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I. Geografia în învăţământul preuniversitar 
 

 
(1) Aspecte constatative generale rezultate din Legea Educaţiei Naţionale 

 
Profesorii de geografie din România pot constata că între forma actuală (mai 2014) a Legii 

Educaţiei Naţionale (cu modificările recente prevăzute în OUG nr. 117/2013) şi aspiraţiile legitime 
minimale ale acestora referitor la propria disciplină şcolară, există diferenţe foarte mari. Acestea pot 
fi rezumate prin ideea că geografia are o poziţie marginală în cuprinsul LEN şi în curs de 
marginalizare în învăţământul preuniversitar, ca efect al posibilităţii de aplicare a Legii. Aceste 
constatări induc semne de îngrijorare justificate referitoare la disciplina noastră şcolară. 
 Asociaţia Profesională a Geografilor din Românie (APGR), prin Geograful (revistă de 
informare, analiză, cultură şi opinie geografică), a semnalat în timp real (aprilie 2011, imediat după 
apariţia LEN) consecinţele principale ce decurg din prevederile LEN, realizând o diagnoză 
referitoare la „Starea actuală a geografiei din învăţământul preuniversitar” (Geograful, anul III, nr. 
1 – 2, 2011). Textul a fost reluat şi în suportul de curs „Instruirea centrată pe competenţe la 
geografie în învăţământul preuniversitar” (publicat în „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 
2012, disponibil pe pagina de internet a Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă 
http://www.uvvg.ro/cdep). 

Astfel, Legea Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) face referiri la geografie ca disciplină şcolară 
doar în contextul în care se aminteşte de limba de predare a geografiei (şi istoriei) României (în 
învăţământul minorităţilor naţionale) şi ca poziţie la examenul de BAC, profilul uman (într-o probă 
ambiguă şi depersonalizată). 
 În prezent geografii, dar îndeosebi profesorii de geografie din învăţământul preuniversitar 
pot să identifice anumite domenii de interes, dar şi elemente de nelinişte profesională referitoare la 
propria disciplină.  

(1) În primele articole din Lege (1, 3, 4) sunt evocate elemente educaţionale de reper, pentru 
care geografia are disponibilităţi corespunzătoare: apartenenţa la UE şi procesul de globalizare 
(art. 1), identitatea naţională (art. 3), competenţele ca finalităţi educaţionale etc. 
 Articolul 14 prevede ca, în anumite domenii de politică educaţională, MECTS va proceda la 
„consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor”, ceea ce deschide posibilitatea teoretică 
de prezenţă a geografilor din structurile asociative semnificative (Asociaţia Geografilor, Societatea 
de Geografie etc.) în forurile consultative respective. Este evident, adăugăm noi, caracterul ipotetic 
şi evident consultativ al unei astfel de prevederi. 
 (2) În ceea ce priveşte elementele posibile ale unui viitor plan – cadru de învăţământ, există 
mai mult indicii care exprimă intenţia de marginalizare a geografiei ca disciplină şcolară. Acestea 
se referă la menţionarea următoarelor discipline obligatorii în trunchiul comun: limba română (art. 
10/2), religia (18/2), educaţia fizică (68/2), TIC (3), la care se adaugă:  

a) disciplinele obligatorii care sunt prevăzute în evaluarea naţională: matematică şi ştiinţe şi 
o limbă de circulaţie internaţională (art. 74/5), 

b) disciplinele obligatorii pentru BAC (două limbi străine, precum şi cele de profil). 
O sumară corelare a celor menţionate mai sus cu referirile din Lege privind numărul 

maximal de ore în planul de învăţământ (25 ore în gimnaziu, 30 în liceu, conform art. 66/1) duce la 
constatările corespunzătoare privind celelalte discipline nenominalizate: imposibilitatea introducerii 
lor în TC al planului de învăţământ. Această constatare exclude practic geografia din TC al liceului, 
profilul real şi presupune doar o posibilitate teoretică de a fi prezentă, eventual, prin cursuri 
opţionale (CDŞ). De asemenea, într-un total de 25 de ore săptămânal în gimnaziu, geografia poate fi 
prezentă doar prin resurse mai mici de timp. 

În articolul referitor la componentele Curriculumului Naţional (art. 64 şi următoarele) se fac 
referiri frecvente atât la discipline şcolare, cât şi la domenii de studii, ceea ce lasă să se întrevadă 
posibile compactări disciplinare (sugerate de ceea ce s-a realizat până în prezent, cel puţin în 

http://www.uvvg.ro/cdep
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intenţie, în cazul ştiinţelor). Lipsa unor referiri la „ariile curriculare” permite, cel puţin teoretic, o 
altă grupare a disciplinelor şcolare. 

Absenţa oricăror referiri la geografie în cazul profilului real şi filierelor tehnologică şi 
vocaţională indică intenţia de a o exclude din planul de învăţământ. 

(3) Realizarea unei disocieri în planul – cadru între disciplinele obligatorii (80% în gimnaziu 
şi 70% în liceu) şi a celor opţionale, conform art. 66(3), induce restricţii suplimentare.  

(4) În privinţa organizării procesului educaţional, pentru diferite discipline şi domenii de 
studii, există o parte obligatorie (75% din resursele de timp) şi o parte la dispoziţia profesorului 
(25%), pentru a realiza activităţi complementare (de recuperare, pentru copiii cu performanţe reduse 
şi de excelenţă, pentru cei cu performanţe înalte). Acest lucru, în esenţă favorabil elevilor, aduce în 
prim plan o cerinţă îndelung discutată în cazul geografiei (dar concretizată foarte puţin) referitoare 
la reducerea supraîncărcării informaţionale exagerate în procesul de învăţământ. 

(5) Evocarea domeniilor de competenţe cheie (art 64/1) plasează geografia într-o poziţie 
favorabilă, ca rezultat al disponibilităţilor sale; această poziţie, în raport cu sistemul de competenţe 
din LEN, nu garantează prezenţa ei în planul de învăţământ. 

(6) Existenţa unei platforme e-learning şi a bibliotecii virtuale lasă deschisă posibilitatea 
unor utilizări aleatorii ale resurselor existente în acest moment. 

(7) Absenţa geografiei din portofoliul educaţional al elevului (art. 73, 75), conform descrierii 
acestuia, urmează să-i confere, de asemenea, un caracter marginal şi, foarte probabil, opţional. 

(8) Absenţa geografiei la testarea naţională, la celelalte testări (IV, VI) şi prezenţa simbolică 
la BAC reduc foarte mult din relevanţa şi vizibilitatea disciplinei noastre şcolare. 

Recenta ordonanţă de urgenţă (nr. 117 din 2013) de modificare şi completare a Legii 
Educaţiei Naţionale, privind modificarea sistemului de învăţământ, nu schimbă elementele 
semnalate anterior. 

 
(2) Consecinţe asupra geografiei şcolare 

 
 a) Inexistenţa expresă a menţionării geografiei ca posibilă disciplină în trunchiul 
comun (TC) poate determina în viitor opţiuni diferite, unele cu un caracter mai mult sau mai puţin 
arbitrar, care vor avea ca posibil efect diminuarea poziţiei actuale din planul de învăţământ. În 
trunchiul comun sunt menţionate printr-o discriminare pozitivă disciplinele religie, educaţie fizică şi 
disciplina tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC); aceasta urmează să fie introdusă în mod 
obligatoriu în curriculum şcolar pentru gimnaziu şi liceu. 

Corelând numărul maxim de ore (30 de ore săptămânal la liceu) cu ponderea disciplinelor 
obligatorii (70% în liceu), rezultă un număr de 22 de ore obligatorii din trunchiul comun (TC). 
Numărul actual de ore (şi disciplinele din planul de învăţământ) exced acest număr de ore; acest 
lucru plasează geografia (dar şi istoria) în spaţiul curriculumului opţional. 

Se observă că: 
• la profilul real şi tehnologic geografia (dar şi istoria) nu pot fi prezente decât în afara TC, 
eventual prin cursuri opţionale (CDŞ); 
• la profilul uman este posibilă păstrarea în TC datorită considerării geografiei ca disciplină 
de profil (împreună cu istoria şi disciplinele socio - umane) prezentă sub forma unei probe 
transdisciplinare ambigui la BAC; 
• absenţa geografiei din testarea de clasa a VI-a şi din testarea naţională exclude însă 
geografia „de facto” şi din zona disciplinelor sociale. 

  
b) Poziţionarea marginală a geografiei la examenul de BAC, profilul uman şi absenţa ei 

explicită la celelalte profiluri consemnează practic excluderea geografiei de la BAC de la celelalte 
profiluri de formare şi filiere, inclusiv liceele economice. Consecinţele acestei excluderi sunt 
evidente pentru planul de învăţământ, în condiţiile în care structura actuală modernă a disciplinei 
noastre din ciclul liceal superior cuprinde „Lumea contemporană” şi „Europa, România, Uniunea 
Europeană” şi nu acea geografie „în general”, clasicizată şi supraîncărcată informaţional. 
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Propunerea repetată a unor reprezentanţi ai geografilor de a se „liberaliza” plaja disciplinelor prin 
care elevii să poată alege o probă de BAC din toate disciplinele şcolare, nu a fost avută în vedere. 
Păstrarea structurii actuale a BAC-ului din Lege ar presupune, printre altele şi excluderea geografiei 
la filiera servicii (licee economice), care ar trebui înlocuită printr-o probă de profil. Menţionăm că 
au fost făcute demersuri corespunzătoare la structurile decizionale şi pentru această problemă 
punctuală. 
 Rămâne ca un deziderat probabil utopic generalizarea unei probe integrate (istorie – 
geografie) de tip „Lumea contemporană, Europa şi România”, pentru întreaga generaţie de elevi. 
 Tentative anterioare (2008 – 2011) nu au putut armoniza cele două discipline (prin 
reprezentanţi ai lor), în încercarea de a găsi o structură comună, pentru obiective comune.  

 
c) Existenţa unei probe supradisciplinare, la sfârşitul învăţământului obligatoriu 

referitoare la dimensiunea naţională şi civică nu presupune existenţa unor elemente de geografie 
a României incluse în această probă. Propunerea anterioară viza un sistem coerent disciplinar pentru 
dimensiunea naţională şi civică, care să cuprindă geografia României, istoria României şi educaţia 
civică. Forma actuală a acestei probe a exclus geografia (geografia României). În această formulă, 
dimensiunea naţională a învăţământului există doar sub formă declarativă. 

