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„Cine e mai mândră decât tine între toate ţările semănate de Domnul
pre pământ ? Care alta se împodobeşte în zilele de vară cu flori
mai frumoase, cu grâne mai bogate ?
Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de
coastele dealurilor, limpede şi senin cerul tău; munţii se înalţă trufaşi în
văzduh; râurile cu brâie pestriţe ocolesc câmpurile.
Dunărea bătrână îţi sărută poala şi îţi aduce avuţii; râurile cele frumoase
şi spumegoase, pâraiele cele repezi şi sălbatice cântă neîncetat lauda ta...
Şi, subt cortul pribegiei, bătrânii ziceau copiilor ...colo ... în vale, unde
soarele se vede aşa de frumos, unde câmpiile sunt strălucite şi pâraiele
răcoroase, unde pământul e roditor, acolo e ţara !"
Alecu Russo — Cântarea României
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Introducere
Geografia nu este numai o ştiinţă informativă, care are ca scop de a-i
„înarma" pe elevi cu un sistem de cunoştinţe despre dinamica învelişurilor
Pământului, de a-i educa în spiritul dragostei faţă de patrie, de a le forma
deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor meteorologice şi
hidrologice, ci are şi un rol „formativ" creând emoţii şi sentimente care, la
vârsta şcolară mică, au puternice influenţe în personalitatea elevilor.
Studiul proceselor psihice, al transformărilor ce se pot produce în
gândirea elevilor şi în gândirea geografică, mi-au pus o serie de întrebări, ia care
am încercat să dau răspunsuri. Ca să dezvolt gândirea elevilor a trebuit să-i învăţ
să desprindă, din diferite obiecte şi fenomene separate, legăturilor lor interne şi
să le folosească în explicarea altor fapte şi fenomene geografice. A învăţa pe
elevi să gândească geografic înseamnă să-i deprindem să privească fenomenele
naturale şi sociale în continuă dezvoltare şi transformare, să pătrundă legăturile
lor interne, interdependenţa dintre ele. În acest scop, am căutat, ca în timpul
orelor de geografie, să nu prezint un fenomen separat, ci în contextul din care
face parte. Astfel, elevii vor înţelege legătura fenomenelor studiate cu toate
celelalte fenomene precum şi interdependenţa dintre ele. Exemplu: într-o
excursie în împrejurimile comunei Nenciuleşti, am observat valea râului Vedea,
le-am atras atenţia spre eroziunea apei asupra malurilor.
În elaborarea acestei lucrări am folosit numeroase lucrări geografice,
lucrări de psihologia copilului şi pedagogie generală, manuale cât şi lecturi
literare care ilustrează într-o lumină artistică înfăţişarea treptelor de relief.
Lucrarea se bazează pe un studiu documentat din punct de vedere psihopedagogic, în lumina căruia s-au putut selecta experienţe didactice pe un timp
relativ scurt întâlnite în practică, cât şi teorii moderne, active, ale învăţării.
Ordinea capitolelor urmează o cale logică, pornind de la noţiunile
introductive, unde este prezentat rolul şcolii în educaţia ştiinţifică şi ecologică,
scop principal al predării-învăţării geografiei în ciclul primar.
Am pus accent pe aplicarea principiilor didactice, care lasă un câmp larg
de iniţiativă creatoare a cadrului didactic, care trebuie să acorde fiecărui
principiu ponderea cerută de conţinutul, scopul, obiectivele lecţiei de vârsta
elevilor.
În capitolul „Metode şi mijloace de învăţământ utilizate în activitatea
instructiv-educativă", am analizat, printr-o gamă largă de activităţi desfăşurate
în clasă şi în afara clasei - în orizontul local sau cu sprijinul unor excursii.
Capitolul III este şi cel care dă titlul lucrării. Formarea noţiunilor de
geografie nu trebuie văzută ca un scop în sine, ci ca un mijloc de dezvoltare a
gândirii geografice a elevilor.
Materialul grafic şi cartografic reprezintă un sprijin important în
explicarea, analiza unor procese sau fenomene geografice.
Scopul lucrării este de a-i face pe elevi să observe, să dezvăluie sensul
geografic al obiectelor şi fenomenelor şi să obţină concluzii pentru activitatea
practică.
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ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ECOLOGICĂ
SCOP PRINCIPAL AL PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII GEOGRAFIEI
ÎN CICLUL PRIMAR
În actuala legislaţie şcolară, noul plan de învăţământ de la ciclul primar a
suferit unele modificări în sensul că, la obiectul Geografie, se predau şi
cunoştinţe legate de cunoaşterea mediului înconjurător, schimbându-i-se
denumirea în obiectul Ştiinţele naturii, începând cu clasa a III-a.
Geografia este unul dintre cele mai vechi obiecte didactice de învăţământ,
care împreună cu Istoria şi Limba română au constituit „trilogia" şcolii ce au
demonstrat şi demonstrează în continuare permanenţa poporului român şi
vechimea patriei noastre pe aceste locuri carpatice, pontice şi dunărene.
Ca obiect de învăţământ, aceasta are ca scop cunoaşterea feţei Pământului
în ceea ce priveşte natura, populaţia sub aspect demografic precum şi ca
activitate social-economică în strânsă corelaţie cauzală, omul trăind în cadrul
natural care-i oferă toate condiţiile de viaţă ca mediu înconjurător.
Procesul instructiv-educativ privit din prisma geografiei trebuie să aibă la
bază cunoaşterea obiectivă a realităţii locale. Datorită obiectului ei de studiu
foarte extins în raport cu orizontul local mult mai redus, care este întreaga
suprafaţă a Pământului, Geografia recurge la două mijloace ştiinţifice didactice
de repartiţie spaţială: globul şi harta geografică, cu ajutorul cărora se poate
cuprinde dintr-o singură privire întreaga temă analizată.
Geografia în şcoală este disciplina care deschide calea cunoaşterii
mediului înconjurător şi a modului cum acţionează asupra societăţii umane. Ea
contribuie la precizarea raporturilor strânse dintre acestea şi la stabilirea
echilibrului natură-om.
În cadrul orizontului local, cunoaşterea mediului înconjurător, se poate
face direct pe baza observaţiei efectuate de către elevi sub îndrumarea
învăţătorului, orizontul local constituind „laboratorul geografic" cu care elevii
