
Prezentarea noii programe de 
geografie la clasa a VIII a



Începând cu anul școlar 2020 - 2021, 
programa școlară pentru Geografie, 
clasele a V-a - a VIII-a, aprobată prin 
OMEC Nr. 3393/28.02.2017, se va aplica 
inclusiv la clasa a VIII-a

•Începând cu anul școlar 2020 - 2021, programa școlară pentru Geografie, clasele a V-a - a VIII-a, aprobată prin OMEC Mr. 3393/28.02.2017, se va aplica inclusiv la clasa a VIII-a



•Noua programă școlară pentru 
geografie este prezentată ca un 
document reglator, coerent, care are în 
vedere finalitățile învățământului și 
profilului general de formare a elevului



•Programa pentru clasa a VIII-a are 
modficări mai mici decât în cazul 
celorlalte programe de la clasele aV-a - 
a VII-a, resursele de timp (2 ore) și 
specificul conținutului (Geografia 
României) rămânând aceleași ca în 
programa aprobată în 2009.



•Apar modificări în prezentarea 
competențelor și în asumarea unor 
competențe specifice de un nivel 
adecvat acestei clase, mai înalt decât în 
clasele anterioare și se oferă elevului 
posibilitatea unor parcursuri și 
activități proprii.



•În ceea ce privește conținuturile, 
elementul de noutate îl reprezintă 
aplicațiile practice și/sau studiile de caz 
din realitatea înconjurătoare a 
orizontului local.



•Pentru evaluare se pune accent pe:
- relația complexă de predare - învățare 

și evaluare



•Ca modalități de evaluare se recomandă 
utilizarea tuturor metodelor de examinare 
a elevilor (orale, scrise, practice), dar se 
promovează modalitățile 
alternative/complementare de evaluare, 
utilizarea metodelor, tehnicilor și a 
instrumentelor TIC/GIS, iar portofoliile 
pot fi și în format electronic, nu doar letric



•În lista resurselor materiale adecvate 
pentru desfășurarea activităților de 
învățare propuse apar pe lângă 
materialele clasice folosite în predarea 
geografiei de-a lungul timpului, 
patformele informatice și instrumente 
TIC/GIS.



Concluzie

•Programa școlară pentru geografie are în 
vedere construirea demersului educațional 
pornind de la nevoile de dezvoltare ale 
elevului și utilizarea unor conținuturi și 
activități de învățare cât mai variate pentru 
dezvoltarea întregului potențial de care 
dispune fiecare elev.