Articolul 77(5) prevede „o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice 
şi sociale, susţinută în timpul anului”. Această formulare şi optică este foarte greu de înţeles, inutilă 
şi inoperantă. 
  

d) Nominalizarea celor opt domenii de competenţe – cheie europene ca sistem referenţial 
de organizare a instruirii şi ca finalităţi ale profilului de formare, deschide perspective noi printr-o 
mai mare disponibilitate pe care geografia trebuie să o afirme în construirea competenţelor 
generale asociate acestor competenţe – cheie. Simpla lectură a acestor domenii sugerează 
geografiei şcolare posibilităţi deosebite de concretizare a acestora. Lucrări teoretice şi metodologice 
referitoare la instruirea centrată pe competenţe la geografie în învăţământul preuniversitar au adus 
geografia şcolară într-o zonă de maximă vizibilitate în acest domeniu. Menţionăm, cu titlu de 
insatisfacţie, faptul că vehicularea acestor domenii de competenţe în literatura geografică de la noi 
(începând din anul 1997, dar îndeosebi după anul 2002) şi existenţa lor în programele de liceu (în 
2001 – 2006) şi apoi de gimnaziu (din 2009), au avut un efect minimal, atât în domeniul percepţiei 
lor, cât şi al asumării dimensiunilor inovative presupuse. Actualul proces de învăţământ 
vectorizează în continuare, în mod preponderent, aceleaşi dimensiuni „tradiţionale” ale geografiei 
şcolare. 
  

e) Instruirea pe competenţe, domeniu central al inovării procesului educaţional, ca rezultat 
al introducerii acestor finalităţi din anul 2009 şi pentru învăţământul gimnazial, constituie, în opinia 
noastră, o şansă reală de renovare fundamentală a geografiei şcolare şi de reorganizare 
substanţială a modului în care trebuie să fie practicată geografia pe parcursul şcolar al elevilor. Fără 
a intra în detalii, menţionăm că instruirea pe competenţe reprezintă încă o şansă a geografiei 
şcolare, care poate modifica (sau nu) prestaţia ei educaţională actuală. Cel puţin până acum, şansa a 
fost ratată. 

 
 f) Sistemul de testare continuă, în momentele prevăzute de Lege şi prin formele noi 
sugerate (portofolii şi teste), trebuie să reprezinte de asemenea, cel puţin teoretic, o posibilitate reală 
de transformare a evaluării tradiţionale (predominant axată pe conţinuturi), spre forme ameliorate, 
presupuse de noul context.  
 Testările presupuse pentru anumite clase (IV, VI şi VIII) cuprind secvenţe substanţiale din 
domeniul de discipline denumite generic „Ştiinţe”. În proiectele de metodologii pentru aceste testări 
lipseşte orice referire la geografie, din cauza apartenenţei acesteia la aşa-zisa „arie curriculară Om şi 
societate”. Acest fapt aduce un grav prejudiciu de imagine geografiei. Exemplele de itemi 
(îndeosebi la clasele a IV-a şi a VI-a) cuprind fenomene şi procese considerate de profesorii de 
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geografie ca aparţinând geografiei (aparţin însă realităţii înconjurătoare, fiind studiate şi de 
geografie). Testarea la clasa a VI-a cuprinde elemente de biologie (zoologie) şi fizică (noţiuni 
elementare) şi ignoră geografia generală de clasa a V-a (cu 60% fenomene naturale). 

Această situaţie nouă (care va începe să fie aplicată din acest an şcolar) este datorată: 
• opiniei decidenţilor de politică educaţională conform căreia geografia nu este o ştiinţă 

(subînţelegându-se „a naturii”), conform apartenenţei la „Om şi societate”; 
• ignorarea dimensiunii explicativ – ştiinţifice a geografiei; 
• deficienţelor curriculumului de geografie pentru învăţământul gimnazial (V – VIII), cu 

origini în structurile tradiţionale (de exemplu geografia continentelor în două clase etc.). 
 

 g) Existenţa unor diferenţieri în aplicarea curriculum-ului şcolar (25% CD sau 
curriculum opţional şi 20% la dispoziţia profesorului) va face ca anumite discipline, inclusiv 
geografia, să sufere o comprimare substanţială în raport cu dimensiunea conţinuturilor de până 
acum. Au fost făcute sugestii referitoare la aceste procente (în sensul diminuării lor relative). Este 
posibil ca prin această comprimare, unele discipline (poate şi geografia) să fie reduse în forme 
rudimentare. Este foarte probabil ca aplicarea acestor diminuări relative să aibă ca scop posibilitatea 
ulterioară a comasării unor discipline şcolare în spaţii orare mai reduse sau asumate în comun (sub 
forma unor „domenii de studii”). De altfel, această idee, a domeniilor de studii (art. 64) este posibil 
să îşi propună în mod real comasarea unor domenii şi discipline într-un  număr mai mic de titluri şi, 
eventual, de ore. Deoarece nu există până în prezent elemente concrete, este de presupus că această 
nuanţare se referă mai mult la descongestionarea posibilă a conţinuturilor şi nu la comprimarea 
disciplinelor. Geografia (şi istoria) vor putea fi astfel „comasate” într-o structură (Istorie – 
Geografie) cu resurse comune de timp şi, sigur, mai mici. 
 
 h) Complementaritatea şi asocierea disciplinelor şcolare are referiri concrete la domeniul 
ştiinţelor, unde se presupune că ştiinţele, în accepţiunea lor clasică (fizică, chimie, biologie), pot fi 
reunite în structuri de învăţare comune („Ştiinţe”) şi chiar în procesul de formare iniţială a cadrelor 
didactice. Menţionarea în Lege a testărilor transdisciplinare de matematică şi ştiinţe sugerează 
intenţia acestei schimbări. Conceptul de transdisciplinaritate este însă ambiguu, incert şi, parţial, 
eronat. Exemplele de complementaritate nu au în vedere şi alte asocieri posibile. Din punctul de 
vedere al geografiei, există o complementaritate sub următoarele forme: (a) istorie şi geografie; (b) 
biologie şi geografie; (c) istorie, geografie, educaţie civică; (d) geografie, ştiinţe sociale; (e) 
geografie, economie; (f) geografie şi TIC; (g) geografie – ştiinţe ale naturii (într-un sens foarte 
larg). Complementaritatea nu presupune numaidecât o asociere între discipline. 
 Poziţia geografiei, din acest punct de vedere, este foarte ingrată deoarece, ca disciplină 
ştiinţifică, prin apartenenţa ei actuală la aria curriculară „Om şi societate”, exclude deocamdată, cel 
puţin teoretic, o altă grupare supradisciplinară. Din acest punct de vedere, este de discutat, din nou, 
poziţia reală a geografiei ca ştiinţă atât a naturii, cât şi a societăţii, dar îndeosebi a relaţiei dintre 
natură şi societate, precum şi ca disciplină şcolară situată între ştiinţele naturii şi ale societăţii.  
 

i) Există şi alte probleme prevăzute în Lege, cu impact semnificativ asupra geografiei şi a 
profesorilor de geografie. Acestea privesc construirea bibliotecii virtuale, a unor baze de teste şi 
itemi, titularizarea în învăţământ, formarea iniţială şi continuă, statutul cadrelor didactice. 
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(3) Domenii de studii 
 
Prin renunţarea la conceptul de „arie curriculară” şi utilizarea termenului de domenii de 

studii (asociat disciplinelor) se pot imagina, deocamdată pur teoretic, anumite grupări (domenii) 
noi. Din punctul de vedere al geografiei, pot exista următoarele opţiuni, analizate comparativ în 
continuare. 

Domenii de 
studii 

Avantaje Dezavantaje 

Ştiinţe (Fizică, Chimie, 
Biologie, Geografie) 

• accentuarea dimensiunii ştiinţifice 
(predominant din ştiinţele naturii) a 
geografiei şcolare 

• prezenţa posibilă la testări (IV, VI) 
• reorganizarea curriculumului de 

geografie spre dimensiunea 
„ştiinţifică” 

• accentuarea laturii explicative şi 
demonstrative a geografiei 

• formalizarea geografiei 
• legătura mai bună cu TIC / GIS 

• aspiraţiile curriculare ale geologiei 
• opţiunea mai mare pentru 

geografia fizică decât pentru 
geografia umană 

• absenţa la testări în cazul 
schimbării de optică 

• competitivitatea mai mică a 
geografiei faţă de fizică, chimie, 
biologie 

• resurse reduse de timp ale 
geografiei în TC 

Om şi Societate • domeniu orar (TC) acceptabil 
• un anumit câmp comun cu istoria 
• acord cu dezvoltarea actuală a 

geografiei umane 
• vizibilizarea dimensiunii europene şi 

mondiale a geografiei 

• autoexcluderea de la Ştiinţe 
• lipsa legăturilor cu alte discipline 

din „Om şi Societate” 
• îndepărtarea aparentă de TIC 
 

Istorie – Geografie • exemplul consolidat al Franţei 
• construirea unor demersuri comune 

pentru Testarea Naţională, BAC 
• tradiţia paralelismului Geografie / 

Istorie (Geografia şi Istoria 
României) 

• probă comună „Lumea 
contemporană, Europa şi România” 
la BAC 

• necorelarea curriculumului 
• ascendenţa istoriei faţă de 

geografie („imperalismul istoriei”) 
• corelarea forţată cu istoria 
• atenuarea dimensiunii ştiinţifice 
• pericolul unei plaje orare comune 

(Istorie - Geografie) în TC 
• stimularea descriptivismului şi a 

enciclopedismului geografiei 
Domeniu independent 
(Geografie) 

• vizibilizarea geografiei reale în 
curriculum 

• construirea unui nou curriculum 
• legătura bună cu GIS 

• eliminarea perspectivelor de acces 
în testări 

• dificultatea stabilirii poziţiei în 
Curriculumul Naţional  

• resurse de timp ipotetice 
Domeniu integrat 
(Natură /Societate) 

• valorificarea elementului „tare” al 
geografiei 

• obiectivarea geografiei 
• revizuirea limitată a curriculumului 

actual (20%) 
• abordarea integrată a U.E., Europei 

şi lumii contemporane 

• dificultatea atragerii altor 
discipline (filozofie, psihologie) 

• dificultatea accesului în testări 
• absenţa unui demers ştiinţific şi 

educaţional consolidat (natură / 
societate) 

Geografie – Ştiinţe 
sociale (filosofie, 
economie, educaţie 
civică etc.) 

