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Pledoarie pentru geografie 

"aceast� _tiin�ä sublim� care cite_te în cer imaginea P�mântului 

Punct de vedere cu privire la proiectul modific�rii planurilor-cadru în învät�mântul liceal 

si profesional al: 
Profesorilor de geografie din jude�ul Boto_ani 

Societa�ii de Geografie din România-filiala Boto_ani 

Motto: "Geografia �i istoria sunt �tiinfe esentiale, far� ele nu se poate ajunge la deplina infelegere a lumii" 

(Im.Kant) 

Scopul educa�iei nu este doar înv�jarea unei meserii, ci formarea unor tineri capabili s� se 

integreze, sä în�eleag� _i s� cunoasc� lumea în care träiesc. Geografia este o _tiin�� care î_i g�se_te 

u_or utilitatea într-o societate democratic�, iar diminuarea rolului s�u instructiv-educativ creeaz� 

sincope în formarea elevului, în cultura �i evolu�ia sa. 

Modificarea planurilor-cadru trebuie f�cut� cu larga consultare a speciali_tilor dar _i a 

beneficiarilor. Amploarea impactului va putea fi estimat� corect doar prin implicarea �i colaborarea 

reprezentan�ilor înv��ämântului preuniversitar cu cei ai mediului universitar. 

De aceea profesorii de geografie din învä��mântul preuniversitar din judeful Boto_ani propun 

a_ezarea la masa dialogului cu profesorii universitari de la facultä�ile de geografie pentru trasarea 

viitorului acestei discipline. 

E momentul s� ias� la ramp� marii geografi ai tärii. S� fac� lobby pentru aceast� frumoas�a 

disciplin� de învä�ämânt. Profesorii universitari _i studen�ii geografi români au intrat în contact cu 

sisteme de învä�ämânt performante care pot deveni modele pentru o bun� program� _colar� 

preuniversitar�. Sä valorificäm experien�a lor 

Geografia a trait experien�e triste de-a lungul ultimilor 31 de ani: eliminarea disciplinei geologie 

din programa de liceu, eliminarea geografiei de la testarea na�ional� la clasa a VIll a, _i ca disciplin� 

la alegere la bacalaureat pentru anumite profile etc. 



Geografia a demonstrat de-a lungul timpului c� este o disciplin� dinamic�, flexibil�, modern�, 

care a preväzut _i s-a adaptat evolu�iei societä�ii printr-un curriculum modern, printr-o contribu�ie 

major� la construirea _i dezvoltarea unei personalitä�i complexe a tinerilor liceeni. 

Prin studierea geografiei s-a realizat o plasare a elevilor _i implicit a României în context 

european �_i mondial, f�r� a repeta con�inuturi în timpul _colariz�rii _i renun�ând la o structur� 

academic� a con�inuturilor în favoarea problemelor reale actuale, prin intermediul c�rora elevii sunt 

plasa�i în ,realitate". Studierea geografiei a anticipat, prin obiectivele-cadru, competen�ele generale 

_i cele specifice, cele 8 competente-cheie indicate de U.E., fapt care subliniaz� înc� o dat� caracterul 

formativ al geografiei �i rolul ei determinant în perspectiva educa�iei permanente. 

Astfel, prin studierea geografiei, elevii: 

intr� în contact nemijlocit cu orizontul local �i apropiat; 

cunosc suportul geografic al tuturor fenomenelor, activit��ilor umane _i au percep�ia corect�ã a 

fenomenelor naturale _i localizarea lor; 

explic� procese �i fenomene geografice, eviden�iaz� reparti�ia spa�ialä a acestora, evolu�ia în 

timp _i importan�a acestora pentru via�a cotidian�; 

citesc _i interpreteaz� suporturi grafice �i cartografice, utilizate în diverse domenii. 

meteorologie, transporturi, agricultur�, industrie, turism etc.; 

selecteaz� elementele definitorii referitoare la specificul geografic al continentelor saual 

regiunilor geografice; 

cunosc realitatea geografic� a României determinat� de pozi�ia geografic� _i elementele 

naturale majore (Carpa�i, Dun�re, Marea Neagr�); 

_i-au format atitudini pozitive �i responsabile fa�� de mediul înconjurätor în perspectiva 

dezvolt�rii durabile a comunitä�ilor în care tr�iesc _i-�i desfä_oar� activitatea; 

argumenteaz� locul _i rolul României în cadrul rela�iilor cu tärile din Europa _i în special cu 

cele ale Uniunii Europene, ca pol al dezvoltä�rii mondiale. 

Geografia dezvoltä elevilor, în primul rând, interesul pentru cunoa_tere �i disponibilitatea pentru 

educa�ie permanent�. De asemenea dezvolt� respectul pentru diversitate. In contextul unei lumi 

globalizate, în care grani�ele statale devin simbolice, omul trebuie s� fie preg�tit oricând s� intre în 

contact cu reprezentan�i ai unor culturi diferite, cu alt sistem de valori sociale �i morale. Respectul 

pentru diversitatea natural�, integritatea _i originalitatea peisajelor geografice, respectul pentru 

biodiversitate �i dezvoltare durabil� constituie deziderate de prim� importan�� care se înscriu în 

tendinta globalä spre dezvoltare. 