iau contact direct pentru a-şi da seama de importanţa Geografiei ca disciplină
şcolară.
Deci, rolui şcolii este de a acţiona în direcţia însuşirii de către eievi a unor
cunoştinţe ştiinţifice şi ecologice despre natură, de a şti că natura este un
organism viu, ale cărui componente sunt într-o strânsă unitate şi
intercondiţionare care suferă în evoluţia sa în timp schimbări determinate de
cauze naturale şi sociale.
Caracterul geografic foarte larg (diversificat şi integrativ) al raportului
natură-om nu poate fi prelucrat de către alte ramuri ştiinţifice. Conlucrarea cu
ecologia se impune ca o necesitate în legătură cu ecosistemele stabilite de
aceasta, dar mai ales cu privire la schimbarea de materie şi energie în cadrul
geosferei.
Elevii ciclului primar au posibilitatea ca prin însuşirea cunoştinţelor
ştiinţifice din noile manuale, să contribuie în formarea unei gândiri cauzale a
acestora, la dezvoltarea spiritului de observaţie, la însuşirea unui sistem de
priceperi şi deprinderi active, dar şi dezvoltarea afectivă.
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Prin contopirea celor două obiecte se ajunge la educarea şi formarea unei
conduite ecologice, care presupune acţiuni pentru conservarea, ocrotirea şi
protecţia naturii. Scopul activităţii învăţătorului este de a pregăti elevii printr-o
educaţie permanentă în acest scop, în vederea cunoaşterii naturii, a descifrării
tainelor ei, în raport de particularităţile lor de gândire, de asimilare, de punere în
practică, de creare şi de cercetare a noilor cunoştinţe.
O parte din lecţiile din manuale prezintă elevilor subiecte şi teme legate
de cunoaşterea naturii pentru ca aceştia să înţeleagă pericolele care o ameninţă,
să ocrotească natura, să o protejeze, îngrijească şi să o înfrumuseţeze necontenit.
Geografia trebuie să-i facă pe elevi să observe, să dezvăluie sensul
geografic al obiectelor şi fenomenelor şi să tragă concluzii pentru activitatea
practică. Geografia patriei explică fenomene complexe ale învelişurilor
pământului, raporturile de reciprocitate şi interdependenţa dintre acestea şi, în
acelaşi timp, studiază complexele regionale sau locale în dinamica lor, ca părţi
ale întregului planetar. Dar, pentru realizarea acestor obiective, este necesar ca
învăţătorul să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la
însuşirea de către elevi a unor informaţii de bază din domeniul ştiinţelor naturii,
geografiei, geologiei, istoriei, ajungând ca elevii nu numai să le cunoască, dar să
opereze cu ele, să le aplice în practică. Modul de predare ai învăţătorului trebuie
să fie adecvat nivelului de evoluţie al elevilor, determinat de maturizarea lor
psihofizică. Subiectele de cunoaştere a ştiinţelor şi a primelor noţiuni geografie
ce se predau în ciclul primar, trebuie relevate la proporţiile lor reale, noilor
restructurări de a îmbuna ştiinţific cunoştinţele ştiinţifice despre natură, readuc
în atenţie însemnătatea instructiv-educativă a geografiei care are menirea de a
contribui substanţial nu numai la însuşirea corectă de către elevi, dar şi la
explicarea metodică a unor adevăruri ştiinţifice.
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CAPITOLUL I
PARTICULARITĂŢI PSIHO-PEDAGOGICE
ALE COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
1. IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PARTICULARITĂŢILOR
PS1HO-PEDAGOGICE ALE ŞCOLARULUI MIC
Pentru a vorbi despre particularităţile psiho-pedagogice ale şcolarului în
ciclul primar este necesar să amintim faptul că între perioadele de vârstă nu
necesită graniţe fizice, trecerea de la o perioadă la alta făcându-se pe
neobservate. După vârsta de 3 ani. copilul devine obiectul unor influenţe
educative mult mai complexe. Câmpul acestor influenţe depăşeşte sfera familiei
deoarece începând de la această vârstă sunt puşi în situaţia de a se deplasa pe
stradă, de a comunica cu oamenii din jur.
La această vârstă predominant rămâne jocul care la început este
individual, copilul neştiind să se joace cu ceilalţi copii, apoi, pe măsura înaintării
în vârstă, jocul se complică (de mişcare, de creaţie - solicitând gândirea,
inteligenţa).
Odată cu intrarea în şcoală, copilul primeşte răspunsuri la întrebările: de
ce? cine? unde? cum? când?. Acest moment marchează stadiul în care se află
cele două realităţi - eu şi lumea - se disociază în conştiinţa copilului (după
Piaget) iar curiozitatea copilului se manifestă în raport cu această lume. La
vârsta preşcolară copiilor li se pot forma unele noţiuni ştiinţifice pe baze
empirice cu precădere în cadrul activităţilor practice sau lucrări în aer liber.
Fenomene cum ar fi: ploaia, ninsoarea, trăsnetul pot fi explicate la nivelul lor de
înţelegere.
Mai greu de explicat sunt cunoştinţele despre: succesiunea anotimpurilor,
alternarea zilei cu noaptea, dar putem apela la cunoştinţe simple, ca apoi la
clasele mai mari ele să fie completate.
La vârsta de 6-7 ani, copiii devin şcolari, schimbându-şi activitatea de
până acum, dar şi relaţiile cu ceilalţi.
Este vârsta la care începe procesul de formare a noţiunilor ştiinţifice a
proceselor gândirii, este perioada când activitatea de bază devine învăţătura.
„Copilul va mai practica jocurile, dar îşi va da seama că ele sunt limitate de
învăţătură, că societatea pune bază pe această ultimă activitate. Trecerea de la
joc la muncă provoacă adânci transformări intelectuale, afective şi voluntare.1
Modificările ce ie suportă copiii sunt sub aspect fizic şi psihic, accent
punându-se, datorită influenţelor, jocului şi mai ales procesului instructiveducativ, pe dezvoltarea psihică. în clasa I percepţia copilului este globală şi
superficială, pentru ca apoi să se transforme în analitică, prin activitatea de
învăţătură dirijată de învăţător. Caracterul concret al gândirii implică în primele
clase folosirea unui material didactic bogat.
Intre procesele intelectuale ale micului şcolar, memoria deţine un loc de
frunte, copilul memorând, dar datoria noastră este de a-1 îndruma, de a-1 obişnui
1