• ar permite corelarea mai bună cu 
economia, sociologia etc. 

• creşterea vizibilităţii social – 
economice a geografiei 

• depersonalizarea geografiei reale 
• împărţirea resurselor de timp 
• poziţie secundară în testări 
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 (4) Comentarii complementare 
  
 De la apariţia Legii şi realizarea primului comentariu cuprinzător asupra influenţelor pe care 
LEN le poate avea asupra geografiei din învăţământul preuniversitar (2011), au apărut o serie de 
idei şi iniţiative noi. Trebuie să subliniem însă, de la început, faptul că „starea actuală a 
geografiei” (publicată în două forme) a trezit o preocupare modestă printre colegi, considerându-se, 
probabil, că toate vor merge de la sine şi că nu va fi posibilă, aşa cum este de intuit, marginalizarea 
progresivă a geografiei. 

De asemenea, interesul pentru o „Cartă albă” a fost modest şi angajamentele individuale, 
foarte puţine. Din acest motiv, în momentul de faţă, la o distanţă de trei ani, demersurile acţionale 
au rămas aproximativ în acelaşi punct. 

Menţionăm că în domeniul istoriei ca disciplină şcolară există iniţiative referitoare la statutul 
acesteia în învăţământ, la diferite niveluri de expertiză şi decizie. 

Ultimele congrese ale profesorilor de geografie (Reşiţa, Timişoara) sau diferite reuniuni 
axate pe subiecte de geografie şcolară, nu s-au concretizat în proiectarea unui sistem de modificare 
a opiniei publice şi a actorilor sociali şi politici în favoarea perceperii corecte pe care o are 
potenţialul educaţional actual al geografiei. 

Rezultatele deosebite la concursurile şcolare şi îndeosebi la olimpiadele internaţionale 
subliniază nivelul deosebit al instruiri „de vârf” realizate prin intermediul geografiei. Rezultatele 
internaţionale au avut mai mult un ecou limitat, decât să se transforme într-un vector de simpatizare 
socială a geografiei. 

Realizările deosebite de la ultima olimpiadă internaţională de geografie au situat disciplina 
noastră peste nivelul rezultatelor obţinute la alte olimpiade internaţionale, fapt care nu a  fost nici 
cunoscut, nici mediatizat corespunzător.  

Menţionăm, de asemenea, lucrările ştiinţifice deosebite pe care le-au prezentat elevii de liceu 
la ultimele patru sesiuni de comunicări la nivel naţional. 

Există, în prezent, un număr semnificativ de reviste ale profesorilor de geografie, de o 
deosebită calitate, care vectorizează cercetări ştiinţifice şi educaţionale utile tuturor, dar cantonate 
într-o adresabilitate limitată. Revistele principale ale profesorilor (Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi, 
Craiova, Zalău, Ilfov, dar şi altele) sau culegerile de studii tematice (Sibiu, Hunedoara etc.) oferă 
soluţii inovative la multe dintre problemele actuale menţionate. 

Un succes deosebit al geografiei l-a reprezentat în anul anterior introducerea în COR a cinci 
noi profesiuni, care includ specializări din domeniul geografiei. Această realizare deschide noi 
perspective absolvenţilor din învăţământul superior şi contribuie la vizibilizarea geografiei în 
câmpul muncii. 

Între timp, dimensiunea conceptuală a geografiei şi, prin extensiune, a geografiei şcolare, a 
evoluat şi, foarte probabil, a devenit mai complexă. 

Existenţa unui program de formare în domeniul competenţelor disciplinare a fost realizat, 
după câte ştim, la o singură disciplină şcolară (geografie). Acesta este concretizat într-un suport 
substanţial şi un număr semnificativ de profesori care au urmat acest curs (cu stagii mai 
semnificative realizate la Brăila, Braşov, Constanţa, Craiova, Alexandria, Satu Mare etc.). 

În privinţa abordării teoretice a geografiei, există în prezent o imagine mai completă, 
îndeosebi în dimensiunea sa epistemologică. Aceasta este într-un sincronism evident cu preocupări 
similare la nivel internaţional (Key Concepts in Geography, 2011). Preocupări asupra dimensiunii 
educaţionale a geografiei există şi în alte ţări (Debats in Geography Education). Dimensiunile noi 
ale geografiei ar trebui să fie transferate într-o formă corespunzătoare în procesul de învăţământ şi 
în curriculum şcolar (Terra, 2013). 

De asemenea, elemente teoretice cu un caracter „generalist” din domeniul ştiinţelor educaţiei 
(Curriculum şi didactică – elemente inovative actuale, 2013) oferă câmpuri noi de reflecţie asupra 
unor domenii, cum ar fi: instruirea pe competenţe, proiectarea instruirii, geografia şi didacticile 
alternative, transdisciplinaritatea, dezvoltările curriculare. 
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Un studiu recent asupra LEN (A. Gorun, 2012) oferă o viziune de ansamblu privind limitele 
pe care le are aplicarea acesteia asupra învăţământului. 

O abordare recentă de o deosebită importanţă teoretică asupra unor domenii ale „reformei” 
educaţionale (I. Ianoş, 2013) evidenţiază efectele negative ale unor iniţiative din ultimul timp. Nu 
selectăm din această opinie elemente de detaliu, deoarece ea este, în ansamblul ei, atât critică, cât şi 
constructivă, iar referenţialul investigat (învăţământul preuniversitar şi universitar), cu referire la 
domeniul disciplinar al geografiei, este deosebit de constructiv (Geograful, an III, nr. 3 – 4, 2013). 

Iniţiative individuale şi colective (atâtea câte există) vor trebui însă continuate cu un model 
mai complet şi mai bine structurat de influenţare pozitivă a factorilor sociali şi educaţionali. 

Din motivele menţionate mai sus, considerăm că o asociere a profesorilor cu realizări şi 
iniţiative în domeniul geografiei şcolare la un proiect obiectiv negociabil şi asumabil, constituie o 
oportunitate evidentă în acest moment. Asociaţia profesională a geografilor îşi propune în acest 
sens: 

a) realizarea unei dezbateri asupra geografiei în învăţământul preuniversitar; 
b) sintetizarea opiniilor semnificative într-o structură coerentă, cu posibilităţi mai mari de 

influenţare a opiniei ştiinţifice şi educaţionale; 
c) organizarea unei dezbateri exploratorii, pe o tematică referitoare la geografie, geografia 

şcolară şi profesorul de geografie, în noul context social, politic şi educaţional; 
d) realizarea şi publicarea unui volum semnificativ pe această problemă. 

  
(5) Domenii de reflecţie, analiză, sugestii şi propuneri 

 
 Elementele prevăzute în LEN reprezintă în acest moment principala direcţie de politică 
educaţională din domeniu. Ele au un caracter general şi normativ, indiferent de calitatea acestora. 
Profesorii de geografie pot identifica anumite limite şi (eventuale) oportunităţi. 
 Având în vedere aceste constatări, propunem colegilor noştri, profesori de geografie din 
învăţământul preuniversitar, un set de domenii de reflecţie pe următoarele teme: 

• Geografia şcolară între „Ştiinţe” şi „Om şi societate”; 
• Alte domenii de studii posibile; 
• Posibilităţi de introducere a unor elemente de geografie în testările de la clasele IV, VI şi VIII; 
• Geografia la examenul de BAC; 
• Geografia în planul de învăţământ care poate rezulta din aplicarea LEN; 
• Geografia în planul de învăţământ ca deziderate ale profesorilor (maxime, minime); 
• Elemente ale reorganizării structurii geografiei şcolare; 
• Tradiţii constructive din istoria învăţământului românesc (cu referiri şi la geografie); 
• Opiniile elevilor referitoare la geografia şcolară; 
• Impactul rezultatelor la concursuri şi olimpiade şcolare asupra geografiei din învăţământul 

preuniversitar şi a pregătirii elevilor; 
• Competenţele în învăţarea geografiei (dezvoltări inovative recente); 
• Experienţe semnificative de predare – învăţare – evaluare; 
• Geografia ca disciplină funcţională, cu relevanţă pentru activitatea cotidiană; 
• Alte aspecte relevante şi argumente pentru dezvoltarea geografiei şcolare; 
• Influenţa viziunii transdisciplinare asupra geografiei. 

În acest moment, alte aspecte ale geografiei şcolare (CDŞ, „planuri de lecţii”, metode 
„active” etc.) nu fac obiectul atenţiei actuale. 
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II. Cadrul de proiectare al unui nou curriculum de geografie  
 

(1) Reflectarea elementelor teoretice ale geografiei în curriculum şcolar 
 

În structura sistematică actuală a ştiinţelor şi a disciplinelor educaţionale, geografia este 
percepută fie în mod predominant o ştiinţă a naturii, fie predominant o ştiinţă socială, dar foarte rar 
ca o ştiinţă integrată, atât a naturii, cât şi a societăţii. Această constatare creează dificultăţi 
importante în afirmarea geografiei ca ştiinţă contemporană semnificativă şi domeniu educaţional 
recunoscut. 

