei:
Hidrosfera-
aspecte generale;
Dunărea şi Marea
Neagră

- Hidrosfera–aspecte
generale.

- Dunărea.
- Marea Neagră

Se alege, din
 lista de 
conţinuturi 
ale 
programei,  acele
conţinuturi
care 
corespund 
temei.

2.  Identificarea
unor  detalieri  ale
conţinuturilor
cuprinse  în
programă,  asociate
temei 

- Relieful
Europei/României.

- caracteristicile  reliefului
Europei/României

- (pondere,sisteme
montane-altitudine,
direcție, formă,...)

- unități  majore  de  relief:
repartiție,  geneză,
caracteristici.

1.1. Prezentarea,  în  scris
si  oral,  a  aspectelor
generale  ale  apelor
curgătoare  şi  lacurilor,
utilizând corect si coerent
terminologia  specifică
domeniului;
1.2.Argumentarea
modului  de  formare  a
reliefului
Europei/României. 
1.4. Identificarea, pe harta
fizică,  a  unităților  de
relief;
2.2.  Identificarea  a  două
asemănări  și  deosebiri
între  două  unități  de
relief.
2.5  Argumentarea  și
identificarea  unor
caracteristici ale reliefului
unităților majore de relief
ale Europei/României
3.1.Interpretarea
reprezentărilor  grafice  si
cartografice  referitoare  la
relieful  Europei  şi  al
României.

Se 
identifică 
detalieri
 ale 
conţinuturilor, din 
asocierile
competenţe
specifice
/conţinuturi.
Identificarea  altor
conţinuturilor
 care fac 
obiectul 
programei, 
dar nu 
sunt 
formulate 
explicit în 
rubricile
competenţe
specifice-
conţinuturi.

3.Precizarea
competenţelor
derivate  asociate
acestei  unităţi  de
învăţare.

1.1 Prezentarea, în scris si
oral, a aspectelor generale
ale  apelor  curgătoare  şi
lacurilor,  utilizând  corect
şi coerent  terminologia

Se
precizează
competenţele
specifice 
asociate



specifică domeniului
1.2.Argumentarea
modului  de  formare  a
reliefului
Europei/României. 
1.4. Identificarea, pe harta
fizică,  a  unităților  de
relief  ale
Europei/României;
2.2.  Identificarea  a  două
asemănări  și  deosebiri
între  două  unități  de
relief.
2.5.  Argumentarea  și
identificarea  unor
caracteristici ale reliefului
unităților majore de relief
ale Europei/României;
3.1.Interpretarea
reprezentărilor  grafice  şi
cartografice  referitoare  la
relieful  Europei  şi  al
României.

conţinuturilor
selectate.

4. Asocierea dintre
competenţele
derivate  precizate
şi  conţinuturile
selectate.

- Definirea  unor  noțiuni
specifice:  relief,  treaptă de
relief,  unitate  majoră  de
relief, tip genetic;

-Etapele  de   evoluție  ale
reliefului Europei/României.
- Caracteristicile  reliefului

Europei/României
(pondere, sisteme montane-
altitudine,direcție,
formă,...);

- Unitățile  majore  de  relief:
repartiție,  geneză,
caracteristici.

1.1 Prezentarea, în scris si
oral, a aspectelor generale
ale  apelor  curgătoare  şi
lacurilor,  utilizând  corect
si  coerent  terminologia
specifică domeniului.

1.2.Argumentarea
modului  de  formare  a
reliefului
Europei/României. 
1.4. Identificarea, pe harta
fizică,  a  unităților  de
relief ale;
2.2  Identificarea  a  două
asemănări  și  deosebiri
între  două  unități  de
relief.
2.5  Argumentarea  și
identificarea  unor
caracteristici ale reliefului
unităților majore de relief
ale Europei/României
3.1.Interpretarea
reprezentărilor  grafice  si
cartografice  referitoare  la
relieful  Europei  şi  al



României.
5.Verificarea
măsurii  în  care
competenţele
precizate 
şi  conţinuturile
asociate  permit  o
evaluare sumativă.

3. Evaluarea unităţii de învăţare:
Pentru evaluarea unei unităţi de învăţare sunt necesare:
1. Asocierea unor seturi de competenţe specifice unităţii de evaluat;
2. Stabilirea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare sumativă pertinente pentru unitatea de
evaluat;
Pentru evaluarea unităţii de învăţare ”Relieful major-trepte, tipuri și unități majore de relief’’,
am  optat  pentru  următoarele  competenţe  generale  pentru  care  am  asociat   competenţele
specifice următoare:
Competenţe generale:
C.1. Utilizarea adecvată a terminologiei si a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului
geografic;
C.  2. Raportarea  elementelor  semnificative  din  societate,  știință  și  tehnologie  la  mediul
înconjurător ca întreg și la sistemele sale componente;
Competenţe specifice:
C.1.1 Prezentarea  aspectelor  generale  ale  reliefului  Europei/României,  utilizând  corect  si
coerent terminologia specifică domeniului;
C.1.2. Argumentarea modului de formare a  reliefului Europei/României;
C.1.4. Identificarea unităților de relief ale Europei/României;
C.2.2. Identificarea unor asemănări și deosebiri între două unități de relief;
C.2.5. Identificarea și argumentarea unor caracteristici ale reliefului unităților majore de relief
ale Europei/României;
Am optat pentru aceste  competenţe generale şi  competenţe specifice deoarece acestea sunt
cele  mai  relevante  pentru  studiul  reliefului,  în  scopul  cunoașterii   terminologiei  științifice
specifice,  a  modului  de  formare/  evoluție  a  reliefului Europei/României,  pentru  a  cunoaște
repartiția  spațială  a principalelor  unități  de relief,  principalele  caracteristici  ale reliefului,  în
vederea studierii comparative a două unități de relief.Totodată, s-a pus accent pe dezvoltarea
gândirii   critice  a  elevilor,  pe  dezvoltarea  capacității  de  analiză  și  sinteză  și  mai  puțin  pe
reproducerea informațiilor.