Ţârcovnicu V, - 1975, Pedagogia generală, Editura Facla, Bucureşti, pag. 37
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cu o metodă raţională de memorare.
Un alt proces deosebit de important în reprezintă gândirea, care la vârstă
şcolară mică are un caracter concret-intuitiv, copilului la clasa I venindu-i greu
să dea o explicaţie dacă nu are la bază materialul didactic. Gândirea este la
început rigidă, dar sub influenţa procesului de învăţământ se dezvoltă gândirea
micului şcolar. Lecţiile de geografie, ştiinţele naturii în determină pe elev să
caute şi să afle cauzele fenomenelor, să stabilească legături dintre acestea, să
clasifice, să facă inducţii şi deducţii contribuind ia dezvoltarea gândirii.
Procesele emotive cunosc modificări datorită activităţii pe care o
desfăşoară şi a relaţiilor pe care ie stabilesc oamenii. Cerinţele pe care şcoala le
formulează şi viaţa în colectivul clasei îi educă şcolarului mic puterea de
stăpânire a emoţiilor, formându-i sentimente social-morale intelectuale şi
estetice. în activitatea instructiv-educativă pe care o desfăşor cu elevii, urmăresc
dezvoltarea de la cea mai fragedă vârstă a mobilităţii gândirii, a posibilităţii de a
se orienta în timp şi spaţiu. Dezvoltarea structurii psihologice se referă la un
ansamblu de capacităţi, procese, deprinderi şi aptitudini intelectuale (inteligenţă,
gândire, imaginaţie, memorie), la diferite tehnici de muncă intelectuală, precum
şi la anumite mobiluri ale activităţii intelectuale.
Educaţia intelectuală urmăreşte însuşirea de către elevi a unui sistem de
noţiuni, priceperi şi deprinderi necesare pentru activitatea practică, formarea
unei concepţii ştiinţifice despre lume şi în acelaşi timp deprinderi de muncă
intelectuală.
în procesul înţelegerii, cu ajutorul inducţiei şi al deducţiei se face trecerea
de la particular la generai, de la noţiuni mai puţin generale la noţiuni generale şi
invers. Deci, ca să dezvoltăm gândirea elevilor, în timpul învăţării geografiei,
trebuie să-i învăţăm să desprindă din diferite obiecte şi fenomene separate,
legăturile lor interne şi să le folosească în explicarea altor fapte şi fenomene
geografice. A-i învăţa pe elevi să gândească geografic înseamnă să-i deprindem
să privească fenomenele naturii şi societăţii în continuă dezvoltare şi
transformare, să pătrundă în legăturile lor interne, în acest scop, nici un fenomen
nu trebuie prezentat separat, ci în contextul din care face parte. Numai astfel,
elevul va înţelege legăturile fenomenului studiat cu alte fenomene.
De exemplu: în cadrul lecţiei: "Ape curgătoare" (clasa a III-a), am
observat râul Vedea care curge prin localitatea Nenciuleşti. Astfel, le-am atras
atenţia asupra obârşiei râului (care izvorăşte din Podişul Getic), asupra legăturii
ce există între viteza râului şi înclinarea pantei pe care curge, asupra evoluţiei
văii în raport cu morfologia ţinutului pe care-1 străbate. Studiind pe teren, elevii
au învăţat mai bine unele noţiuni cum ar fi: malul stâng, malul drept, confluenţă,
izvor, pârâu, râu.
Trăsătura caracteristică a geografiei constă în aceea că cele mai de seamă
însuşiri ale fenomenelor şi obiectelor geografice, cum sunt: aşezarea geografică,
configuraţia unei suprafeţe pe care vrem să o prezentăm, forma şi dimensiunile
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ei nu pot fi cunoscute fără hartă şi nelegat de ea. Particularităţile unui teritoriu
sunt redate cel mai bine şi mai expresiv pe hartă.
Harta, prin culorile şi semnele sale convenţionale, simbolizează obiecte şi
fenomene geografice, transpune pe elevi în ţinuturi geografice pe care nu le-au
văzut, face ca elevii să sesizeze trăsăturile caracteristice ale acestor obiecte şi
fenomene, ca şi cum s-ar afla în mijlocul lor.
Predarea geografiei ajută în aceiaşi timp şi la dezvoltarea memoriei. Nu
este vorba de memorare mecanică, ci de reţinerea datelor geografice eu ajutorul
diferitelor asociaţii pe care le realizează harta.
Exemplu: La clasa a IV-a, la verificarea lecţiei „Clima Românie” le-am
cerut elevilor să motiveze afirmaţia: „România se afla în zona de climă
temperată".
Elevii au motivat această informaţie caracterizând clima din ţara noastră
cu patru anotimpuri determinate de temperatură, vânturi, precipitaţii care se
repetă aproape în acelaşi fel în fiecare an. De asemenea, elevii au considerat că
este necesar să precizeze influenţa reliefului asupra climei (a temperaturii,
vânturilor, precipitaţiilor).
Am înţeles că elevii nu şi-au însuşit mecanic aceste noţiuni.
Dezvoltarea intelectuală este incontestabil legată de substratul său
material, de natură biologică a organismului uman şi de condiţiile psihice pe
care le generează acest proces. Dar o astfel de relaţie nu poate avea loc în afară
şi independent de factorii mediului extern; respectiv în afara procesului
instructiv-educativ. Dimpotrivă, condiţiile educative pot determina modificări
ale ritmului, pot încetini sau pot accelera maturizarea funcţiilor de cunoaştere.
Considerată astfel, concepţia Piaget cu privire la particularităţile stadiilor
dezvoltării intelectuale la copii contribuie la elucidarea condiţiilor de dirijare a
factorilor care concură la producerea saltului dintr-un stadiu inferior spre stadiul
superior al dezvoltării. Numai aşa poate fi explicată marea varietate a
capacităţilor de cunoaştere pe care le poate crea diferenţierea calitativă a
instrucţiei la nivelul aceluiaşi stadiu de vârstă cronologică.
Unele dintre cercetări demonstrează că mijloacele şi conţinutul instrucţiei
în clasele ciclului primar au rămas în urma capacităţilor intelectuale şi a
intereselor de cunoaştere pe care le manifesta copiii la această vârstă. Nivelul
intelectual solicitat impune soluţii instructiv-educative care să determine un
caracter ritmic dezvoltării intelectuale la toate vârstele.
Având în vedere optimizarea învăţământului mi-am propus ca în lucrarea
de faţă să sintetizez o parte din activitatea desfăşurată la catedră. în direcţia de
acţiune pe care mi-am propus-o, am ţinut seama de obiectivele generale ale
structurii geografiei în învăţământul primar:
a)
însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre orientare,
formele de relief, orizontul local, iar la clasa a III-a şi a IV-a se
însuşesc cunoştinţe despre: relief, climă, ape, flora, fauna, soluri,
populaţie şi economie;
b)
formarea unor operaţii intelectuale ca: analiza, sinteza,
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comparaţia, clasificarea;
c)
formarea unor deprinderi de identificare, de localizare şi
dezvoltare a unor fenomene geografice;
d)
educarea sentimentului de dragoste faţă de patrie, faţă de
frumuseţile ţării, faţă de locul natal.
în programa claselor I - IV sunt cuprinse mai multe noţiuni cu caracter
general printre care:
a) completarea noţiunilor pe care elevii le-au însuşit în mod empiric, în
familie.
Şcolarul mic are capacitatea de a extrage informaţia utilă şi cu sens dintrun mozaic de date şi stimulente fizice, cu semnificaţie şi aspecte de conţinut care
nu depăşesc puterea de înţelegere. O deosebită importanţă trebuie să acorde
învăţătorul noţiunilor empirice cu care vin elevii creând toate condiţiile pentru a
modifica reprezentările greşite.
Noţiunile empirice sunt neclare, imprecise şi nu ating o generalitate
deplină. Desemnând în limbajul comun o noţiune empirică, elevul îşi prezintă un
anumit element din conţinutul ei, legând noţiunea tocmai de acest element; prin
aceasta noţiunea empirică nu are precizia şi generalitatea unei noţiuni ştiinţifice.
Exemplu:
considerarea Deltei ca o simplă întindere de apă şi nu ca o formă
de relief
predominarea notei de înălţime în definirea munţilor şi de aici
greutatea de a încadra munţii Dobrogei în categoria munţilor.2
Exemplu: mulţi elevi ştiu că locuiesc în comuna Nenciuleşti, dar numai la
şcoală dobândesc cunoştinţe despre aşezarea geografică a localităţii lor în
Câmpia Română; ştiu că lângă localitatea lor se află „gârla" dar mai târziu află
că este o apă curgătoare care izvorăşte din Podişul Getic şi se varsă în fluviul
Dunărea.
Aceste noţiuni se dezvoltă în clasa a III-a când capătă un caracter
ştiinţific.
b) Corectarea unor noţiuni şi înlocuirea conţinutului lor cu cel adecvat
ştiinţific.
În căutările lor privind optimizarea învăţământului, cercetătorii au ajuns la
concluzia privind introducerea timpurie a copilului în tainele ştiinţei, în
redescoperirea adevărurilor ştiinţifice: „oricărui copil, la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda cu succes orice obiect de învăţământ, într-o formă
intelectuală adecvată"3 .
În sprijinul acestei idei am încercat să introduc spiritul ştiinţific prin
cercetarea independentă a obiectelor lumii înconjurătoare şi printr-un stil concis
de redare a cunoştinţelor. Valorificarea experienţei empirice de care dispun
copiii trebuie să însemne îmbogăţirea şi orientarea ei către aspectele esenţiale.
În discuţiile pe care le-am purtat cu elevii claselor I şi a II-a despre
2