Plasarea geografiei într-o aşa numită „arie curriculară” Om şi societate are un profund 
caracter reducţionist, care aduce după sine scăderea sensibilă a afirmării potenţialului ei educaţional 
de disciplină ştiinţifică. 

Menţionarea aproape enumerativă a acestor repere teoretice (redate, pe larg, în lucrări 
menţionate în bibliografie) îşi propune să identifice surse credibile de proiectare modernă şi de 
renovare a curriculumului şcolar de geografie. 
  

Geografia este o ştiinţă duală, cu origini certe de aproape trei milenii.  

  
Din punct de vedere epistemologic, o ştiinţă are legitimitate dacă se ocupă în mod predilect 

de un anumit obiect de studiu (sau domeniu obiectual), are o anumită metodologie, un sistem de 
aserţiuni (adică un sistem axiomatic) şi legi, precum şi, dacă este posibil, un sistem de inferenţă 
(derivare) a adevărurilor.  

Dimensiunea teoretică a geografiei, foarte apropiată filosofiei ştiinţei şi filosofiei în general, 
are un element de identificare inechivocă în latura epistemologică a acesteia.  

Demersul este semnificativ pentru geografie, deoarece aceasta reprezintă, într-o mare 
măsură, o sinteză (deci o filosofie) a ştiinţelor despre natură, precum şi a interacţiunii dintre natură 
şi societate. 

 

 

Dilema teoretică principală, cu reflectare în curriculum, este aceea de a accepta ca o ştiinţă 
să fie atât a naturii, cât şi a societăţii, dar nici exclusiv a naturii şi nici exclusiv a societăţii. Din 
acest punct de vedere, există mai multe opţiuni. Un nou curriculum (sau un curriculum renovat) 
va trebui să aibă în vedere acest caracter „dual” al geografiei (ca origine), dar „unitar” ca 
obiect de studiu. 

Reflexia ideilor de mai sus asupra curriculumului şcolar o constituie analiza critică a 
geografiei şcolare actuale, din perspectiva relaţionării sale multilaterale cu toate elementele noi 
care au intervenit în procesele sociale şi educaţionale din ultima perioadă, în vederea 
identificării unei structuri ameliorate, care să facă faţă acestora. Astfel, păstrarea unei geografii 
descriptive şi enciclopedice nu are sens, dar a unei geografii bazate pe raţionamente ştiinţifice, 
logice şi pe analiza de interacţiuni, are o semnificaţie în acord cu noile repere. 

La o analiză serioasă a geografiei şcolare actuale (cel puţin la noi în ţară), ar rezulta 
multiple elemente care îşi au justificarea doar prin caracterul lor remanent, adus dintr-o tradiţie 
autoîntreţinută. Radicalitatea demersului epistemologic indică pentru curriculum şcolar 
elemente de noutate, cum ar fi: viziuni supradisciplinare şi transdisciplinare, legături mai 
strânse cu disciplinele din acelaşi domeniu de studii, transferuri metodologice şi o viziune 
integrată, nouă, asupra realităţii înconjurătoare şi a demersului de analiză a acesteia. 
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Geografia este perceptibilă în prezent prin următoarele domenii: 
a) Geografia informativă, care presupune vectorizarea oricărei informaţii cu caracter geografic;  
b) Geografia educaţională (şcolară), care prezintă, într-un mod structurat şi într-o formă 

relativ stabilizată (prin curriculum), elementele de instruire cu un caracter geografic; 
c) Geografia cotidiană (empirică) reprezintă totalitatea informaţiilor cu un anumit conţinut 

geografic; 
d) Geografia de cercetare („academică”), care îşi propune să prezinte elementele inovative, 

rezolvările teoretice şi pragmatice. 

 
Întrebarea legitimă adresabilă geografiei este următoarea: „Geografia aduce un specific în 

cunoaşterea umană şi contribuie la dezvoltarea acestei cunoaşteri?”. 
Poate fi considerată o abordare geografică orice iniţiativă de explicare a elementelor, 

fenomenelor, proceselor, sistemelor şi structurilor (eventual reprezentate cartografic) care au o 
legătură cu spaţiul locuit de om. Această modalitate specifică de abordare a realităţii obiective 
înconjurătoare reprezintă un mod propriu al cunoaşterii umane. 

 
Contribuţia specifică a geografiei la progresul ştiinţific şi al cunoaşterii s-a realizat şi se 

realizează, predominant, într-un mod sesizabil şi semnificativ prin următoarele domenii: 
• construirea unui referenţial obiectiv (format din sistemul cartografic, planeta ca întreg, 

continente, regiuni, ţări, sisteme de aşezări, spaţiu, teritoriu, geosfere etc.); 
• identificarea unor constatări (şi adevăruri) rezultate din interacţiunea componentelor 

mediului terestru natural (elemente, fenomene, sisteme) cu cele ale societăţii umane care îl 
locuieşte; 

• investigarea într-o formă specifică a geosferelor şi a geosistemelor; 
• rezolvarea unor probleme punctuale rezultate din practica umană; 
• sub raport teoretic, geografia a contribuit (şi contribuie) la aprofundarea cunoaşterii 

suprafeţei terestre. 

 
Sub raportul cercetării proprii, geografia îşi propune în mod predilect studierea elementelor, 

fenomenelor, proceselor, sistemelor şi structurilor rezultate din interacţiunea dintre mediul natural 
şi societatea umană, într-o organizare taxonomică şi ierarhică situată între nivelul planetar şi nivelul 
unui spaţiu elementar.  

În raport cu domeniile de mai sus, geografia şcolară are o anumită identitate, relativ 
îndepărtată în raport cu geografia de cercetare. Se poate observa însă o anumită infuzie a 
cunoştinţelor geografice în activitatea cotidiană, într-o formă empirică şi frecvent ignorată în 
elementele sale esenţiale. Pentru curriculum şcolar, inferenţa principală o constituie 
identificarea unor elemente ale geografiei „ştiinţifice” (de cercetare / academică) pentru 
componente ale curriculumului şcolar. Aceasta s-ar traduce printr-o esenţializare maximă a 
domeniilor semnificative, accesibile învăţării şcolare. În mod deosebit, ar trebui ca geografia 
şcolară să fie învăţată ca proces şi nu ca produs; în acest fel, ea ar fi reperabilă în dezvoltarea 
generală a cunoaşterii şi ar evidenţia mai bine procesul de cunoaştere în raport cu rezultatele sale. 

Curriculumul şcolar se poate îmbogăţi prin două tipuri de elemente derivate din această 
problemă: 

a) demersul cunoaşterii (ca proces foarte complex, cu elemente proprii de autoreglare); 
b) domeniile cunoaşterii progresive a suprafeţei terestre; 
Există în prezent, pentru ambele situaţii, exemple suficiente, integrabile unui curriculum 

multivalent şi autogenerativ. 
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Astfel, geografia se ocupă atât de abordări în cadrul diviziunilor „clasice” (geografie fizică şi 
umană), cât şi al problemelor rezultate din interacţiunea acestora sau cu un caracter integrat. 

 
 

O definiţie care să surprindă în mod simplificat elementele metaştiinţifice ar putea fi: 
Geografia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunilor din mediul fizic (geografie fizică), 
mediul umanizat (geografie umană), dintre societate şi mediul ei de viaţă (geografie integrată, 
generală), concretizate în diferite forme spaţiale şi funcţionale (elemente, procese, sisteme, 
structuri), de la nivelul maximal al planetei ca întreg, la nivele elementare, utilizând o metodologie 
în care elementul specific este reprezentarea cartografică (facilitând trecerile de scară), cu o terminologie 
conceptuală consolidată şi un sistem axiomatic derivat din paradigmele actuale identificabile.  

 
Terminologia geografică reprezintă un domeniu consolidat al geografiei ca ştiinţă, prin aceea 

că poate fi ordonată şi organizată într-un sistem taxonomic articulat şi deosebit de bogat. 

 

Pentru curriculum şcolar, identificarea unui obiect de studiu de această formă 
(geografie fizică, geografie umană şi geografie integrată) are consecinţe asupra decupajelor 
tematice interioare. Existenţa stabilizată a unei geografii „naturale” şi a unei geografii 
„umane” justifică păstrarea acestor două diviziuni într-o formă structurată, la niveluri 
semnificative de învăţare. 

Spre deosebire de geografia narativă, predominantă în prima parte a şcolarităţii, cele 
două diviziuni stabilizează geografia ştiinţifică, aşa cum se manifestă prin cele două mari 
domenii. 

Ulterior acestor două diviziuni majore, ar fi necesară o geografie integrată, asumată în 
momentul de faţă de disciplina denumită „probleme fundamentale ale lumii contemporane”. 
Rămâne de identificat un loc în care poate fi teoretizată geografia (interacţională), ca ştiinţă a 
unei realităţi noi, create de legătura dintre natură şi societate. Acest lucru sugerează şi 
individualizarea unui capitol de geografie teoretică. 

Consecinţa pentru curriculum este uşor de identificat în această definiţie:  
• un curriculum centrat predominant pe elemente interacţionale; 
• identificarea în realitate a structurilor obiective, naturale şi umane; 
• ierarhizarea spaţială şi funcţională a realităţii „geografice”; 
• analiza componentelor realităţii geografice (elemente, procese, sisteme etc.); 
• trecerea de scară de la localitate la planetă şi invers; 
• metodologii moderne (de investigare şi învăţare); 
• învăţarea conceptuală (structurarea învăţării şi pe construirea conceptelor); 
• demonstrabilitatea aserţiunilor în contextul exigenţelor sistemului axiomatic. 