Competenţe de evaluare:
1 Identificarea principalelor unități de relief ale Europei/României;
2 Definirea  termenilor specifici: relief, unitate de relief, tip genetic de lac;
3 Precizarea modului de formare a reliefului Europei/României;
4 Prezentarea principalelor caracteristici ale reliefului Europei/României;
5 Identificarea unor asemănări și deosebiri între relieful a două unități de relief;
6 Argumentarea caracteristicilor de bază ale reliefului:Podișului Dobrogei, Câmpiei Europei de
Est, Carpaților Meridionali și Orientali.



4. Metode și tehnici de măsurare şi evaluare:
1. Itemi obiectivi
  Acest tip de itemi presupune, întotdeauna, alegerea răspunsului/răspunsurilor corect/corecte
dintr-o listă  anterior  elaborată  pusă  la  dispoziţie  celui  examinat,  fiind  denumiţi  şi  itemi  cu
răspuns dat. Răspunsul corect este identic pentru toţi cei examinaţi, iar evaluatorii corectează
aceşti itemi strict identic. 

În această categorie sunt incluşi: itemii cu răspuns dual (alternativ), itemi cu răspuns
de tip alegere multiplă şi itemi de asociere.
 Itemi cu alegere multiplã

Presupun existenţa unei premise (enunţ) şi a unei liste de alternative (soluţii posibile).
Elevul trebuie sã aleagã un singur rãspuns corect sau cea mai bunã alternativã (în al doilea caz,
în unele variante, sunt necesare instrucţiuni speciale pentru modul de alegere a celei mai bune
alternative/ a alternativei complete); celelalte rãspunsuri (incorecte, dar plauzibile şi paralele) se
numesc distractori.

Itemii cu alegere multiplă care necesită alegerea celui mai bun răspuns se utilizează mai
ales pentru măsurarea rezultatelor învăţării, care cer înţelegerea, aplicarea sau interpretarea
datelor  factuale,  fiind mai  dificil  de rezolvat  în  comparaţie  cu modelul  care solicită  simpla
alegere a răspunsului corect.
Exemple de itemi:
1. La cea mai joasă altitudine se află punctul de vărsare al râului: 
a. Olt;    b. Siret;   c. Argeş;  d. Jiu; 
2.Curge integral pe teritoriul României râul: 
  a. Olt;    b. Mureş;    c. Siret;    d. Someş; 

Itemii de asociere
Itemii  de  asociere (engl. matching  items) sau  tip  pereche  solicită  elevului  să  stabilească
corespondenţa între  două seturi  de concepte,  date,  informaţii  etc,  plasate  de regulă în  două
coloane diferite: o primă coloană este destinată premiselor sau stimulilor, iar în a doua coloană
sunt incluse răspunsurile. Premisele şi răspunsurile pot fi perechi de evenimente şi date, termeni
şi definiţii, reguli şi exemple, simboluri şi concepte, autori şi tiluri de cărţi, plante, animale şi
clasificări, principii şi aplicaţii, cauze şi efecte, afirmaţii teoretice şi experimente etc. În funcţie
de  natura  conţinuturilor,  există  şi  moduri  alternative  de  prezentare  a  premiselor  şi  a
răspunsurilor,  cu  ajutorul  hărţilor,  diagramelor,  imaginilor  etc,  care  să-l  ajute  pe  elev  în
rezolvarea sarcinii. În cazul şcolarilor mici se poate sugera marcarea relaţiilor dintre premise şi
răspunsuri prin săgeţi sau linii simple.

Exemplul 1 – Teste naţionale 2008 (sesiune specială), Geografie 
Varianta 91, Subiectul II
În coloana A sunt numerotate judeţe, iar în coloana B sunt enumerate oraşele-reşedinţă de judeţ
ale lor. Scrieţi,  pe foaia de examen, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui item din coloana A  îi corespunde un singur item din coloana B.

A B
1. Covasna a. Deva
2. Hunedoara b. Drobeta Turnu-Severin
3. Mehedinţi c. Miercurea-Ciuc
4. Olt d. Sfântu Gheorghe

e. Slatina
Itemii cu răspuns dual presupun existența unui enunț, care trebuie notat cu adevărat/ fals.



Exemple de itemi:
1. Altitudinea maximă a teritoriului României este de 2544 m.
2. Cea mai veche unitate majoră de relief din România este Podișul Moldovei.

Avantajele itemilor obiectivi (Cucoș, 2006):
- testează un număr mare de elemente de conținut într-un timp scurt;
-  asigură informații  vizând însușirea noțiunilor de bază,  care permit înțelegerea și  aplicarea
fiecărui conținut de învățare nou;
-s e caracterizează printr-o fidelitate ridicată;
- se construiesc repede și sunt ușor de cuantificat;
- se poate elabora un model complet al răspunsului corect.

Dezavantajele itemilor obiectivi (Cucoș, 2006):
- solicită rezultate ale învățării de complexitate scăzută;
-  identificarea  unui  enunț  ca  fiind  incorect  nu  implică,  neapărat,  cunoașterea  alternativei
corecte;
- teoretic, elevul are 50% șanse de a răspunde prin ghicire;
- nu se poate utiliza în situații complexe, în care nu există un singur răspuns corect.