Revista de pedagogie, nr. 1 î/l 983 - Utilizarea mijloacelor statice la clasele I - IV în studiul geografiei, prof
dr. Virginia Creţu
3
Bruner, Jerome S, 1970, Procesul educaţiei intelectuale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, pag. 105
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anotimpuri, am putut folosi cunoştinţele lor în legătură cu fenomenele naturii, cu
starea vremii, despre vieţuitoare, dar nu ca o simplă descriere, ci explicând
apariţia anotimpurilor ca un proces care are anumite cauze, din care a reieşit
ideea acumulărilor cantitative care au dus la saltul calitativ.
în clasa I şi a Ii-a geografia nu constituie un obiect sine stătător, totuşi
elevii îşi însuşesc cunoştinţele sumare pe baza observaţiilor directe asupra lumii
înconjurătoare.
în lecţiile de geografie de Ia clasa a III-a am studiat raporturile dintre
obiecte şi locul lor în plan sau pe hartă.
Astfel, în vederea dobândirii de cunoştinţe despre planul clasei, am
sugerat elevilor să aşeze penarul pe caiet şi apoi să-i traseze conturul. La fel, am
procedat cu guma, creionul şi alte obiecte mai mici. Când le-am spus să
deseneze forma băncii pe caiete au spus că acest lucru nu se poate realiza.
Atunci i-am întrebat cum cred ei că am putea reprezenta obiectele mari în spaţii
mai mici. Un elev a spus că trebuie să micşorăm mărimea. Le-am explicat că
trebuie să observe mai întâi obiectele din clasă, apoi forma lor, după locul pe
care îl ocupă; direcţia faţă de noi şi punctele cardinale. După stabilirea acestor
criterii, am desenat planul clasei (pereţii exteriori, uşa, ferestrele), micşorând
mărimile de acelaşi număr de ori. Compararea planului desenat pe caiet, cu cel
desenat pe tablă şi apoi cu aspectul clasei, i-a făcut să înţeleagă că planul clasei
este un desen care înfăţişează forma micşorată a clasei cu obiectele din ea, aşa
cum sunt aşezate faţă de punctele cardinale. Concomitent am avut în vedere
dobândirea de cunoştinţe despre semnele convenţionale prin analogie cu
obiectele reprezentate. Am folosit planşe cu ilustraţii care să reprezinte obiectul
respectiv de semnul convenţional ce reprezintă obiectul intuit şi denumirea lui.
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2. DEZVOLT ARE A PROCE SE LOR PSI HICE ŞI A
TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE ÎN ADRUL ACTIVITĂŢILOR
DE ÎNVĂŢARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Obiectul Geografie are un rol deosebit de important în formarea gândirii
logice a elevilor. Deci, ea descrie şi explică întregurile regionale şi înlănţuirea
lor în întreguri teritoriale, din ce în ce mai întinse şi mai complexe până la
unitatea cea mai întinsă şi mai complexă, planeta pe care locuim.
Elevii vin la şcoală cu diferite noţiuni greşit înţelese. Ca învăţător, mi-am
propus să le formez convingeri şi noţiuni având ca suport adevărurile ştiinţifice.
Procesul cunoaşterii geografice în ciclul primar trebuie organizat în aşa fel
încât la baza lui să se afle în primul rând familiarizarea nemijlocită a copiilor cu
realitatea geografică, cu ceea ce mediul înconjurător le oferă prin conţinutul şi
structura sa mai întâi, cu acele elemente legate de orientarea în spaţiul geografic
şi apoi a elementelor naturale şi social economice care-1 compun. O gândire
logică se întemeiază pe un bogat suport intuitiv. De aceea, în învăţământul
primar principiul geografic „de la apropiat şi cunoscut, la îndepărtat şi
necunoscut" îşi dovedeşte valabilitatea
Cunoscând complexitatea procesului de formare a reprezentărilor
geografice la copiii de vârstă şcolară mică, psihopedagogia modernă ilustrează
necesitatea creării bazei senzoriale intuitive în cadrul procesului instructiveducativ, realizarea unei activităţi cerebrale care să pună copiii în legătură cu
materialul instructiv pe care-1 oferă activitatea intuitivă.
De aici, decurge obligativitatea învăţământului de a-i învăţa pe elevi să
observe corect obiectele şi fenomenele geografice din mediul înconjurător în
vederea asigurării prin imagini cât mai complete juste şi clare, care mai târziu
devin elemente pe care se sprijină gândirea geografică.
O latură a procesului cunoaşterii geografice în ciclul primar este că
observarea trebuie să urmeze calea cea mai dreaptă, directă şi uşoară.
Încă din clasa I, elevii descifrează primele elemente ale alfabetului
geografic pe baza observaţiilor directe, intuirea unor imagini ce însoţesc anumite
texte din abecedar, dobândesc cunoştinţe referitoare la anotimpul toamna.4
Exemplu - clasa I- temperatura este mai scăzută decât în timpul verii
pentru că oamenii sunt îmbrăcaţi mai gros.
- cad precipitaţii sub formă de ploaie
- activitatea oamenilor este strâns legată de climă (elevii merg la şcoală; se
culeg fructele şi legumele, animalele sunt ţinute în adăposturi, pe câmp se fac
arături)
Anotimpul iarna este ilustrat în textele de la pag. 47 „Cu sania",
„La săniuş", „La pădure" - Poveste de iarnă
Elevii au răspuns că iarna temperaturile sunt scăzute (oamenii poartă
căciuli, paltoane, cizme), precipitaţiile cad sub formă de zăpadă.
Primăvara - este ilustrată în „Căsuţa păsărelelor", „Baba", „Iarna
pleacă", „Mamei", „Primăvara", „Eugenia şi florile", „De Paşti", Barza şi
broscuţa". Păsările călătoare se întorc, scot pui, oamenii lucrează în grădină,
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razele soarelui încălzesc pământul. De aici, deducem că temperatura aerului
este mai ridicată decât în anotimpul iarna, ceea ce face ca activităţile
oamenilor să fie diferite.
Aspecte caracteristice anotimpului vara întâlnim în ilustraţiile şi
textele de la lecţiile: „Călătorul şi ghinda", „Vara" de Marin Sorescu, „La
zoo".
Din observarea imaginilor şi analiza textului elevii au desprins
următoarele idei: vara ploile sunt repezi şi de scurtă durată, temperaturile
sunt ridicate, se coc fructele, grânele. Astfel am procedat pentru pregătirea
noţiunii de climă la clasa I. La clasa a Ii-a prin acumularea reprezentărilor de
către elevi referitoare la schimbarea vremii în cele patru anotimpuri
(recunoaşterea diferitelor tipuri de precipitaţii, a direcţiei vântului după
fumul coşului), întocmirea calendarului naturii, am asigurat acumularea
corespunzătoare de cunoştinţe în vederea formării noţiunilor de climă.
Pentru aceasta am organizat drumeţii în aer liber în luna octombrie la
pădurea ce se află în marginea comunei Nenciuleşti.
Acolo, elevii au observat: cum copacii şi-au pierdut frunzele, iarba şi
florile s-au ofilit, frunzele au format un covor moale; în pădure este linişte,
lipsesc păsările călătoare care au plecat în ţările calde, temperatura este mai
scăzută.
Le-am cerut copiilor să spună care sunt activităţile părinţilor în această
perioadă. Răspunsurile lor au fost culesul porumbului, al sfeclei de zahăr,
recoltatul legumelor, aratul terenului. Am tras următoarele concluzii:
temperatura devine din ce în ce mai scăzută, cade bruma, ploile sunt mărunte,
vântul suflă din ce în ce mai tare.
Aceste observaţii le-am valorificat şi în clasa a III-a în lecţiile referitoare ia
formarea izvoarelor, a apelor curgătoare, stătătoare, la explicarea circuitului apei
în natură.
Elevii clasei a III-a îşi însuşesc noţiunea de climă în cadrul lecţiei
„Consemnările lor asupra temperaturilor", „Plantele din primăvară până în
iarnă"5, vânturilor, precipitaţiilor îi ajută la dobândirea de cunoştinţe ce se referă
la zona de climă, temperatură care se află în România. în această lecţie se
impune precizarea diferenţelor ce se ivesc în funcţie de formele de relief, care
influenţează temperatura, vânturile, precipitaţiile.
Reprezentările despre climă se ridică la un grad de generalizare mai mare în
clasa a IV-a, când elevii studiază caracteristicile elementelor climatice şi
repartiţia lor geografică pe un spaţiu mai întins decât al localităţii şi anume pe
teritoriul României. Cunoscând repartizarea formelor de relief în România,
elevii îşi însuşesc noţiuni legate de modificările suferite de climă în funcţie de
relief.
Astfel: Buşteni - Predeal - Timişul de Jos - Săcele - Cheia - Slănic
Prahova - Ploieşti - Bucureşti - Alexandria - Nenciuleşti.
Cu această ocazie am consolidat cunoştinţele referitoare la vecinii
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judeţului, clima, apele, relieful. Permanent, am urmărit ca elevii să facă
comparaţii între relieful judeţului nostru şi relieful întâlnit în judeţele:
Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova. Ei au fost impresionaţi de frumuseţea
locurilor, varietatea formelor de relief întâlnite. Au rămas surprinşi când au
văzut crestele munţilor cu zăpadă, lalele înflorite la Sinaia deşi eram în luna
iunie.
Deşi excursia a fost organizată cu elevii din clasa a Ii-a, le-am explicat
de fiecare dată, înfăţişarea zonei pe care o străbăteam.
 Câmpia Română: aşezată în partea de sud a ţării, cu pământ
negru, roditor, brăzdată de multe cursuri de apă, cultivată cu cereale,
legume etc.
 Dealurile subcarpatice: au în subsol zăcăminte de petrol, sare, cărbuni
inferiori, sunt acoperite cu podgorii şi livezi.
 Munţii Bucegi cu Vf. Omu 2505m.
Activităţile în mijlocul naturii prezintă un interes sporit, elevii
manifestând dorinţa de a şti multe locuri noi.
La clasa a IV-a, în predarea geografiei am urmărit:
 sistematizarea şi aprofundarea unor cunoştinţe însuşite de către
 elevii din clasele I şi a II-a;
 completarea cunoştinţelor vechi cu cele noi;
 înţelegerea de către copii a legăturilor existente între diferitele
 fenomene cu sublinierea rolului pe care îl are omul în
 transformarea mediului în care trăieşte.
Deosebit de important este că în procesul dobândirii învăţătorul
trebuie să acţioneze nu numai asupra înţelegerii de către elevi a
materialului, ci şi asupra simţurilor lor, asupra voinţei caracterului şi a
comportamentului.
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Fig.1 Munţii Bucegi - Sfinxul