Din punctul de vedere al integrării conceptelor în curriculum, există două posibilităţi: 
a) menţionarea lor ca atare, pe parcursul dezvoltării unor teme sau module; 
b) abordarea unei dimensiuni metodologice noi, „didactica formării conceptelor”. 
Este important să subliniem că dimensiunea conceptuală a geografiei apropie mult această 

ştiinţă de exigenţele gândirii filosofice. În acest sens, prin conceptele sale, geografia oferă 
exemple semnificative reflecţiei gnoseologice (referitoare la spaţiu, timp, interacţiune, 
ierarhizare, sisteme, structuri etc.). 
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În contextul discutării sistemului de legi, teorii, principii, aserţiuni şi ipoteze asociate 
geografiei, trebuie să observăm că acestea pot fi grupate în două categorii, astfel: 

(a) teorii, legi, principii şi ipoteze din diferite ştiinţe care studiază realitatea obiectivă 
naturală şi umană (aparţinând fizicii, biologiei, ecologiei, matematicii, geologiei, 
sociologiei, istoriei etc.); 

(b) teorii, legi, principii şi ipoteze specifice diferitelor discipline interioare ale geografiei 
(teoria evoluţiei reliefului, teoria locului central etc.); acest ultim ansamblu reprezintă 
baza teoretică şi axiologică a geografiei. 

 
Realitatea integrată (dar şi cea referitoare individualizat şi disjunct la partea naturală sau 

partea umană a realităţii spaţiale) poate fi ordonată într-o scară taxonomică de la nivelul planetar 
până la dimensiuni mai mici, în care sunt evidenţiate elemente interacţionale. 

 
Metodele moderne au impulsionat sensibil tipul de abordare a realităţii studiate. Aceste 

metode vin din afara geografiei, ca rezultate ale progresului general al cunoaşterii, ale progresului 
unor anumite ştiinţe şi al evoluţiei tehnologice. 

Metoda specifică a geografiei, metoda cartografică, a fost substanţial  modificată în 
condiţiile utilizării GIS.  

Menţionăm elemente ale dualităţii metodologice a geografiei: parcursul inductiv dar şi 
deductiv, cercetarea ideografică dar şi nomotehnică, dimensiunea exploratorie dar şi prospectivă, 
sugestiile orientative dar şi dimensiunea normativă etc. Geografia ca ştiinţă cu un înalt potenţial 
teoretic va rămâne însă şi un domeniu al reflecţiei filosofice şi epistemologice. 

Geografia nu îşi poate propune să analizeze toate elementele realităţii obiective 
înconjurătoare (acest lucru îl fac toate ştiinţele, la un loc).  

În cazul considerării geografiei ca ştiinţă atât a naturii, cât şi a societăţii şi îndeosebi a 
interacţiunii dintre societate şi mediul ei de viaţă, apare întrebarea legitimă: geografia ar fi singura 
ştiinţă de acest fel („duală”) sau există şi alte domenii similare din acest punct de vedere? 

 
Dimensiunea epistemologică a geografiei porneşte de la următoarele aserţiuni: 
a) predominarea caracterului interacţional şi unitar al realităţii; 
b) domeniile disciplinare ale geografiei au fiecare aprofundări şi tangenţe cu elemente 

componente ale geosferelor terestre; 
c) metoda cartografică rămâne în continuare nucleul specific de investigare a realităţii; 
d) sistemul de adevăruri (sistemul axiomatic) este descriptibil prin câteva constatări de 

generalitate maximă; 
e) sistemul conceptual al geografiei este stabilizat şi ordonat taxonomic; 
f) ar fi posibilă o formalizare mai accentuată a geografiei; 

Consecinţa principală a acestei dimensiuni teoretice pe care o are geografia, o 
reprezintă, pentru curriculum şcolar, încercarea de a include elemente teoretice confirmate, o 
dimensiune corespunzătoare a spiritului ştiinţific şi capacitatea de a construi sisteme 
investigative bazate pe o logică internă stabilizată. 

Consecinţele asupra curriculumului şcolar de geografie 
Filosofia, psihologia, geografia (şi eventual TSI) au în comun acest caracter „dual” 

(natură şi societate) al domeniului de studiu şi o dimensiune teoretică evidentă. 
Elementele menţionate mai sus sunt suficient de veridice pentru a permite dezvoltarea 

unei structuri supradisciplinare (sau a unui domeniu de studii) care să aibă ca obiectiv elemente 
atât ale naturii, cât şi ale societăţii, precum şi integrarea acestora în sisteme de gândire care 
reflectă realitatea obiectivă integrată. Un domeniu de studiu „om – natură”, format din 
disciplinele menţionate mai sus (filozofie, psihologie, TSI, geografie) ar avea o legitimitate mai 
mare decât ariile curriculare actuale. 
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g) interacţiunea om – mediu ar putea să fie asumată ca principal domeniu predilect al 
geografiei actuale. 

 

 
În acest moment ar putea fi identificate, în opinia noastră, următoarele paradigme ale 

geografiei actuale: 
• paradigma geoecologică (comunităţile umane ca obiect al factorilor de mediu); 
• paradigma interacţională („totul este în interacţiune cu totul”); 
• paradigma spaţială (construirea spaţiului geografic); 
• paradigma cartografică (prin „trecerile de scară” şi taxonomia spaţială); 
• paradigma dezvoltării durabile (comună mai multor ştiinţe şi domenii); 
• paradigma geopolitică; 

 
Evoluţia viitoare a geografiei ca ştiinţă poate avea loc în următoarele direcţii: 

• Păstrarea caracteristicilor de ştiinţă unitară şi integrată, care are ca obiect principal de 
studiu interacţiunea dintre societate şi mediul ei de viaţă. 

• Deplasarea accentuată a centrului de greutate al geografiei spre geografia umană. 
• Deplasarea instituţionalizată a geografiei „academice” spre ştiinţele naturii. 
• „Spargerea” geografiei în cele două domenii majore ale sale: geografie fizică (ataşabilă 

„ştiinţelor naturii”) şi geografie umană (ataşabilă „ştiinţelor sociale”). 
• Reorganizarea teoretică a geografiei în jurul paradigmelor proprii, într-o viziune 

predominant interacţională.  
În toate situaţiile, geografia îşi păstrează nucleul metodologic specific.  
Aceste scenarii posibile de evoluţie generează opţiuni posibile de apartenenţă a geografiei la 

diferite domenii de studii.  
 
(2) Oportunităţi educaţionale ale geografiei 
 
În momentul de faţă există câteva domenii educaţionale certe, pe care geografia le poate 

acoperi cu prioritate într-un sistem raţional de „competenţe – conţinuturi” asumabil şi dezvoltabil în 
forme adecvate universului informaţional actual al elevilor. Aceste domenii sunt: 

- educaţia ştiinţifică; geografia are posibilitatea corelării diferitelor elemente, fenomene şi 
procese din mediul fizic în structuri, sisteme şi elemente de interacţiune relevante pentru 
paradigma ştiinţifică a învăţării; 

- educaţia europeană, pentru Uniunea Europeană şi educaţia în spiritul globalizării; sunt 
domenii aparent noi, dar deosebit de consistente din perspectiva disciplinei şcolare şi a 
aşteptărilor mediului educaţional; 

Structura teoretică a geografiei menţionată mai sus oferă suficiente indicaţii asupra 
felului în care poate fi transferată în curriculum şcolar. 

Fiecare element menţionat îşi poate găsi o reflectare corespunzătoare în curriculum, fără 
a fi necesară detalierea propriu-zisă. 

Aceste paradigme oferă un cadru pentru curriculum şcolar în care pot fi organizate 
elementele specifice geografiei, în structuri supraordonate. Totodată, fiecare aserţiune 
anterioară poate constitui un element de reflecţie pentru orice tematică. 

Menţionăm, spre exemplu, că paradigma geoecologică are o reflectare corespunzătoare 
în ceea ce curriculum şcolar numeşte „factorii geoecologici”. De asemenea, trecerile de scară, 
dezvoltarea durabilă, viziunea spaţială, se regăsesc în curriculum şcolar actual sub forma unor 
teme incluse. 
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- educaţia naţională; în contextul europenizării şi globalizării, dimensiunea identitară, 
naţională, regională şi locală pot da un sens educaţional comunităţilor umane la aceste 
niveluri de scară; 

- educaţia „environmentală” (într-un anume sens „educaţia pentru mediul înconjurător”), 
atât de mult evocată şi mediatizată de geografi; trebuie abordată însă într-o paradigmă 
actualizată; 

- educaţia pentru solidaritate interumană, de la nivel local, până la nivel mondial, în 
contextul în care mondializarea construieşte un nou ansamblu de „probleme 
fundamentale ale lumii contemporane”; geografia este, în acest context, un domeniu 
predilect; 

- educaţia permanentă; geografia poate contribui la construcţia componentelor educaţiei 
permanente prin resursele transdisciplinare şi interdisciplinare deosebite, abordate într-o 
paradigmă renovată; 

- educaţia intelectuală a elevilor; se consideră că există discipline cu o mai mare 
legitimare în acest domeniu (fizica, matematica, literatura, limbile străine, artele etc.), 
dar nu a fost afirmat cu convingere rolul disciplinei noastre în „accelerarea” dezvoltării 
intelectuale a elevilor; 

- dimensiunea antreprenorială a existenţei; geografia poate contribui, prin caracteristica ei 
de disciplină a „spaţiului umanizat” la orice raţionalizare pe care iniţiativele 
antreprenoriale pot să o aibă asupra spaţiului şi teritoriului, în contextul unui interes 
pentru dezvoltarea durabilă; 

- dimensiunea culturală; geografia va trebui să îşi asume mai mult componenta culturală a 
realităţii spaţiale, resursele ei fiind considerabile în acest sens: 

- dimensiunea experienţială cotidiană („geografia cotidiană”); referenţialul de scară al 
geografiei („de la localitate la planetă”) permite localizarea, contextualizarea şi 
explicarea în timp real a oricărui eveniment semnificativ produs pe suprafaţa terestră. 

Se poate observa că există o anumită diferenţă între aceste posibilităţi şi poziţia geografiei în 
actualul sistem de educare formală. 

 
(3) Sistemul de finalităţi al geografiei şcolare 
 
Organizarea generativă, constructivistă, presupune formarea cumulativă a competenţelor şi 

a sistemului axiologic pe o anumită durată de timp, pe mai multe niveluri (N); aceste niveluri (N0 – 
N6) au în vedere întregul învăţământ preuniversitar. 