2. Itemi semiobiectivi:
Acest tip de itemi poate testa o gamă mai largă de capacităţi intelectuale, permite realizarea
complexităţii dorite, utilizează materiale auxiliare interesante şi utile.
Cu scopul de a aprecia şi nota, aceşti itmi nu solicită scheme de notare detaliate; punctajul se
acordă în funcţie de înregistrarea sau nu a răspunsului corect.
În această categorie sunt incluşi: itemii cu răspuns scurt şi itemii structuraţi.

Itemii cu răspuns scurt:
Itemii din această categorie sunt cei care elevului i se cere să ofere un răspuns în totalitatea lui
sau o parte componentă a unei afirmaţii astfel încât aceasta să capete sens şi valoare de adevăr.
Principalele caracteristici ale acestui tip de itemi sunt:
1. Răspunsul solicitat elevului este limitat, ca spaţiu, formă şi conţinut de structura întrebării;
2. Sarcina este foarte puternic structurată;
3. Libertatea elevului de a organiza informaţia primită şi de a oferi răspunsuri în forma dorită
este foarte redusă;
4. Pentru a oferi raspunsul corect,  elevul trebuie să demonstreze şi abilitatea de a structura,
elabora cel mai potrivit răspuns;
Exemple:
  1. Pe harta cu reţeaua hidrografică a Europeide mai jos  sunt marcate cu numere, de la 1 la 20,
principalele fluvii europene.
  Indicaţi numele principalelor fluvii europene marcate cu numerele: 1, 2 , 4, 5, 18.  
                                                                                                                                 5 puncte



2.Relieful reprezintă totalitatea… .

Itemii structurați
Exemplu:
Realizați,  într-o  jumătate  de  pagină,  o  scurtă  caracterizare  a  Carpaților  Orientali,  având  în
vedere:
- două limite;
- trei caracteristici ale reliefului;
- un tip de sol și  o zonă de vegetație;
- o resursă a subsolului.
Avantajele itemilor semiobiectivi (Cucoș, 2006):
- testează un număr mare de elemente de conținut, într-un timp scurt;
-  asigură  informații  vizând însușirea  noțiunilor  de  bază care  permit  înțelegerea  și  aplicarea
fiecărui conținut de învățare nou;
- se evită ghicirea răspunsului;
-  itemii  sunt  ușor  de  construit  și  se  pot  utilize  diferite  forme  de  comunicare  a
mesajului(diagrame, texte,…) ;
- acoperă într-un interval scurt de timp un număr mare de competențe;
- se poate elabora un răspuns model al răspunsului correct;
- răspunsul  e produs de elev și nu e ales dintr-o serie de răspunsuri date;
- se evită alegerea răspunsului prin ghicire.

Dezavantajele itemilor semiobiectivi (Cucoș, 2006):
- în cazul itemilor cu răspuns scurt este posibil să fie furnizate mai multe răspunsuri, cu grade
diferite de corectitudune;
- răspunsul correct poate să fie alterat de capacități și cunoștințe care n-au fost implicate direct
în competențele evaluate (de exemplu-ortografia);
- elevul nu-și pune în valoare capacitatea de analiză și sinteză (de exemplu, în cazul itemilor de



completare).

 3.  Itemii subiectivi:
           Itemii de tip subiectiv sunt prezentaţi  în maniere diverse în literatura pedagogică,
diferenţele putând fi identificate chiar şi la nivelul denumirii lor (itemi cu răspuns elaborat de
către elev, itemi nonobiectivi, itemi cu răspuns deschis).
            Itemii cu răspuns deschis solicită construirea răspunsului de către subiecţi, testează
obiectivele ce vizează originalitatea, creativitatea şi caracterul personal al răspunsului. Acest tip
de itemi le dă celor testaţi posibilitatea de a face dovada nu numai a stăpânirii unor cunoştinţe şi
deprinderi, ci şi a capacităţii de exprimare corectă, fluentă, logică, argumentată etc.
           Sunt relativ uşor de proiectat şi reprezintă forma tradiţională de evaluare în sistemul
nostru educaţional.

Ca tehnici de utilizare amintim:  rezolvarea de probleme,  itemi de tip eseu cu patru
variante rezultând din combinarea criteriului de clasificare-dimensiune (restrâns şi extins) şi cu
cel de nivel de structurare a sarcinii (eseu structurat şi eseul liber)    

Itemii  de  tip  rezolvare de  probleme  presupun  prezentarea  unor  situaţii-problemă,
nefamiliare,  inedite  pentru  elev,  care  nu  dispun  de  o  soluţie  predeterminată,  precum  şi
antrenarea acestuia pentru identificarea unor soluţii prin parcurgerea unor etape: 
- identificarea problemei;
- culegerea şi selectarea datelor de bază (relevante);
- formularea şi validarea unor ipoteze;
- identificarea metodei de rezolvare;
- propunerea unei soluţii;
- evaluarea soluţiei;
- formularea concluziei asupra rezolvării realizate. 
      Aceste etape de soluţionare a situaţiilor-problemă nu pot fi strict parcurse în toate ipostazele
de prezentare a acestei categorii de itemi, constituind doar o etapizare orientativă a procesului
rezolutiv.
Situaţiile problemă pot fi simple, „închise”, atunci când elevului îi sunt puse la dispoziţie toate
datele  necesare  rezolvării.  Scopul  este  precizat  clar,  iar  succesiunea  cerinţelor  sugerează  şi
etapele de rezolvare; şi situaţii problemă „deschise”, atunci când elevul dispune doar de datele
cele mai importante, procesul de rezolvare este doar sugerat,  iar demersul propriu-zis trebuie
ales de către cel examinat. 