Fig.2 Munţii Bucegi - Babele

Fig.3 Spre culmile Făgăraşului
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CAPITOLUL II
MODALITĂŢI METODICE DE VALORIFICARE A
POTENŢIALULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ACTIVITĂŢII DE
CUNOAŞTERE A ORIZONTULUI LOCAL
1. METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATE ÎN
ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ LA OBIECTUL
GEOGRAFIA ROMÂNIEI
A. DEFINIREA METODELOR
Prin metode de predare înţelegem modalităţile folosite de învăţător în
predarea unei discipline, cu ajutorul cărora transmite elevilor cunoştinţe,
priceperi şi le formează deprinderi sau să-i determine pe elevi să le însuşească în
mod independent. Această definiţie schimbă relaţia învăţător-elev, angajându-1
pe elev la propria instruire.
De asemenea este necesar să facem distincţie intre metodă şi metodologie.
Dacă metoda constituie instrument de lucru pentru elev metodologia se referă la
acele căi prin care învăţătorul îl învaţă pe elev să înveţe.
Prin fiecare metodă se realizează ambele aspecte ale procesului de
învăţământ: instrucţia şi educaţia. Aspectul instructiv al metodei asigură
însuşirea cunoştinţelor geografice şi formează la elevi priceperi şi deprinderi,
posibilitatea de a lega teoria de practică, de a observa natura sau activitatea
social-economică a oamenilor, pentru a ajunge la concluzii şi generalizări.
Aspectul educativ este legat de conţinutul lecţiilor şi de preocuparea
învăţătorului, de a dezvolta la elevi capacităţile de cunoaştere, spiritul de
iniţiativă, educarea patriotismului, de a transmite dragoste de muncă.
Cum acţiunea de predare sau învăţare cuprinde mai multe operaţii
ordonate într-o anumită logică, tot astfel metoda cuprinde în componenţa ei o
suită de procedee ce pot însoţi fiecare operaţie.
De aceea „metoda mai poate fi definită ca un ansamblu organizat de
procedee”.
Relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică. Exemplu: metoda poate
fi procedeu în contextul unei metode sau procedeul poate fi metodă.
Demonstraţia unui tablou poate constitui procedeu în cadrul explicaţiei,
dar şi invers, explicaţia poate fi procedeu în cadrul explicaţiei.
Alegerea unei metode sau îmbinarea mai multor metode pentru o lecţie
aparţine învăţătorului care trebuie să ţină cont de scopul urmărit, tipul de lecţie
şi nivelul intelectual al colectivului din clasă.
Funcţiile metodelor sunt:
a)
funcţia instrumentală se referă la utilizarea metodelor ca
instrumente de instruire;
b)
funcţia cognitivă prin care metodele devin obiecte de cunoaştere
şi achiziţii pentru elevi;
c)
funcţia formativă prin care metodele au implicaţii directe în
exersarea capacităţilor intelectuale, afective şi volitive.
16

Oricare ar fi metoda de învăţământ utilizată, ea trebuie să activeze elevii,
să-i antreneze la elaborarea conceptelor sau noţiunilor geografice, fie prin
activitatea intelectuală în grup, fie prin îmbinarea acesteia cu activitatea practică.
După criteriul istoric metodele se clasifică în:
a) metode vechi, numite tradiţionale sau „clasice-dogmatice"
b) metode noi, sau „moderne"
în viziunea modernă, metodele trebuie concepute astfel încât să-1
introducă pe elev cât mai mult în climatul activităţii de învăţare pe bază de
descoperire ştiinţifică. Prin urmare a instrui şi a educa pe copil în şcoală, nu
presupune să-i dăm adevărul nostru ci să-i dezvoltăm propria gândire,
dezvoltându-i imaginaţia până la gândirea noastră.
În predarea geografiei, se folosesc metode îmbinate armonios: expunerea
orală a materialului este însoţită de demonstraţia şi observaţia independentă a
elevilor, cu conversaţia sau dialogul.
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B. APLICAREA METODELOR ÎN PREDAREA ÎNVĂŢAREA
GEOGRAFIEI METODE DE TRANSMITERE ŞI ÎNSUŞIRE A NOILOR
CUNOŞTINŢE
1. METODE EXPOZITIVE EURISTICE
Metodele expozitive euristice oferă informaţii, determină urmărirea
conţinutului logic şi sugerează căile pentru a ajunge la adevăr. Această metodă
se desfăşoară sub diferite modalităţi: expunerea orală sau cursivă însoţită de
explicaţii verbale; convorbiri sau dialog învăţător-elev, elev-învăţător; prelegere
şcolară sau povestirea descriptivă;
a) Expunerea orală. în cadrul expunerii orale învăţătorul expune în mod
cursiv şi sistematic materia, iar prin explicaţii arată cum trebuie folosit
manualul, harta, lecturile geografice, trezind interesul elevilor pentru predarea
geografiei.
Cele mai frecvente stiluri de predare sunt cele dominate de învăţător, a
cărui preocupare este prezentarea informaţiei, apelând în mai mică măsură la
antrenarea elevilor, iar alt stil este cel de lucru cu elevii în care accentul se pune
pe activitatea acestora, pe participarea lor la descoperirea cel puţin a unei părţi
din cunoştinţele ce urmează a II învăţate. Dialogul constituie principala
modalitate de lucru între elev şi învăţător. Exemplu: La lecţia ,Râurile din
România" - lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, întâi am
reactualizat trăsăturile generale cu privire la aspectul desfăşurării râurilor mari
care, având izvoarele în Carpaţi se dispun ca razele unui cerc, iar în final sunt
colectate de Dunăre.
Astfel am împărţit clasa în trei rânduri, fiecare având câte o grupă de ape
curgătoare pentru a o caracteriza. Astfel rândul I care a avut grupa râurilor din
este, grupa a II-a, grupa râurilor din vest, grupa a III-a, grupa râurilor din sud.
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Fiecare a completat pe fişa de lucru următoarele: denumirea râului
principal, locul de unde izvorăşte, formele mari de relief pe care le străbate,
locuri de revărsare.
RÂNDUL 1 - GRUPA RÂURILOR DIN EST
Denumirea râului
Locui de unde
Formele mari de relief pe
principat
izvorăşte
care le străbate
ŞIRET
PRUT

CARP AŢII ORIENTALI
PODIŞUL MOLDOVEI

UCRAINA
UCRAINA

Locul de
vărsare
DUNĂRE
DUNĂRE

RÂNDUL II - GRUPA RÂURILOR DIN VEST
Denumirea râului
Locui de unde
Formele mari de relief pe
principal
izvorăşte
care le străbate
SOMEŞUL
SOMEŞUL MARE
SOMEŞUL MIC
CRIŞUL REPEDE
CRIŞUL NEGRU
CRtŞULALB
MUREŞUL

CARPATII ORIENTALI
M-ŢH APUSENI

DEPR.TRANSILVANIEI
DEALURILE DE VEST
CÂMPIA DE VEST
M-TII APUSENI
DEALURILE DE VEST
CÂMPIA DE VEST
CARPATII ORIENTALI DEPR.
TRANSILVANIE! CARPATII
OCCIDENTALI DEALURILE
Şl CÂMPIA DE VEST

M-TII GILAULUI
M-TH BIHORULUI
M-Ţii METALIFER*
CARPATII ORIENTALI
(HASMÂŞU MARE)