Stabilirea acestui sistem de competenţe generale, atitudini şi valori a avut la bază raportarea 
referenţialului derivat din competenţele – cheie la posibilităţile educaţionale ale geografiei ca 
disciplină şcolară). 

Competenţele generale (1 – 12) pe care le avem în vedere sunt cele asumate în diferite 
documente anterioare; acestea se referă la programele şcolare de liceu şi cele de gimnaziu (1 – 9), 
sintetizate în ghidul metodologic („Competenţele în învăţarea geografiei”, 2010), la care s-au 
adăugat două competenţe de un nivel mai înalt, referitoare mai mult la geografie ca ştiinţă (10) şi 
cariera profesională (11 - 12). 

 
Competenţe generale: 

(1) Prezentarea mediului geografic (cu sisteme, structuri, elemente, procese şi fenomene 
caracteristice) utilizând limbaje diferite; 

(2) Relaţionarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţe şi tehnologie cu mediul 
înconjurător ca întreg şi problematica lumii contemporane; 

(3) Utilizarea unor deprinderi şi metode de învăţare care să fie utile educaţiei permanente; 
(4) Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor (cartografică, 

grafică, pe modele şi imagini); 



 16 

(5) Utilizarea unei metodologii minimale de investigare a elementelor, fenomenelor şi 
proceselor caracteristice mediului ca sistem funcţional şi spaţial obiectiv; 

(6) Aplicarea unor elemente caracteristice competenţelor sociale, civice şi antreprenoriale (cu 
referiri la organizarea spaţiului); 

(7) Utilizarea elementelor de bază ale tehnologiei societăţii informaţiei (TSI) şi GIS în 
prelucrarea şi prezentarea informaţiilor cu un conţinut prevalent geografic; 

(8) Înţelegerea dimensiunii culturale a existenţei umane şi a raportului dintre spaţiul geografic şi 
civilizaţia contemporană. 

(9) Relaţionarea realităţilor din natură (şi din sfera ştiinţelor despre natură) cu cele ale societăţii 
(şi din sfera ştiinţelor despre societate) într-o structură obiectivă integrată; 

(10) Prezentarea realităţii obiective rezultate din interferenţa dintre natură şi societate şi a 
geografiei ca disciplină (ştiinţă) de sinteză care studiază această realitate integrată; 

(11) Utilizarea elementelor rezultate din învăţarea geografiei în viaţa cotidiană şi în pregătirea 
carierei profesionale ulterioare; 

(12) Rezolvarea unor situaţii şi probleme practice de învăţare şi de activitate cotidiană. 
Acestui sistem de competenţe generale îi este asociat un sistem de atitudini şi valori 

promovabile cu ajutorul geografiei. 
Acestea ar fi, pentru întregul parcurs şcolar: 

• Construirea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie; 
• Dezvoltarea curiozităţii pentru explorarea mediului înconjurător; 
• Dezvoltarea respectului pentru diversitatea naturală şi umană; 
• Construirea reperelor individuale pentru propria dezvoltare educaţională şi profesională; 
• Dezvoltarea spiritului de colaborare, lucru în echipă şi a perseverenţei în activităţile de 

investigaţie sau de învăţare. 
 

(4) Tipuri de învăţare, curriculum, niveluri, vârste şi clase 
 

În prezent, structura învăţământului preuniversitar sugerează o grupare pe „cicluri” de câte 4 
ani (învăţământ primar, gimnazial şi liceal), fiecare cu câte două „niveluri” posibile de câte 2 ani. 

Modelul actual, generalizabil pentru toate disciplinele şcolare şi pentru ansamblul 
învăţământului preuniversitar, cu etapele presupuse de tipurile predominante de învăţare şi 
nivelurile de performare, poate fi redat grafic (de jos în sus) astfel: 

 
Vârste 

(aproximativ) 
Clase Niveluri 

generale 
Tipuri predominante 
de învăţare (etape) 

> 18 XII N5 Învăţare „pragmatică” (dimensiunea 
„utilitară”) 17 - 18 XI 

16 - 17 X N4 Învăţare „logică” 
(adecvată structurilor logice ale ştiinţei) 15 - 16 IX 

14 - 15 VIII N3 
13 - 14 VII 
12 - 13 VI N2 Interferenţă (psihologic / logic) 
11 - 12 V 
10 - 11 IV N1 Învăţare „psihologică” 

(adecvată structurilor psihologice ale 
învăţării) 

9 - 10 III 
8 - 9 II N0 
7 - 8 I 
6 - 7 0 („pregătitoare”)  

 
Este evident că acest model influenţează structura „verticală” a proiectării curriculum-ului şi 

a instruirii. 
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III. Sugestii pentru poziţionarea geografiei în planul de învăţământ 
 
Variantele structurii verticale pe care le poate avea succesiunea disciplinelor şcolare în 

contexte diferite sunt determinate de structura învăţământului preuniversitar (durata învăţământului 
obligatoriu, modul lui de concretizare, finalizarea studiilor la diferite niveluri, resursele de timp). 

Modelele de prezentare a variantelor de eşalonare a conţinuturilor structurate „de jos în sus” 
sunt organizate conform paradigmei geografice şi geologice de redare grafică a sistemelor 
evenimente – timp (cum ar fi scara geocronologică, evoluţia paleogeografică). Tabelele următoare 
se citesc, astfel, de jos în sus. 

Prezentăm mai jos patru variante posibile de planuri de învăţământ pentru gimnaziu care 
rezultă din patru variante de opţiuni referitoare la domeniile de studiu. 

 
Domenii de studii 
şi discipline 

V VI VII VIII 
TC CDŞ TC CDŞ TC CDŞ TC CDŞ 

Varianta 1 
Geografie (disciplină individualizată) 1 - 1 1 1 1 2 - 

Varianta 2 
Ştiinţe (TC/CDŞ) 2 - 4 2 5 3 6 2 
Fizică - - 2 - 2 - 2 - 
Chimie - - - - 1 1 1 1 
Biologie 1 - 1 1 1 1 1 1 
Geografie 1 - 1 1 1 1 2 - 

Varianta 3 
Istorie, geografie (TC/CDŞ) 2 1 2 1 2 2 5 - 
Istorie  1 - 1 1 1 1 2 - 
Geografie 1 1 1 - 1 - 2 - 
Cultură civică - - - - - 1 1 - 

Varianta 4 
Om şi Societate (TC/CDŞ) 3 1 3 1 3 3 6 - 
Cultură civică - - - - - 1 1 - 
Istorie  1 - 1 1 1 1 2 - 
Geografie 1 1 1 - 1 1 2 - 
Religie  1 - 1 - 1 - 1 - 
Ore în TC 21  22  22  26  
CDŞ (Discipline opţionale)  4  6  9  6 
Număr minim de ore  22 24 25 28 
Număr maxim de ore  24 28 30 32 
 

TC – Trunchiul comun; CDŞ – Curriculum la decizia şcolii (opţional); 
CD – nu există la gimnaziu 
 
Aceste variante cuprind numărul minim şi maxim de ore, precum şi numărul de ore posibile 

în TC. Valorile sunt aceleaşi pentru toate variantele şi sunt mai mari decât cele rezultate din LEN. 
În cazul aplicării prevederilor LEN, planul de învăţământ ar trebui redus cu 3 – 4 ore şi considerăm 
că reducerea nu se poate face în cazul disciplinelor menţionate în Lege în TC, ci a celor 
nemenţionate (printre care şi geografia).  

În cazul geografiei, prevederile de resurse de timp sunt maximale. 
 
În continuare, prezentăm proiecţia unui ipotetic plan de învăţământ pentru liceu (filiera 

teoretică, profilul real şi uman), cu aceleaşi variante de domenii de studii. 
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Domenii de studii 
şi discipline 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 
TC CD CDŞ TC CD CDŞ TC CD CDŞ TC CD CDŞ 

Filiera teoretică, Profil real 
Varianta 1 

Geografie 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 
Varianta 2 

Ştiinţe (F, C, B, G) 5 4 - 5 3 - 5 3 1 5 4 1 
Fizică 2 1 - 2 1 - 2 - - 2 2 - 
Chimie 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 
Biologie 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 
Geografie 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 

Varianta 3 
Istorie - Geografie 2 1 - 2 - - 2 1 - 2 - 2 
Istorie 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 1 
Geografie 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 

Varianta 4 
Om şi Societate 4 - - 4 - 1 4 1 1 4 - 1 
Istorie 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Geografie 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 
Socio – umane 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
Religie 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

 
 

Domenii de studii 
şi discipline 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 
TC CD CDŞ TC CD CDŞ TC CD CDŞ TC CD CDŞ 

Filiera teoretică, profil uman 
Varianta 1 

Geografie 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 
Varianta 2 

Ştiinţe 4 - - 4 - - 3 1 1 3 2 - 
Fizică 1 - - 1 - - - - - - - - 
Chimie 1 - - 1 - - - - - - - - 
Biologie 1 - - 1 - - - - - - - - 
Ştiinţe (integrat) - - - - - - 2 - - 2 1 - 
Geografie 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 - 

Varianta 3 
Istorie - Geografie 3 - - 3 - - 3 2 1 4 - - 
Istorie 2 - - 1 - - 2 1 1 2 - - 
Geografie 1 - - 2 - - 1 1 - 2 - - 

 
Varianta 4 

Om şi Societate 6 2 - 6 1 - 6 2 2 5 2 1 
Istorie 2 - - 1 - - 2 1 - 2 1 - 
Geografie 1 - - 2 - - 1 - 1 1 1 - 
Socio – umane 2 2 - 2 1 - 2 1 1- 2 1 1 
Religie 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
TOTAL (TC/CD/CDŞ) 25 5 5 25 5 5 24 6 9 24 6 7 
Număr minim de ore  30 30 30 30 
Număr maxim de ore  32 32 32 32 
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TC – Trunchiul comun 
CD – Curriculum diferenţiat 
CDŞ – Curriculum la decizia şcolii (opţional) 

 
 Aceste variante exced, ca număr total de ore, valorile maxime presupuse de LEN. În cazul 
profilului real, aplicarea prevederilor LEN ar face imposibilă prezenţa geografiei ca disciplină 
disjunctă, atât în ciclul liceal superior (din cauza prezenţei substanţiale a disciplinelor prevăzute 
pentru BAC), cât şi în ciclul liceal inferior (ca rezultat al aceloraşi exigenţe). În aceste cazuri, 
geografia ar fi posibilă doar sub forma unor CDŞ-uri la profilul real. 
 Proiecţiile resurselor de timp pentru geografie sunt maximale. 
 În cazul altor filiere (vocaţională, tehnologică, cu profilurile corespunzătoare), poziţia 
geografiei poate fi sensibil diferită. 