Desf��urarea unui proces educa�ional modern, eficient, atractiv _i util necesit� însã o abordare 

mai aprofundat� a no�iunilor, mai ales la început de ciclu _colar în vederea asimil�ri corecte �i 

consistente a cuno_tin�elor de baz� în domeniul geografiei, dar �i pe parcurs pentru a asigura o 

continuitate nojiunilor geografice dobândite. Localizarea elementelor, fenomenelor �i proceselor pe 

suporturi cartogratice, în�elegerea cauzelor _i a mecanismului producerii acestora, cât �i efectele pe 

care le produc consum� mari cantit��i de timp. În aceste condi�ii se impune alocarea unui num�r de 

ore care s� permit� punerea în practic� a principiilor ce guverneaz� geografia ca �tiin��. 

In uma consultärii profesorilor de geografie din jude�ul Boto_ani �i ca rezultat al _edin�ei de 

lucru a consiliului consultativ din data de 11.01.2021 afirm�m c� profesorii de geografie din 

judetul Boto_ani opteaz� exclusiv pentru varianta I din noile planuri cadru aflate în dezbatere 

public� la elasele IX-XII. 

Ad�ugäm urm�toarele obiec�ti/ propuneri de îmbunätä�ire a proiectului: 

1. La filiera teoretic�, profil filologie, pentru a sprijini elevii (mul�i la numär) care sus�in teza �i 

bacalaureat la geografie solicitäm alocarea la clasa a XII a unei ore în plus (ca CD), acest profil 

beneficiind doar de o or� în TC; 

2. La filiera tehnologic�, profil servicii clasa a XII a, elevii aleg în num�r mare sus�inerea 

examenului de bacalaureat la disciplina geografie iau note foarte mari _i au promovabilitate 

foarte bunä fapt pentru care în clasa a Xll a au nevoie de cel pu�in dou� ore pe säpt�mân� pentru 

o pregätire temeinic� (1 h pierdut� conform noilor planuri cadru); 

3. La filiera voca�ional�, profil arte, sus�in examenul de bacalaureat, proba la alegere la 

disciplina geografie. De ce trebuie sa fie priva�i elevii acestor licee de cuno_tin�ele de geografie 

din cei doi ani de studiu? Materia studiata în clasa a X-a �i a XI-a, structureaz� cuno_tinte utile 

în clasa a XIl-a, pentru întelegerea rela�iilor ce se stabilesc între elementele mediului 

înconjur�tor _i geosistemele actuale. De asemenea studierea geografiei economice _i a 

popula�iei, ajut� elevii din clasa a XIl-a sa fac� mai u_or corela�ii între elementele de mediu, 

distribu�ia în latitudine _i altitudine a popula�iei _i a_ez�rilor din Europa _i România. 

Este logic c� dupã o pauz� de doi ani în studierea acestui obiect devine anevoioas� reluarea 

notiunilor de baza la clasa a XIl a în vederea preg�tirii materiei de examen. 

4. Având în vedere posibilitatea absolven�ilor de înv��ämânt profesional de a continua studiile în 

ciclul superior al liceului, este necesar mentinerea geografiei în învä��mântul profesional eu 

plaj� orar� prin care sã se asigure o continuitate pentru ciclul superior al liceului. 



Mention�m c� variantele Il _i lIl propuse reprezint� un atac la adresa culturii generale _i c� un 

studiu de impact temeinic realizat în prealabil, ar fi scos în eviden�� consecin�ele negative ale 

eventualei aplic�ri ale acestora. 

Ultimul cuvânt este al marelui geograf român Simion Mehedin�i "Geografia nu înseamn� un 

noian de informa�ii în_irate _i grupate astfel încât s� ajute memoria, ci selectarea _i descoperirea 

rela�iülor pe care le leag� în unit��i teritoriale organice" 

Consiliul Consultativ, 

Prof. gr I lulian Cätälin Nechifor - Inspectoratul ^colar Jude�ean Boto_ani 

Prof. gr. I Petrea Mariana- Colegiul Na�ional "Mihai Eminescu" Boto_ani 

Prof. gr I Cocu�i L�cr�mioara-^coala Gimnazial� "Grigore Antipa" Boto_ani 

Prof. dr. Ursulic� Teodora Estera- Colegiul Na�ional A.T.Laurian" Boto_ani 

Prof. gr I Roman Tatiana - Liceul "Regina Maria" Dorohoi 

Prof. gr I Pancu Dumitru - Liceul Teoretic,Dr, Mihai Ciuca, Saveni 

Prof. gr. I Prisecariu Alin- Liceul "Dimitrie Cantemir" Darabani 

Prof. gr. I Ghebac Mihai-Ovidiu- -^coala Gimnazial� ,,Mihail Kog�lniceanu" Dorohoi 

Prof. dr. Bland� Viorica- ^coala Gimnazial� Nr. 7 Boto_ani 

Prof. Gr. I Nechifor Cristina- Colegiul Na�ional ,Grigore Ghica, Dorohoi 

Prof. gr I Anisie Maria - Liceul Teoretic ,,Grigore Antipa, Boto_ani 

Cu colaborarea: 

Prof. gr I Costa_ Constantin - Liceul de Art� ,^tefan Luchian" Boto_ani 

Prof. gr I Lip_a Mihai Dorel- Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahu��" Sendriceni 

Inspector _colar pentru geogratie, 

prof. lulian C�t�lin Nechifor 

w Societatea de Geografie din România-filiala Boto_ani 

RIESedinte, 
Prot, Mihai Paclid 

ILIALA 

BOTOSAM 