RÂNDUL III - GRUPA RÂURILOR DIN SUD
Denumirea râului
Locul de unde
Formele mari de relief pe
principal
izvorăşte
care le străbate
OLT

CARPATII ORIENTAL!
HASMAŞU MARE

JIU

CARPATII MERIDIONALI
M-ŢH FĂGĂRAŞ

ARGEŞ

CARPAŢW MERIDIONALI

DÂMBOVIŢA

CARPATII MERIDIONALI

IALOMIŢA

CARPATII MERIDIONALI
M-ŢII BUCEGI
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CARPAŢII ORIENTALI
DEPRES. TRANSILVANIEI
CARPATH MERIDIONALI
CARPAŢII MERIDIONALI,
SUBCARPAŢH GETICI,
PODIŞUL GETIC, CÂMPIA
ROMÂNĂ
CARPATII MERIDIONALI,
SUBCARPATII GETICI,
PODIŞUL GETIC, CÂMPIA
ROMANĂ
CARPATH MERIDIONALI,
SUBCARPATIl GETICI,
PODIŞUL GETIC, CÂMPIA
ROMÂNĂ
CARPATI! MERIDIONALI,
SUBCARPATII GETICI,
PODIŞUL GETIC, CÂMPIA
ROMÂNĂ

Locul de
vărsare
TISA

TISA

TISA

Locul de
vărsare
DUNĂRE

DUNĂRE

DUNĂRE

DUNĂRE

DUNĂRE

b) Expunerea sistematică constituie o metodă de bază pentru că ea asigură
ordonarea logică a conţinutului ştiinţific al lecţiei. îmbracă diferite forme:
explicarea conţinutului prin lămurirea şi clarificarea unor noţiuni, sublinierea
notelor esenţiale, descrierea, povestirea sau lectura cu conţinut geografic.
c) Explicaţia. Este metoda prin care se urmăreşte lămurirea şi clarificarea
unor noţiuni, a legăturii dintre obiecte şi fenomene prin sublinierea genezei şi
denumirii lor. Exemplu: Când am predat „Câmpia Română" le-am explicat că
aceasta este o formă de relief joasă şi aproape netedă. Explicaţia am continuat-o cu
lectura Câmpia.
„Câmpia e netedă - aproape ca o apă. Dar nu peste tot la fel în apus, se
înclină domol spre Tisa. Apele curgătoare sunt puţin adânci, fântânile dese,
locuinţele mai numeroase şi înstărite, înconjurate de buchete CM arbori în
Oltenia, câmpia e înaltă, cu văi mari şi adânci, cu satele înşirate de-a lungul
apelor, în Muntenia, până spre Bucureşti, e puţin mai înaltă, dar străbătută de
numeroase râuleţe, presărate cu pâlcuri de păduri rămase dintr-un vechi codru de
stejar care se întindea până spre Dunăre. Numai dincolo de Bucureşti, spre
răsărit începe adevărata câmpie uscată, netedă şi fără văi, fără păduri, fără
fântâni, fără sate: Bărăganul acoperit de grâne... care înainte era un ţinut
întins, de rătăcire, pentru păstori şi pentru vânătorii de dropii.
E monoton peisajul Bărăganului, dar orizontul cu linii drepte şi depărtate
sprijină bolta cerească nemăsurat de largă,"
Expunerea şi explicaţia apelează la diferite procedee cum ar fi cel inductiv şi
deductiv al comparaţiei, analogiei, procedeul analizei cauzale, procedeul
genetic.
d) Povestirea este o altă formă a expunerii cu caracter de naraţiune sau
descriere prin care sunt prezentate fapte, întâmplări îndepărtate în timp şi în
spaţiu, pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel în timpul povestirii se pot folosi
lecturile geografice în diferite secvenţe ale lecţiei care au rolul să trezească
imagini vii, intuitive şi să stârnească interesul pentru lecţie.
2. METODE C0NVERSATIVE SAU DIALOGATE
a) Conversaţia este una dintre cele mai frecvent folosite metode în
învăţământul primar şi reprezintă o convorbire sau dialog între învăţător şi elev,
prin care se dirijează învăţarea, se stimulează activitatea de cunoaştere. Această
metodă are valoare formativă, deoarece dezvoltă atât memoria, imaginaţia şi mai
ales gândirea.
Exemplu: Lecţia „Vegetaţia şi animalele de dealuri, câmpii, lunci şi
deltă", clasa a III-a.
Le-am adresat întrebările:
• De ce pădurile de conifere cresc doar la munte ?
• Din ce cauză, pe crestele munţilor nu cresc păduri ci doar arbuşti cu
ramuri târâtoare şi pajişti ?
Răspunsurile le-au asociat cu condiţiile ecologice de dezvoltare a
plantelor în funcţie de etajarea vegetaţiei. Am arătat imagini din atlasul botanic.
Privită sub aspectul locului pe care îl ocupă în cadrul lecţiei, conversaţia
20

poate fi de mai multe feluri:
• al) conversaţie introductivă, frontală care se face cu întreaga clasă pentru a
reaminti principalele probleme ale lecţiei precedente;
• a2) conversaţie în cadrul predării noului material - are rolul de a dirija
observarea şi atenţia elevilor pentru a descoperi singuri o serie de elemente şi
fenomene geografice, cauzele şi relaţiile din cadrul lor;
• a3) conversaţie de fixare şi consolidare - se foloseşte la sfârşitul lecţiei sau
după o secvenţă a lecţiei şi are rolul de a sublinia aspectele importante ale
lecţiei, de a fixa prin repetare anumite cunoştinţe, de a le realiza în vederea
unei întipăriri mai trainice în memorie.
• a4) conversaţie în timpul recapitulării - se realizează la sfârşitul unui
capitol cu scopul de a repeta şi aprofunda cunoştinţele. Aceasta urmăreşte
puterea de analiză şi sinteză a gândirii elevilor, capacitatea de integrare a
mijloacelor de învăţământ (în special a hărţii), cu ajutorul cărora se fac
relaţii cauzale, de determinare şi intercondiţionare pentru a evidenţia
elementele esenţiale despre cadrul natural al patriei noastre şi importanţa sa
social-economică şi strategică.
„Să se dea posibilitatea, cu ajutorul întrebărilor să se succite spiritul de
întrajutorare şi cooperare, provocând confruntarea cu soluţii diferite sau
experimentate diferit, fără a provoca rivalitate şi concurenţă, dar favorizând
exprimarea punctelor de vedere complementare".8
b) O altă metodă folosită este comparaţia, care îi ajută pe elevi să
stabilească asemănări şi deosebiri, care există între fenomenele şi obiectele
geografice, evidenţiindu-se trăsăturile specifice ale acestora. Contribuie la
formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice constituind o operaţie de
gândire. Ea însoţeşte toate celelalte metode, fiind considerat un procedeu anexă al
acestora prin care se rezolvă o serie de probleme instructiv-educative care se
analizează în procesul învăţării geografice.
Comparaţia se face prin descrierea asemănărilor şi deosebirilor. Pentru a
descoperi trăsăturile specifice ale fenomenelor am folosit întrebări ca acestea:
• Ce au în comun ?
• Care sunt asemănările ?
• Prin ce se deosebesc ?
Comparaţia de legătură ajută la corelarea capitolelor, subcapitolelor şi a
temelor din lecţiile de geografie.
De exemplu, am folosit compararea dealurilor subcarpatice cu Carpaţii
subliniind caracterul lor de tranziţie de la regiunile muntoase la podişuri sau
câmpii.
Compararea complexă se referă Ia compararea unei regiuni geografice cu
altă regiune geografică. De exemplu comparaţia între caracteristicile Carpaţilor
Orientali, Meridionali şi Occidentali privind altitudinea maximă, geneza,
alcătuirea, flora, fauna, bogăţiile subsolului.
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Ramura

Vârfuri

Formarea
munţilor
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Bogăţiile i
subsolului

Carpaţii
Orientali

Vârful
Pîetrosu
2303 m

Vulcanici şi
- păduri de
prin încreţirea fag, molid,
stratelor
brad - păşuni
pământului