 
Varianta actuală  

Niveluri şi clase Titluri disciplinare (denumiri simplificate) 
Nivelul (5)  
  

XII      
XI 

Europa – România – Uniunea Europeană 
Lumea contemporană – Probleme fundamentale 

Nivelul (4) 
 

X 
IX 

Geografie umană 
Geografie fizică 

Nivelul (3) 
 

VIII 
VII 

Geografia României  
Continentele extraeuropene 

Nivelul (2) 
 

VI 
V 

Europa  
Geografie generală – elemente de bază 

Nivelul (1) 
 

IV 
III 

Introducere în geografie 
Ştiinţe ale naturii 

 
Această formă a curriculumului şcolar pe niveluri şi clase urmează să fie adaptată în raport 

cu stabilirea structurii învăţământului preuniversitar şi a modului de generalizare formală a 
învăţământului obligatoriu de zece ani.  
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IV. O variantă „verticală” posibilă 
 
Această variantă presupune un învăţământ continuu de 12 ani, fragmentat în trei etaje de 

către patru clase (învăţământul primar, clasele I – IV; gimnaziu, clasele V – VIII; învăţământul 
liceal, clasele IX – XII). Învăţământul obligatoriu este de 10 ani (fără clasa pregătitoare). 

Varianta de faţă are mai multe avantaje: 
• este adaptată succesiunii tradiţionale a învăţământului românesc (4 + 4 + 4), structură 

neinfirmată până în prezent; 
• permite „generalizarea” de etapă a învăţământului de zece ani (până la clasa a X-a); 
• deschide posibilitatea generalizării învăţământului de 12 ani „din mers”, fără restructurări 

fundamentale ulterioare (generalizare imposibil de evitat în următorii ani); 
• facilitează grupări de câte două clase (I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII), conform 

dezvoltării intelectuale a elevilor; 
• permite evaluări la sfârşitul grupelor de câte două clase; 
• facilitează păstrarea elementelor certificate de experienţă ale învăţământului românesc, 

inclusiv în ceea ce priveşte structura geografiei şcolare la începutul (clasa a IV-a) şi sfârşitul 
învăţământului (clasele XI-XII); 

• permite abordări curriculare şi metodologice de „grup” (pe niveluri, de câte două clase). 
 
Structura curriculumului „vertical” (citit de jos în sus) ar putea fi următoarea: 
 

Niveluri şi clase Titluri disciplinare (denumiri provizorii) 
Nivelul (5) XII Europa, România, Uniunea Europeană 

XI Lumea contemporană – probleme fundamentale 
Nivelul (4) X Geografie umană 

IX Geografie fizică şi geoecologie 
Nivelul (3) VIII Geografia României 

VII Continente şi ţări 
Nivelul (2) VI Pământul şi oamenii săi 

V Cunoaşterea Pământului 
Nivelul (1) IV Introducere în geografie 

III Ştiinţe ale naturii (III-IV) 
 

Fiecare clasă are în interior un anumit număr de module. Sunt menţionate doar modulele 
predominant de instruire (M1, …, M6). Redăm, mai jos, elementele derivate ale acestei variante prin 
nominalizarea modulelor semnificative. Referitor la titlul modulelor, trebuie să precizăm că acestea 
au un caracter orientativ, indicativ şi o formulare minimală pentru a fi uşor comprehensibile.  

Într-o proiectare cu elemente suplimentare de detaliere şi elaborare, aceste titluri ar putea să 
aibă formulări sensibil diferite, în forme consacrate de marile diviziuni ale ştiinţei şi de preocupările 
semnificative ale lumii contemporane. 

Caracteristicile interioare ale conţinuturilor presupuse de aceste titluri sunt uşor de imaginat 
şi ele pot să constituie obiectul unor formulări şi negocieri ulterioare. 
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(a) Clasele IV – VIII (nivelurile 1, 2, 3) 
 

(tabelul de citeşte de jos în sus) 
 
Discipline şcolare (titluri provizorii şi orientative) 
 

Clasa a IV-a: Introducere în geografie (De la localitatea natală, la planetă) 
Clasa a V-a: Cunoaşterea Pământului 
Clasa a VI-a: Pământul şi oamenii săi 
Clasa a VII-a: Continente şi ţări 
Clasa a VIII-a: Geografia României 
 

La clasa a VIII-a, numărul de module este mai mare, deoarece resursele obligatorii de timp sunt 
mai mari. 

La clasa a VII-a, ordinea modulelor, după M1, poate fi şi inversă: de la continentele 
extraeuropene (M4, M5), la Europa (M2, M3), pentru a realiza, aparent mai uşor, trecerea la 
România în clasa a VIII-a. 

 

Clasa Modul Titlul modulului 
 
a VIII-a 
 
Geografia 
României 

M8 România în lumea contemporană 
M7 România în Uniunea Europeană 
M6 Regiunea, judeţul, regiunea de dezvoltare, localitatea 
M5 Organizarea spaţiului şi dezvoltarea durabilă 
M4 Regiuni geografice: studii de caz  
M3 Caracteristici de geografie umană 
M2 Caracteristici fizico- geografice generale 
M1 România: localizare şi aspecte generale 

a VII-a 
 
Continente 
şi ţări 

M5 Ţări extraeuropene: studii de caz 
M4 Continentele extraeuropene (caracteristici geografice) 
M3 Ţări europene (la alegere, ca studii de caz) 
M2 Europa: caracteristici geografice generale 
M1 Continente şi ţări (planiglobul fizic şi harta politică) 

a VI-a 
 
Pământul şi 
oamenii săi 

M5 Oamenii transformă planeta (activităţi economice) 
M4 Oamenii (răspândire, evoluţie numerică etc.) 
M3 Terra: ape, vegetaţie, peisaje şi regiuni 
M2 Terra: relief, elemente meteorologice şi climă 
M1 Localizarea pe glob 

a V-a 
 
Cunoaşterea 
Pământului 

M5 Cunoaşterea Pământului (II: metode actuale de cercetare) 
M4 Cunoaşterea Pământului (I: continente, oceane, geosfere) 
M3 Spaţii cu civilizaţii istorice 
M2 Timpul (repere observabile de timp, calendarul etc.) 
M1 Spaţiul (Pământul ca întreg) 

a IV-a 
 
Introducere 
în geografie 

M5 România în Europa şi în lume  
M4 România – caracteristici ale spaţiului umanizat  
M3 România – caracteristici ale mediului natural  
M2 Orizontul local (localitatea, judeţul, regiunea) 
M1 Orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul) 
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(b) Clasele IX – XII (nivelurile 4, 5) 
 
 

(tabelul de citeşte de jos în sus) 
 
 

Discipline şcolare (titluri provizorii şi orientative) 
 
Clasa a IX-a: Geografie fizică şi geoecologie 
Clasa a X-a: Geografie umană 
Clasa a XI-a: Lumea contemporană: probleme fundamentale 
Clasa a XII-a: Europa, România, Uniunea Europeană  
 
La clasele XI-XII, numărul de module este mai mare, deoarece resursele obligatorii de timp pot 

să fie mai mari (TC + CDS). Aceste module sunt semnalate mai sus cu litere italice. 
 

 
 

Clasa Modul Titlul modulului 
 
a XII-a 
 
Europa, România, 
Uniunea Europeană 

M8 Europa şi România – organizarea spaţiului geografic 
M7 Geografia culturală şi socială a României şi a Europei 
M6 Hazarde naturale şi antropice în România şi Europa 
M5 România, Uniunea Europeană şi mondializarea 
M4 România – elemente geografice ale integrării europene 
M3 Uniunea Europeană (caracteristici geografice şi ţări) 
M2 România în Europa: caracteristici geografice 
M1 Europa: elemente caracteristice ale spaţiului geografic 

a XI-a 
 
Lumea 
contemporană 
(probleme 
fundamentale) 

M8 Modificări climatice globale 
M7 Geografie culturală şi socială 
M6 Hazarde naturale şi antropice pe Terra 
M5 Globalizare şi diversitate 
M4 Organizarea spaţiului mondial 
M3 Elemente de geografie politică şi geopolitică  
M2 Dezvoltarea durabilă 
M1 Modificări globale ale mediului 

a X-a 
 
Geografie umană 

M5 Geografie economică mondială (elemente de bază) 
M4 Resursele Terrei (pe geosfere) 
M3 Habitatul uman (aşezări) 
M2 Geodemografie 
M1 Harta politică a lumii 

a IX-a 
 
Geografie fizică 
(şi geoecologie) 

M5 Elemente de geoecologie 
M4 Zone, peisaje, regiuni naturale pe Terra 
M3 Clima, apele, învelişul biogeografic 
M2 Plăcile tectonice şi dinamica scoarţei terestre 
M1 Pământul ca planetă. Reprezentarea suprafeţei terestre 
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V. Elemente disciplinare, supradisciplinare şi metodologice  
 

Proiectarea unui noi curriculum, cu elementele sale componente, permite lărgirea sensibilă a 
domeniului educaţional de abordare, prin integrarea unor elemente disciplinare (proprii sau ale altor 
discipline), a unor elemente supradisciplinare şi transversale. 