Exemplu:
   1. Diagrama 1 reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg.

Diagrama 2 reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa.



Calculaţi diferenţa între debitul lunar minim de la cele două staţii hidrologice. 
Calculaţi debitul mediu al fluviului Dunăre la ambele staţii hidrologice în perioada aprilie-iunie.
2.  Lungimea căilor  ferate  din România  este  de 11.300 km.,  iar  a  celor  din Europa este  de
130.000 km. Precizați procentul căilor ferate din România la nivelul continentului european!

Itemii de tip eseu:  pot fi de tip: eseu structurat, eseu liber, eseu extins, eseu restrâns.Acești
itemi permit evaluarea unor capacități complexe, valorificând creativitatea elevului, capacitatea
lui de  a oferi explicații, de a argumenta, de a descrie modalitățile de lucru în situații particulare.
Exemplu:
Realizați un eseu cu tema ”Relieful României” având în vedere:
- etapele de formare ale reliefului României;
- caracteristicile principale ale reliefului României;
- exemple de unități majore de relief;
-  patru  caracteristici  ale  reliefului  Munților  Carpați,  Depresiunii  Colinare  a  Transilvaniei,
Subcarpaților.
 
Avantajele itemilor subiectivi (Cucoș, 2006):
- dezvoltă capacitatea de analiză și sinteză a elevului, creativitatea sa.
- oferă posibilitatea analizei erorilor.
- dezvoltă imaginația, capacitatea de a reformula o problemă;
- oferă posibilitatea ca elevii să lucreze în echipă, pe perechi;
- îi învață pe elevi să aprecieze metoda cea mai bună de lucru;
- creează posibilitatea de discuție asupra diverselor metode și soluții.

Dezavantajele itemilor subiectivi (Cucoș, 2006):
- necesită un timp îndelungat de proiectare;
- implică resurse materiale costisitoare;
- necesită un timp mare de administrare și completare a sarcinii;
- există subiectivitate în evaluare.

5. Instrumentul de evaluare proiectat la testul de evaluare 
         clasa a XII– a

Geografie -Europa. România. Uniunea Europeană. Probleme fundamentale .

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de două ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul A
Citiţi  afirmaţiile  itemilor  de  mai  jos  şi  încercuiţi  litera  corespunzătoare  răspunsului  corect.
Fiecare item are un singur răspuns corect: 
1. Alpii Dinarici se află pe teritoriul statului: 
a) Grecia;  b) Bosnia-Herțegovina; c)Albania;  d) Serbia;                               2 puncte
2. Munții Apenini se desfășoară pe teritoriul statului: 
a. Italia;    b. Grecia;    c. Spania;    d. Regatul Unit al Marii Britanii;           2 puncte



3. Munții Alpi constituie granița nordică a statului: 
a. Italia; b. Austria;  c. Croația ; d. Spania;                                                      2 puncte
4. După modul de formare, Munții Ural sunt munți de origine:
a.  hercinică; b. caledoniană; c. alpină; d.  precambriană;                                2 puncte

                                                    Total: 8 puncte
Subiectul B
 Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă referitoare la relieful României: 
1. Relieful de cueste edte caracteristic subunității de relief numite..................................2 puncte
2. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief numită................... 2 puncte
3. Cea mai nouă unitate de relief a României este ........................................................... 2 puncte
4. Depresiunea Maramureș se află în unitatea de relief numită........................ ................2 puncte
                                                                                                                             Total: 8 puncte
Subiectul C 
În coloana din dreapta (A) aveți enumerate principalele etape ale evoluției reliefului României,
iar  în  coloana  din  stânga  (B)  sunt  enumerate  caracteristicile  fiecărei  etape.  Faceți
corespondența!
A                                                              B                                                   
1.Precambrian           a. Au loc erupții vulcanice care afectează vestul Carpaților Orientali;
2.Pleistocen               b. Se formează cea mai veche unitate  majoră de relief din România;
3. Neogen                  c. Se formează cea mai nouă unitate majoră de relief din România;
4.Holocen                  d. Se instalează ghețari la altitudini mari.                      Total: 8 puncte   
Subiectul D                                                                                                       Total:10 puncte   
1. Construiți,  în aproximativ șase rânduri,  un text în care să prezentați  modul de formare a
reliefului glaciar.                                                                                                8 puncte             
2. Dați exemple corespunzătoare de masive muntoase în care se găsește relief glaciar extins!
                                                                                                                            2 puncte
                                                                                                          
Subiectul E
1. Comparați relieful Munților Alpi cu relieful Munților Ural și identificați două deosebiri și o
asemănare între acestea.
2.  Precizați  două deosebiri  și  o asemănare între  relieful  Munților  Banat  și  relieful  Munților
Făgăraș.
Nota  1:  Deosebirile  și  asemănările  se  pot  referi  la  oricare  dintre  următoarele  aspecte  ale
reliefului:  mod  de  formare,  tipuri  de  roci,  distribuția  spațială  a  altitudinilor,  gradul  de
fragmentare, orientarea culmilor, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănărole și deosebirile vor fi prezentate
comparativ și nu separat.     
                                                                                                                       Total: 24 puncte   
Subiectul F 
Prezentați:
1.Un argument  pentru a susține  afirmația:  ”Podișul Dobrogei,  deși  are  altitudini  reduse,  nu
poate fi considerat o unitate de câmpie”;                                                               6 puncte
2. O cauză care explică faptul că în Carpații Meridionali există relief glaciar extins;   6 puncte
3. Două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est;                                 6 puncte
4. Două argumente care să susțină afirmația: ”Relieful Europei s-a format în perioade geologice
diferite”. 6 puncte                                                                   Total: 24 puncte
                                                                                                  
Subiectul  G
1. Realizați o scurtă caracterizare a Carpaților Orientali având în vedere:
- două limite;                                       2 puncte



- trei caracteristici ale reliefului;         3 puncte
- trei unități de relief.                           3 puncte
                                                                                                                Total: 8 puncte  

6. Barem de corectare şi notare la testul  de evaluare pentru clasa a XII-a
Geografie-Europa. România. Uniunea Europeană. Probleme fundamentale 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  Nu se
acordă fracţiuni de punct.