Cerb, mistreţ,
căprioară,
urs, cocoş de
munte

Cărbuni, fier,
cupru, plumb,
zinc, ape
minerale

Carpaţii
Meridionali

Vârful Negoiu
2535 m Vârful
Moidoveanu
2544 m

încreţirea
straielor de
roci mai tari,
şisturi
cristaline,
granit cât şi
calcare

Lup, râs,
urs, cerb,
mistreţ,
căprioară

Cărbuni
superiori
Calcare

Carpaţii
Occidentali

Vârful Bihor
1849 m

increţirea
- păduri de
stratelor de
foioase rod diferite
păşuni
foarte tari şi
mai puţin tari
(calcare şi
şisturi
cristaline),
roci vulcanice

- păduri de
brad, de fag păşuni alpine

Calcar (piatră
de var),
cărbuni,
minereu de
fier, mangan,
aur, bauxită

Prin această comparaţie am realizat o sinteză amplă a cunoştinţelor despre
cele trei regiuni geografice contribuind la sistematizarea, esenţializarea şi
consolidarea informaţiilor unei regiuni geografice de referinţă a teritoriului
României.
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Altă metodă pe care am folosit-o în predarea noţiunilor de geografie este
problematizarea, care este „metoda didactică de activizare prin care se solicită
elevilor un susţinut şi complet efort intelectual pentru a descoperi singuri noi
adevăruri, a găsi soluţiile unor probleme, inclusiv a le verifica şi explica"
(Căliman T.)
Când am verificat lecţia „Dealurile Subcarpaţilor şi Dealurile Vestice"
am creat pentru elevi următoarea situaţie problemă, dacă ambele se află ia
poalele munţilor Carpaţi şi la periferia acestora, de ce unele se numesc Dealuri
Subcarpatice, iar celelalte Dealuri de Vest ?
Elevii au răspuns că Subcarpaţii s-au format prin încreţirea stratelor de
roci ca şi Carpaţii, iar Dealurile Vestice prin eroziune şi depunere de pietriş,
argile, fără a fi cutate.
c) problematizarea contribuie la formarea reprezentărilor şi noţiunilor
geografice, la dezvoltarea inteligenţei, a gândirii productive, respectiv a
creativităţii, adică a capacităţii de a compune şi recompune din cunoştinţele
anterioare, noţiuni ştiinţifice noi.
Iată alte exemple de situaţii problematice:
 cunoscând principalele locuri de unde se extrage petrolul şi
faptul că petrolul este transformat în produse petroliere,
identificaţi pe hartă, cu cele mai însemnate rafinării;
 cunoscând cadrul natural din România, stabiliţi zonele
cerealiere pe plante reprezentative (grâu, porumb)
d) instruirea programată este metoda prin care se urmăreşte ca volumul de
cunoştinţe să fie asimilat în întregime de către elev şi se bazează pe principiul
întrebărilor şi al răspunsurilor. Astfel elevul învaţă după o programă care are la
bază principiul paşilor mici.
De exemplu, la clasa a IV-a, elevii dobândesc cunoştinţele în felul
următor:
Principalele caracteristici sunt determinate de aşezare, întindere,
principalele vârfuri, trecători, flori, faună, bogăţii.
a.
determinaţi zona pe care o ocupă Carpaţii Occidentali (în partea
de vest a ţării de la Dunăre, spre nord, până la valea râului
Barcău)
b.
comparaţi înălţimea Carpaţilor Occidentali cu a Carpaţilor
Orientali şi Meridionali, privind culoarea cu care sunt
reprezentaţi (Carpaţii Occidentali sunt mai puţin înalţi)
c.
priviţi harta şi spuneţi care sunt principalele grupe de munţi
(Munţii Banatului şi Poiana Rusca, Munţii Apuseni)
d.
ce vârfuri şi trecători observaţi pe hartă (Vârful Padeşu - 1374
m), vârful Bihor 1849 rn, vârful Muntele Mare 1826 m).
Trecători: Cheile Turzii
e.
Frumuseţi şi bogăţii: Peştera Scărişoara, păduri de foioase,
păduri de răşinoase, cărbuni, aur, mangan, bauxită.
Problematizarea se leagă strâns de învăţarea prin descoperire, o altă
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metodă folosită în cadrul geografiei, care se referă la faptul că elevii trebuie să
fie puşi în situaţia de a provoca, de a investiga, a observa, măsura şi aprecia
anumite fenomene geografice pentru a achiziţiona noi cunoştinţe.
Astfel, la clasele a IlI-a şi a IV-a se poate realiza un calendar al naturii (o
săptămână), pe care l-am afişat în clasă, iar fiecare elev I-a completat în caietul
său pe baza observaţiilor individuale.
Exerciţiul utilizării semnelor convenţionale le formează deprinderi de
interpretare cu uşurinţă a fenomenelor meteorologice şi de stârnire a interesului
de a le ii observa în permanenţă.
Folosind observaţii făcute pe parcursul mai multor ani elevii trag
concluzii asupra repetării unor fenomene naturale şi influenţa lor asupra
activităţii economice. Exemplu:
Toamna - temperatura coboară, încep ploile, pleacă păsările călătoare; se
culeg recoltele; lama - îngheaţă apele, este ger, ursul intră în bârlog,
ninge, vântul suflă viscolind zăpada; Primăvara - zilele se măresc, aerul se
încălzeşte, se întorc păsările călătoare, începe munca la câmp; Vara - este foarte
cald; continuă munca la câmp. O atenţie deosebită trebuie acordată lucrului
cu manualul, pentru că acesta, prezentând sistematic şi accesibil
cunoştinţele, ajută la însuşirea lor conştientă.
3. METODE BAZATE PENTRU UTILIZAREA TEXTULUI SCRIS
a) Manualul se foloseşte în clasă de către învăţător în mod independent, de
către elevi acasă. Anumite lecţii pot ti predate pe baza citirii explicative.
Astfel lecţia se citeşte pe fragmente, se explică termenii ştiinţifici, se întocmeşte
planul de idei principale.
Pentru exerciţii se folosesc hărţile şi ilustraţiile din manual asociate cu
mijloace de învăţământ corespunzătoare.
Manualul serveşte şi pentru munca independentă din clasă. Se foloseşte ca
izvor de cunoştinţe, reprezentare a ideilor prin desen explicativ, compuneri de
texte după hartă sau ilustraţiile din manual
în clasă, elevii pot citi lecţia în gând, o pot împărţi în fragmente, pot
analiza conţinuturile confruntându-le cu ilustraţii şi harta din manual, pot scoate
ideile principale sau întocmi planul lecţiei. Prin mărirea gradului de
individualizare acest procedeu asigură participarea conştientă şi activă a elevilor.
b) Munca independentă a elevilor. Ca învăţător am organizat cu elevii
exerciţii de învăţare după manual, care au în vedere:
 cum să împartă textul lecţiei din manual pe fragmente
logic închegate şi cum să scoată ideile principale;
 cum să folosească ilustraţiile, schiţa, harta în pregătirea
lecţiei;
 cum să răspundă la întrebările din manual;
 cum să povestească lecţia după ideile principale;
 să completeze harta pe contur pe baza textului din
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manual;
 completarea unor scheme date de învăţător după lecţie;
 realizarea unor compuneri geografice.
Încă de la clasele mici trebuie formate la elevi priceperi şi deprinderi de a
lucra cu alte cărţi. In acest scop, învăţătorul, prin lectura în afara clasei îi va
obişnui cum să citească o carte reţinând titlul, autorul şi ideile principale.
Munca de formare a obişnuinţei la elevi de a-şi face o bibliotecă personală
trebuie împletită cu munca de a lucra individual cu manualul, de a preţui o carte
care îl ajută în pregătirea pentru lecţie şi care cultivă sentimentul de a depăşi
limita manualului în special pentru elevii cu o bună „zestre intelectuală".
d) Metoda de lucru cu harta (citirea şi interpretarea hărţii) are, în predarea
geografiei, o importanţă deosebită. Ea contribuie la însuşirea unor noţiuni
geografice, la consolidarea şi sistematizarea acestora la dezvoltarea gândirii şi
imaginaţiei elevilor. Când folosim harta trebuie să avem în vedere limbajul