 
(1) Elemente predominant disciplinare 
Acestea se referă la o serie de aspecte rezultate dintr-o reflexie teoretică şi epistemologică 

asupra disciplinei. 
 

(a) Structura conceptuală sugerează abordarea directă în curriculum şcolar a conceptelor 
de bază proprii ştiinţei actuale, cum ar fi: spaţiu, localizare, teritoriu, structură, sistem, peisaj, 
regiune, zonă etc. Deoarece există un anumit număr de concepte cu o prezenţă frecventă în cadrul 
discuţiilor ştiinţifice, reliefarea lor în procesul de instruire nu face decât să sincronizeze aceste 
domenii. De altfel, există chiar o didactică a formării conceptelor, în care evident accentul cade pe 
construirea unui edificiu terminologic şi conceptual, ajutat de elemente care, în cazul acesta, devin 
conexe (metodologii, date factuale etc.). 

(b) Metoda specific geografică (metoda cartografică) permite realizarea unei activităţi 
ştiinţifice şi educaţionale de mare semnificaţie: trecerile de scară. Acestea facilitează perceperea 
simultaneităţii fenomenelor, indiferent de loc şi felul în care aceste fenomene sunt integrate într-o 
structură ierarhică subordonată sau supraordonată. Competenţele cheie ale Uniunii Europene şi 
Carta Internaţională a Educaţiei prin Geografie sugerează patru niveluri de abordare: orizontul 
local, ţara, continentul şi lumea. În realitate, există un număr mai mare de niveluri, astfel:  

- orizontul apropiat (al existenţei cotidiene); 
- orizontul local (localitatea şi spaţiul înconjurător); 
- regiunea (naturală sau administrativă) în care se află orizontul local; 
- ţara; 
- Europa (Europa ca întreg sau regiuni ale acesteia); 
- continentele extraeuropene (continente, regiuni, ţări); 
- planeta (lumea contemporană). 

(c) Utilizarea metodologiei GIS, ca o abordare specifică geografiei de identificare a 
resurselor cartografice necesare. 

(d) Utilizarea unor concepte transversale, dar cu o frecvenţă semnificativă în cazul 
geografiei; mondializare, urbanizare, metropolizare etc. 

 
(2) Elemente supradisciplinare 
 
(a) Dimensiunea culturală reprezintă un cadru suficient de larg, la care se pot raporta 

elemente particulare ale disciplinelor şcolare (inclusiv ale geografiei), prin identificarea unor 
legături în ambele sensuri; acest lucru îmbogăţeşte atât abordarea culturală a diferitelor teme, cât şi 
încadrarea într-un context supraordonat a elementelor disciplinare. 

(b) Dimensiunea prospectivă, specifică într-un mod imanent diferitelor ştiinţe şi domenii 
de cercetare, are în acest caz o anumită dimensiune normativă; în mod concret, acest lucru se 
traduce prin ofertarea unor scenarii prospective de evoluţie a principalelor fenomene studiate 
(hazarde, încălzirea globală, mondializare, metropolizare etc.). 

(c) Raportarea la un sistem de atitudini şi valori, din perspectiva elementelor educaţiei 
moderne şi a stării actuale a lumii contemporane. În acest context, se poate observa că multe dintre 
fenomenele actuale negative (poluare, încălzire globală, epuizarea resurselor, degradarea terenurilor 
etc.) îşi au originea în momente ale evoluţiei societăţii, considerate până în prezent benefice 
(revoluţia industrială, revoluţia agrară, mondializarea tehnologiilor, extinderea spaţiului locuit). În 
acest caz, avem de a face cu o evaluare critică a momentelor semnificative de acest fel care, pe 
lângă anumite beneficii, au împins societatea omenească într-o direcţie delicată. 
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(3) Dimensiuni ale metodologiei didactice 
 
Simpla imaginare a unui nou curriculum, chiar dacă aparent ar putea fi considerat mai bun, 

nu rezolvă problema transpunerii sale într-un proces de instruire care să fie eficient. 
Sugerăm, în continuare, câteva elemente de reflexie care se pot transforma într-un sistem 

metodologic sugerat sau normativ, pentru transformarea curriculumului şcolar în activitate propriu-
zisă. 

 
(a) Înţelegerea şi aplicarea sistemului de competenţe în instruire  
Această cerinţă derivă din asumarea competenţelor ca finalităţi educaţionale. Demersul de 

înţelegere şi interiorizare are următoarea succesiune generativă: 
- competenţele – cheie (referenţialul european, cel din lege sau un referenţial ameliorat); 
- competenţele generale ale disciplinelor şcolare (inclusiv ale geografiei); 
- competenţele specifice (ca rezultat al concretizării competenţelor generale într-o coloratură 

disciplinară); 
- structurile de învăţare (sub forma unor activităţi de formare a unor competenţe specifice). 
(b) Posibilitatea realizării unor parcursuri nuanţate 
Noul curriculum pe module oferă posibilitatea, în multe situaţii, de a organiza instruirea 

într-o anumită ordine a modulelor, care diferă de cea sugerată de programă. Astfel, studiul 
continentelor şi ţărilor la clasa a VII-a poate parcurge un traseu inductiv (de la Europa, la planetă), 
sau deductiv (de la planetă, la ţară). 

(c) Construirea unui sistem de instruire evoluată 
Acesta presupune o proiectare a instruirii care să se bazeze pe un model nou, evoluat şi pe 

o anumită formalizare a componentelor principale (metode, mijloace, activităţi de învăţare). În acest 
context, o problemă centrală o reprezintă proiectarea unor situaţii – problemă (de învăţare sau din 
realitate), care să angreneze competenţele anterioare şi să faciliteze dezvoltarea unor competenţe 
noi. 

(d) Evaluarea rezultatelor instruirii şi a progresului şcolar  
Aceasta trebuie să se bazeze pe construirea unor situaţii complexe de evaluare (de tipul 

rezolvării de probleme), care să fie noi în raport cu situaţiile de învăţare parcurse.  
(e) Învăţarea diferenţiată 
Aceasta poate fi asigurată prin: 

- niveluri diferite ale competenţelor (descrise prin formulări diferite sau concretizate prin situaţii 
de învăţare de niveluri diferite); 
- încărcarea informaţională, raportată la standardele de conţinut; 
- construirea unor situaţii cu un nivel mai ridicat de dificultate; 
- învăţarea pentru performanţă; 
- realizarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică. 

(f) Stimularea urmăririi progresului şcolar 
Acest lucru se traduce prin construirea unor parcursuri de instruire care să precizeze 

momentul de pornire şi situaţia la care s-a ajuns (de la – la). Acest lucru este posibil pentru cele 
două segmente ale învăţământului preuniversitar (gimnaziu şi liceu) şi, într-un mod mai elaborat, 
pentru ansamblul acestuia. 

(g) Ancorarea demersului exemplificativ în actualitatea cotidiană 
În acest domeniu, există exemple numeroase, succedate de un număr de ori în cursul unui 

an. Dintre exemplele mai recente, menţionăm erupţia vulcanică din Islanda, tsunami din Japonia, 
uraganul din America de Nord. În fiecare caz în parte există informaţii în timp real, care permit 
construirea unor situaţii de învăţare cu un pronunţat caracter integrat, care măresc sensibil 
valoarea exemplului prin actualitatea sa. 

(h) Valorificarea posibilităţilor de instruire pragmatică a trecerilor de scară, ca 
principal element metodologic de aplicare a paradigmei ştiinţifice corespunzătoare 
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Acest lucru presupune realizarea unor treceri succesive la diferite scări, precum şi 
identificarea unor exemple factuale, pentru o anumită problemă studiată, în cazul fiecărui ordin de 
mărime. 
 

Dimensiunea de scară Elemente, fenomene, procese, sisteme (exemple) 
orizontul apropiat   
orizontul local  
regiunea  
ţara  
Europa  
continentele extraeuropene  
planeta  

 
(4) Sistemul reglator derivat 

 
Pornind de la un nou curriculum, este posibilă construirea unui sistem derivat, cu diferite 

elemente de normativitate (de la obligativitatea programei şi a standardelor, la caracterul orientativ 
la proiectării). 

Elementele principale sunt: 
Programa şcolară, care poate să aibă o structură interioară asemănătoare programelor 

actuale, sau cu elemente complementare. 
În momentul de faţă, structura programelor are componente interioare obligatorii (notă 

introductivă, competenţe generale, valori şi atitudini, competenţe specifice – conţinuturi, sugestii 
metodologice), dar este foarte posibil să cuprindă şi alte elemente (standarde pe grupe de clase, 
modele de proiectare, modele de evaluare). 

Proiectarea multianuală a instruirii, în condiţiile existenţei modulelor, devine obligatorie, 
deoarece fixează cu precizie locul fiecărui modul în cadrul învăţării pe mai mulţi ani. Exemplele de 
proiectare multianuală date anterior sunt suficient de expresive pentru a sublinia importanţa lor. 

Modelul teoretic al unei proiectări pe module. Acesta este redat în diferite materiale 
recente, urmând a se ajunge la o formă şi structură negociate şi asumate. 

  Standarde pe grupe de clase. Acestea pot fi predominant curriculare, dar pot să conţină 
elemente referitoare la conţinuturi (pentru a se diminua supraîncărcarea) şi la evaluare.  

Nivelurile de atingere a competenţelor, în principiu, pot fi realizate pe baza competenţelor 
specifice din cadrul programelor şcolare din fiecare an. Într-un mod subiacent, pentru o competenţă 
specifică pot fi realizate trei descrieri ale modalităţilor de atingere a acesteia, care să cuprindă într-un 
mod imanent trei niveluri distincte. 

Descrierea modului de atingere a competenţelor generale aşteptate, pe o bază 
experimentală sau, cel puţin, experienţială. În acest caz, este vorba despre realizarea unor 
descriptori care să fixeze momentul de pornire (de la), până la momentul final (până la). 
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