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
maxim corespunzător.

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

Subiectul A
Se acordă următorul punctaj:
    1. Răspunsul corect:   b. Bosnia-Herțegovina              (2 p)      
    2. Răspunsul corect:   c. Italia                                       (2 p)                        
    3. Răspunsul corect:   a. Italia;                                     (2 p)
    4. Răspunsul corect:   a. hercinică;                               (2 p)             
                                                                                                Total: 8 puncte
Subiectul B
Se acordă următorul punctaj:
    1. Răspunsul corect:  Câmpia Jijiei                               (2 p)        
    2. Răspunsul corect:   Carpații Meridionali                   (2 p)         
    3. Răspunsul corect:   Delta Dunării                              (2 p)
    4. Răspunsul corect:   Carpații Maramureșului și Bucovinei ( 2p)             

            Total : 8 puncte 
Subiectul C
Se acordă următorul punctaj:
    I.a.  Răspunsul corect
             1B                            (2 p)
             2d                            (2 p)
             3a                            (2 p)
             4c                            (2 p)                                            Total: 8 puncte
                                                                                                
Pentru subiectele A, B și C se notează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns corect se
acordă punctajul maxim propus, iar pentru răspuns incorect  0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Subiectul D
Se acordă următorul punctaj:
Se acordă 8 puncte pentru următoarele răspunsuri, astfel:
- epoca în care s-a format relieful glaciar-pleistocen (Cuaternar); (1p)
- o condiție în care s-a format relieful glaciar-răcirea climei; (1p)
-  doi  agenți  morfogenetici  care  contribuie  la  formarea  reliefului  glaciar:  gheața,  zăpada,
fenomenul de îngheț-dezgheț;   (1p)



- trei forme de relief specifice: văi glaciare, circuri, morene;  (1p)
- limita de spațiu: șase rânduri;     (1p)
Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile manţionate în barem.
Se acceptă orice alt răspuns corect.
                                                                                                  Total 1:  8 puncte
Se acordă  2puncte pentru următoarele răspunsuri: Munții Alpi, Munții Pirinei, Munții Carpați   
                                                                                                  Total 2:  2p.
(Se acceptă orice alt răspuns corect).                                       Total 1 și 2:  10 puncte
    
Subiectul E
Se acordă  24  puncte,  câte  4  puncte  pentru  fiecare  asemănare  și  deosebire  enunțată  corect.
Punctajul  complet  va  fi  acordat  numai  dacă  asemănările  și  deosebirile  vor  fi  prezentate
comparativ și nu separat. Pentru răspuns parțial corect  se  acordă punctaje intermediare.  
                                                                                                   Total:  24 puncte
Subiectul F
Se acordă 24 puncte, astfel:
1. Se acordă 6 puncte pentru următorul răspuns: în nord, Podișul Dobrogei este o unitate de
orogen, fiind alcătuit din roci dure;
2. Se acordă 6 puncte  pentru următorul  răspuns: altitudinea mare a Carpaților  Meridionali,
răcirea puternică a climei în Pleistocen au permis instalarea ghețarilor, care, prin procesul de
eroziune glaciară, au creat circuri și văi glaciare;
3. Se acordă 6 puncte,  câte 3 puncte  pentru oricare argument enunțat corect,  astfel:  a fost
modelată de ghețari de calotă, pleistoceni și are altitudini cuprinse între -28m (regiunea Mării
Caspice) și 463 m (Colinele Timan);
4. Se acordă 6 puncte, câte 1,5 puncte pentru fiecare etapă enunțată corect, astfel:
- în Precambrian se formează Platforma est-europeană;
- în Silurian se declanșează orogeneza caledoniană și se înalță Munții Scoției și Scandinaviei;
- în Carbonifer se declanșează orogeneza hercinică și se înalță Munții Ural;
- în Cretacic se declanșează orogeneza alpină și se înalță Munții Alpi, Carpați, Pirinei,...;
Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în barem.
Se acceptă orice alt răspuns corect.
                                                                                                         Total: 24 puncte
Subiectul G
Se acordă 8puncte,  câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:
- două limite;                     (2 p) 
- trei caracteristici ale reliefului; (3 p)
- trei unități de relief;       (3 p)
Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în barem.
Se acceptă orice alt răspuns corect.
                                                                                                           Total: 8 puncte

7. Raportarea  rezultatelor evaluării, după administrarea instrumentului de evaluare
proiectat, la competențele urmărite

Instrumentul  de  evaluare  proiectat la unitatea  de învăţare Relieful Europei și al
României  a  fost testat pe un număr de 22 elevi  și a fost structurat pe următoarele categorii de
itemi:
Subiectul A a fost constituite din itemi obiectivi;



Subiectul A a fost costituit din 4 itemi de tipul alegere multiplă;
Subiectul B a fost constituit din itemi semiobiectivi;
Subiectul B a fost constituit din 4 itemi cu răspuns scurt;
Subiectele C a fost constituit din itemi obiectivi;
Subiectul C a fost constituit din 4 itemi de asociere;
Subiectul  D a  fost constituit din itemi subiectivi;
Subiectul D a fost constituit dintr-un  item de tip eseu structurat;
Subiectele  E și F  au   fost constituite  din itemi subiectivi;
Subiectele   E și  F  au   fost  constituite   din doi,  respectiv  patru itemi de tip  rezolvare de
probleme;
Subiectul G a fost constituit dintr-un  item semiobiectiv;
Subiectul G a fost constituit dintr-un  item de tip structurat.

Indicele de dificultate permite stabilirea măsurii în care fiecare item este uşor sau dificil şi se
calculează prin raportarea numărului elevilor care au rezolvat corect itemul la numărul total al
elevilor: sunt itemi relativ uşori, dar şi itemi dificili  sau de dificultate medie .
Indicele de discriminare arată în ce măsură un item este suficient de selectiv pentru a deosebi
subiecţii  cu  performanţe  înalte  de  cei  cu  performanţe  scăzute;  acesta  se  calculează  făcând
diferenţa între procentul de subiecţi din cincimea superioară a clasamentului, care au rezolvat
corect itemul analizat, realizat pe baza scorurilor totale la test şi procentul de subiecţi care au
rezolvat  corect itemul analizat  din cincimea inferioară a clasamentului.  Din analiza itemilor
rezultă că sunt itemi buni, având  valoarea între 0,40 şi 1. 
Media ponderată are valoarea 7,88.
Media  aritmetică (valoarea  medie)  a  performanţelor  grupului  evaluat  de  7,90 indică  un
randament şcolar bun, iar competenţele de evaluare propuse au fost atinse în bună parte atinse.
Valoarea mediană (mediana), anume valoarea rezultatelor pentru care jumătate din subiecţi au
obţinut rezultate mai mari sau egale decât ea (este valoarea care împarte grupul în părţi egale)
este 8,08, deoarece din totalul de 22 subiecţi, 12 au obţinut note mai mari sau egale cu 7,5 şi 10
având note mai mici sau egale cu 7,5. 
Valoarea 8,08 pentru mediană arată punctul în jurul căruia tinde să se echilibreze distribuţia
grupului.  
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Numele și prenumele cadrului didactic: Bucăloiu Ionela
Unitatea  de  învățământ: Liceul  Teoretic  „Petru  Cercel”  Târgoviște  și  Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște
Clasa:  a IX-a/ a XII-a

Ce  experiență a fost de succes?

Denumirea experienței 
de succes 

Să învățăm despre CODIV-19 si SARS-COV-2 cu ajutorul
platformei LIVRESQ

Descrierea experienței 
de succes

     Platforma Livresq este un  instrument, care nu necesită cunoștințe
IT  avansate;  prin  intermediul  său  cu  doar  câteva  click-uri  poți
adăuga elemente interactive resursei educationale create. 

Pentru  a  vedea  cum  poate  fi  folosită platforma  se  poate  urmări
tutorialul la adresa https://ascendia.ro/work/LIVRESQ.

Etapele accesării cursului pe platformă sunt următoarele:
accesarea www.livresq.com;
crearea unui cont si inregistrarea pe acesta platforma;
click Biblioteca, cursul “Boala Covid-19”
rularea cursului.

Tematica cursului  disponibil la adresa 
https://library.livresq.com/details/5e57c591fb6e6c35c94c29bc este:

Unitatea 1: Ce este boala COVID-19?
 Ce este un coronavirus?
 Cum a apărut boala COVID-19?
Recapitulare Unitate 1

Unitate 2: Cum se transmite boala COVID-19?
 Cum  a ajuns la oameni coronavirusul, ce cauzează COVID-19?
Simptome ale COVID-19
Cum se răspândește  coronavirusul SARS-CoV-2 ?
Categorii de persoane ce sunt afectate  de COVID-19
Recapitulare Unitate 2

Unitate 3: Cum te protejezi de boala COVID-19?
Cum evit să iau coronavirusul SARS-CoV-2, cel ce cauzează boala 
COVID-19?
 O bună spălare a mâinilor;
Recapitulare Unitate 3

Unitate 4: Surse de informare utile COVID-19;
Surse oficiale România;

https://library.livresq.com/details/5e57c591fb6e6c35c94c29bc
http://www.livresq.com/


Surse oficiale Internaționale;
Harta live și interactivă a infecțiilor cu COVID-19 la nivel global -
John Hopkins CSSE (engleză);
 Surse de informare pentru curs.

De ce cred că este o  experiență de succes?

Beneficii pentru elevi Modalitate interactivă, facilă, captivantă și eficace de transmitere a 
unor conținuturi.
Platforma poate ajuta la creşterea motivaţiei elevilor de a se implica 
 mai mult în activităţile propuse, atât prin competitivitate cât şi prin 
lucrul în echipă.

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate 

Material util pentru lecțiile de consiliere și orientare;
Prin intermediul acestui curs furnizat cu ajutorul platformei Livresq
elevii  pot  află  mai  multe  informații  despre  cauzele,  rata  de
morbiditate și efectele acestor virusuri. 
Cu ajutorul quizz-urilor disponibile pe platformă, elevii pot afla
 mai multe despre efectele acestor virusuri, își pot verifica într-un
timp scurt cunoștințele asimilate, se pot corecta pe loc, punându-se,
altfel, în valoare și capacitatea acestora de autoevaluare.
Nu  mai  este  necesar  ca  testele  să  fie  corectate  în  afara  clasei,
aplicația oferind notele/scorul elevilor. 
Notarea este deci obiectivă, pe măsura cunoștințelor elevilor.
 De asemenea,  aplicația  oferă  reprezentări  grafice  cu răspunsurile
elevilor, făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. 

Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)

   



    

          

      



            



             





            





           





INSTRUMENTE  ONLINE 
 PENTRU PARTAJARE DOCUMENTE ȘI/ SAU LUCRU SINCRON

DENUMIRE LINK TUTORIAL/ INSTRUCȚIUNI
GOOGLE www.google.com https://www.google.com/intl/ro_ro/docs/about/
DROPBOX www.dropbox.com http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/

uploads/2010/10/Ghid_Dropbox1.pdf
LIVRESQ www.livresq.com https://www.youtube.com/watch?

v=odLPprmhg0Y
ZOOM https://zoom.us/ https://scoalapenet.ro/zoom/
WHATS APP https://

www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/features/?
lang=ro  https://ww.youtube.com/watch?  
v=vJOoloQ7k5Q     

FLIPGRID www.flipgrid.com https://www.youtube.com/watch?
v=vJOoloQ7k5Q 

EDMODO www.edmodo.com https://www.youtube.com/watch?
v=zzXt4PqZvd0 

CLASSDOJO www.classdojo.com https://www.youtube.com/watch?
v=FlnkWymODNs 

BRAINPOP www.brainpop.com https://www.youtube.com/watch?
v=Sujz9Xpxd-Q 

GOOGLE
HANGOUST
MEET

www.gsuite.google.com https://www.youtube.com/watch?
v=pdNxUrXryrA 

ANCHOR www.anchon.fm https://www.youtube.com/watch?
v=kTglRhWy76k 

NOTION www.notion.so https://www.youtube.com/watch?
v=GsT81PXaTZ0 

HYPERSAY www.hypersay.com https://www.youtube.com/watch?
v=YNqLNFBUSbE 

CISCO
WEBEX

www.webex.com https://help.webex.com/en-us/nxmbalq/Cisco-
Webex-Teams-Video-Tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=YNqLNFBUSbE
https://www.youtube.com/watch?v=YNqLNFBUSbE
https://www.youtube.com/watch?v=GsT81PXaTZ0
https://www.youtube.com/watch?v=GsT81PXaTZ0
https://www.youtube.com/watch?v=kTglRhWy76k
https://www.youtube.com/watch?v=kTglRhWy76k
https://www.youtube.com/watch?v=pdNxUrXryrA
https://www.youtube.com/watch?v=pdNxUrXryrA
https://www.youtube.com/watch?v=Sujz9Xpxd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sujz9Xpxd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=FlnkWymODNs
https://www.youtube.com/watch?v=FlnkWymODNs
https://www.youtube.com/watch?v=zzXt4PqZvd0
https://www.youtube.com/watch?v=zzXt4PqZvd0
https://www.youtube.com/watch?v=vJOoloQ7k5Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJOoloQ7k5Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJOoloQ7k5Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJOoloQ7k5Q
https://www.whatsapp.com/features/?lang=ro
https://www.whatsapp.com/features/?lang=ro
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://scoalapenet.ro/zoom/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y
http://www.livresq.com/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/10/Ghid_Dropbox1.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/10/Ghid_Dropbox1.pdf
http://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/ro_ro/docs/about/
http://www.google.com/


RESURSE ONLINE UTILE 
PENTRU ÎNVĂȚAREA / APROFUNDAREA CONȚINUTURILOR  GEOGRAFIEI

DENUMIRE LINK
TESTE
ANTRENAMENT-
BACALAUREAT

www.edu.ro
https://www.edupedu.ro/ 

TESTE ONLINE 

https://www.kidibot.ro/category/teste-geografie/ 
https://online.seterra.com/ro/vgp/3087 
https://teste.ha-ha.ro/geografie.php 
http://www.ecursuri.ro/teste-online/geografie 
https://www.kudika.ro/quiz/test_bm000-test-de-cultura-generala-mai-
stii-geografie/index.html 
https://geografilia.blogspot.com/ 
https://www.proprofs.com/quiz-school 

JOCURI ONLINE https://www.geogra.ro/joc/ro/ 
JOCURI ONLINE https://www.toporopa.eu/ro/
RED http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/
DOCUMENTARE
GEOGRAFICE-
ROMÂNIA

https://www.youtube.com/watch?v=6PYrWH2nJf8 
https://www.youtube.com/watch?v=UmqxjqWJYns 
https://www.youtube.com/watch?v=ywDHSpVui8o 
https://www.youtube.com/watch?v=B7mijd8QDvw 
https://www.youtube.com/watch?v=vf6-onHMyGQ 
https://www.youtube.com/watch?v=taSdQz8z_s8 

FILME 
EDUCAȚIONALE

www.netflix.ro/

http://Www.netflix.ro/filme
https://www.youtube.com/watch?v=taSdQz8z_s8
https://www.youtube.com/watch?v=vf6-onHMyGQ
https://www.youtube.com/watch?v=B7mijd8QDvw
https://www.youtube.com/watch?v=ywDHSpVui8o
https://www.youtube.com/watch?v=UmqxjqWJYns
https://www.youtube.com/watch?v=6PYrWH2nJf8
https://www.geogra.ro/joc/ro/
https://www.proprofs.com/quiz-school
https://geografilia.blogspot.com/
https://www.kudika.ro/quiz/test_bm000-test-de-cultura-generala-mai-stii-geografie/index.html
https://www.kudika.ro/quiz/test_bm000-test-de-cultura-generala-mai-stii-geografie/index.html
http://www.ecursuri.ro/teste-online/geografie
https://teste.ha-ha.ro/geografie.php
https://online.seterra.com/ro/vgp/3087
https://www.kidibot.ro/category/teste-geografie/
https://www.edupedu.ro/
http://www.edu.ro/


CĂRȚI 
ONLINE  PENTRU ÎNVĂȚAREA/APROFUNDAREA CONȚINUTURILOR

GEOGRAFIEI
DENUMIRE LINK

Din  flora  și  fauna
României 

http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/
2011/06/22869979

Modificări  climatice
cauzate  de  încălzirea
globală 

http://ro.scribd.com/doc/196190593

Geografia  fizică a
României 

http://www.spiruharet.ro/facultati/geografie/biblioteca/
1274ea8b405c63f802d7c7fb959891b8.pdf

Japonia http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/06
Planul  de
management  al
munților Rodna

http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/06

Organizarea  spațiului
geografic

http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/geografie

Topografie  și
cartografie

http://ro.scribd.com/doc/36923063/A-N%C4%83

Uniunea Europeană și
NATO

http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/05

Relieful carstic http://www.unibuc.ro/prof/ene_m/docs/2012/mai/
15_16_12_33curs_geomorfo_

Deșertul Sahara http://profudegeogra.files.wordpress.com/2011/05
Geografie politică http://ro.scribd.com/doc/110688487
Depresiunea  colinară
a Transilvaniei

http://biblioteca.regielive.ro/referate/geografie/depresiunea-
colinara-a-transilvaniei-147504.html

Urbanizarea http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/geografie
Agricultura http://www.slideshare.net
Atmosfera terestră http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Studenti/Cursuri
Geografia  regională  a
lumii

http://ro.scribd.com/doc/16875444

Subcarpații României http://ro.scribd.com/doc/42360518
Riscuri  climatice
extreme

http://www.profudegeogra.eu

Hazarduri naturale http://www.academia.edu/2565857
Potențialul  turistic  al
României 

http://ro.scribd.com/doc/77108303

Podișurile României http://profudegeogra.fi/2011/05
Fenomene  și  procese
geografice de risc

http://www.docstoc.com/docs/146645068/

Geografia  populației
și a așezărilor umane 

http://www.geografie.uvt.ro/old/personal/academic/vert/

Geografia  regională a
României 

http://www.spiruharet.ro/facultati/geografie/biblioteca/
84302b36564f4bd9e374dc515bd82c1d.

Geografia mediului http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/geografie-94956.html?
ref=doc3

Geografia  Carpaților
și Subcarpaților 

http://prof/2011/05/geografia-



Asia http://www.geografie.uvt.ro/old/educatie/cursuri/
America http://www.geografie.uvt.ro/old/educatie/cursuri
Apele oceanice http://www.spiruharet.ro/facultati/geografie/biblioteca/

a18ee42e8327fdbe85e131ceee0c6f2d.pdf
Geografie economică https://www.scribd.com/doc/26906703
Mediile  naturale  ale
Terrei

http://profudegeogra.files.wordpress.com/2011/05/

Geografia Europei http://profudegeogra.files.wordpress.com/2011/05
Relieful carstic http://profudegeogra.files.wordpress.com/2011/05/
Atmosfera terestră http://ro.scribd.com/doc/94782531



3. Lecții învățate

Aspecte  pozitive: 
 accesibilitatea, flexibilitatea, confotabilitatea, mobilitatea  învățării online;
  economisirea timpului;
  elevul poate învăţa de acasă, într-o atmosferă relaxantă;
 conţinuturile educaţionale sunt parcurse în ritm propriu.
 prin lucrul sincron există posibilitatea lucrului în comun sau a partajării informaţiei;
 distribuirea şi diseminarea informaţiei rapid, simultan mai multor elevi;
 creşterea motivaţiei elevilor pentru implicare în activitățile propuse și pentru învățare;
 asigurarea  succesului  şcolar  prin  utilizarea  elementelor  multimedia  şi  a  învăţării

interactive;
 gama variată de aplicații, platforme, instrumente online puse la dispoziție gratuit de

către diverși furnizori;
 videoconferințele facilitează comunicarea dintre participanți;
 management facil al resurselor online;
 acces rapid la informație actualizată și organizată;
 feed-back în timp real;
 posibilitatea creării unor fișe de lucru / de evaluare complexe;
 facilitarea abordării transdisciplinare a conținuturilor;
 optimizarea actului didactic în anumite secvenţe;
 dezvoltarea culturii vizuale;
 posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
 posibilitatea  de  a  prelucra  rapid  datele,  de  efectuare  a  calculelor,  de  afişare  a

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele etc;
 crearea unor jocuri didactice folosite pentru fixarea / consolidarea cunoştinţelor;

Aspecte negative:
 probleme de conexiune la internet;
 impedimente de natură logistică, tehnică, pedagogică;
 disfuncții în ceea ce privește relaționarea umană;
 impedimente  în  ceea  ce  privește  individualizarea  instruirii  prin  oferirea  unor

parcursuri diferențiate;
 probleme în asigurarea prezenței  în sincron a elevilor;
 dificultăți în asigurarea unui bun management al timpului;
 grupuri de lucru cât mai mici, care să permită o mai bună împărţire a sarcinilor şi a

activităţilor;
 platforma Zoom limitează durata unei sesiuni la 40 de minute;
 utilizarea  anumitor  aplicații,  crearea  unor  instrumente  de  lucru  necesită,  în  unele

cazuri, o bună pregătire în domeniul IT.
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„Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate.
Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică,

adevărul că învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”
             (Amos Comenius)
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