utilizat şi accesibilitatea acestuia. Trebuie să le spunem că obiectele din clasă au
fost redate cu ajutorul unor semne stabilite prin înţelegere comună (semne
convenţionale). Elevului i se explică faptul că aceasta redă mai multe obiecte şi
fenomene geografice prin semne şi culori convenţionale.
Simion Mehedinţi caracteriza harta „ca fiind cea dintâi pagină a geografiei"
iar George Vâlsan „ajutorul cel mai de preţ al geografiei, de la începuturile sale
până în zilele noastre, a fost harta Se poate spune că geografia nu a putut intra
pe calea ştiinţei până ce nu a fost descoperită harta. Ea lasă libertatea fiecăruia
de gândire pe care nu ţi-o lasă în aceeaşi măsură rândurile unei cărţi, unde eşti
legat cel puţin în timpul citirii de cuvintele şi felul de judecată al autorului.
Harta, deci ajută ca puţine alte mijloace Ia învăţătură, la deprinderea cugetării
personale".9
Rolul hărţii în predarea geografiei este de o deosebită importantă:
hărţile sunt necesare pentru localizarea obiectelor şi
fenomenelor şi pentru însuşirea cunoştinţelor geografice;
harta este izvor de cunoştinţe, care are calitatea de a vorbi
celor care ştiu s-o înţeleagă, s-o citească, s-o interpreteze;
harta sintetizează cunoştinţele geografice ale elevilor şi se
adresează în acelaşi timp percepţiei, gândirii, memoriei şi
imaginaţiei
Cunoştinţele geografice nu pot fi despărţite de cunoştinţele despre hartă.
Numai cine cunoaşte alfabetul geografic (liniile, culorile, semnele
convenţionale) poate descifra taina ştiinţifică a hărţii.
Rolul învăţătorului este să-i facă pe elevi să înţeleagă ce este harta, să-i
deprindă s-o citească, s-o interpreteze şi să o folosească în activitatea lor
practică.
Pentru a preveni unele greşeli care se strecoară în citirea şi interpretarea
hărţii este necesar:
 să-i învăţăm să arate apele curgătoare de la izvoare spre vărsare;
 limitele judeţului, să arate cu indicatorul pe conturul respectiv;
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 localităţile se vor indica pe semnul lor convenţional şi nu
 unde este scrisă denumirea;
 să asigurăm o poziţie corectă la hartă (elevul stă la stânga cărţii
cu faţa spre clasă, arătând la hartă cu un indicator)
Hărţile se diferenţiază, după mai multe criterii. Astfel, după scara de
proporţie sunt: hărţi la scară mare (topografice) şi la scară mică (geografice);
după conţinutul pe care îl redau sunt: hărţi geografice fizice, economice şi
politico-administrative, după distanţa lor specială sunt: hărţi de navigaţie
maritimă, aeriană, hărţi turistice, militare, şcolare, rutiere; după întinderea
teritoriului sunt: hărţi ale lumii, continentelor, oceanelor, ţărilor, judeţelor.
Harta şi pianul au mare importanţă practică aproape în toate domeniile de
activitate: economie, arhitectură, construcţii, prospecţiuni geologice.
Voi da acum câteva exemple de folosire a hărţii ni orele de geografie la
clasele a III-a şi a IV-a.
În orele în care se studiază geografia economică se confecţionează din
hârtie colorată (mai cartonată), simboluri pentru fiecare resursă în parte după
modelul celor de pe harta economică, dar de dimensiuni mai mari: triunghiuri de
culoare neagră pentru centrele de exploatare a petrolului, cerculeţe negre pentru
amplasarea rafinăriilor, triunghiuri albastre pentru centrele cu gaze naturale,
pătrate de culoare neagră pentru minele de huilă, de culoare maro, pentru
cărbunele brun.
În acelaşi mod se poate proceda şi la geografia agriculturii în care
simbolurile decupate din hârtie vor avea desenul plantelor (simbolul spicului de
grâu, al florii soarelui, al sfeclei de zahăr, al unui strugure), ale animalelor
sălbatice.
Un alt procedeu este cel al şnurului pe hartă, care poate fi de culoare
neagră pentru căi ferate şi roşie pentru şosele şi se fixează pe hartă pe traseul
principalelor magistrale feroviare.
d) Lecturile geografice completează şi întăresc adevărurile ştiinţifice.
Ele exprimă realitatea geografică HI imagini vii, trezesc stări emoţionale,
dezvoltă sentimente de admiraţie pentru frumuseţile patriei.
Trebuie menţionat faptul că lectura geografică nu se suprapune orei de
curs, ci constituie un mijloc prin care un fapt oarecare poate fi prezentat elevului
cât mai aproape de realitate, cât mai expresiv. Câteva exemplificări ne vor
permite să ilustrăm cele arătate mai sus, despre rolul textelor literar-geografică.
Astfel, la Carpaţii Meridionali, când am prezentat grupa munţilor Bucegi le-am
citit din„Polul frigului românesc, Vârful Omu".
„Acest colţ de munte, vârful Omu, nu are decât două anotimpuri - iarna
şi primăvara - din care iarna ţine 8 luni. Din octombrie până în iunie ...
Când suflă vântul, nu mai pop avea linişte în cabană: bubuiturile
produse în pereţi înspăimântă şi aştepţi din moment în moment să fii azvârlit cu
casă cu toi undeva la Buşteni sau Râşnov...
Sunt şi zile frumoase pe Omu, când piscul este ca o insulă înconjurată
de o mare de nori la picioare, iar razele soarelui fac din cristale de chiciură ...
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adevărate diamante sclipitoare, "l0
Când am predat Marea Neagră, am făcut legătura cu lecţiile precedente,
întreb elevii dacă au văzut vreodată marea. Neavând posibilităţi materiale,
majoritatea au răspuns că nu. Astfel le-am citit poezia - Marea, de Nina Cassian.
„Aţi văzut vreodată marea ?
Ba-i albastră, ba îi verde
Ba-i prietenă cu zarea
Şi-n culoarea ei se pierde.
Alteori e marea lină
Blândă, ca un lac aproape
Luna, far cu faţa plină
Calcă raza ei pe ape
Ziua plaja-i în dogoare
Vântul unduie alene
Iar pe mal sclipesc în soare
Pescăruşi cu albe pene
Aţi văzut vreodată marea ?
Negreşit să o vedeţi
Să-i ştiţi unda şi culoarea
Multele ei frumuseţi."
4. JOCUL DIDACTIC UTILIZAT ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI
Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă,
participativă şi stimulează iniţiativa şi creativitatea copiilor. în jocul didactic
predomină sarcina de învăţare şi nu distracţia. Sarcinile au mare rol în procesul
structurării personalităţii copilului, constituind un mijloc de cunoaştere şi
familiarizarea acestuia cu mediul înconjurător şi contribuind ia exersarea
deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor. Caracterul interesant şi eficient ai
variantelor de joc este conferit şi de materialele intuitive precum: jetoanele,
ilustraţiile, tablourile.
Jocul „Loto geografic" este constituit dintr-un cartonaş divizat în mai
multe dreptunghiuri. în fiecare dreptunghi se scrie un termen geografic şi un
număr, iar pe cartonaşe se vor desena semnele convenţionale corespunzătoare
numerelor şi termenilor respectivi. învăţătorul indică pe rând, termenii notaţi
pe cartonul mare în timp ce elevii desenează pe locul respectiv semnul
convenţional corespunzător.
Se are in vedere următoarea capacitate: desenarea corectă a semnelor
convenţionale în spaţiile indicate de numerele de pe cartonaşe.
Pentru atingerea eficienţei utilizării jocului didactic se cere ca
învăţătorul să proiecteze atent demersul integrării acestuia în lecţie, stabilind
conţinuturile etapelor şi respectând cerinţele metodice, precum şi cele estetice.
Cerinţele estetice presupun executarea semnelor convenţionale cu linii
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simple, clare, vizibile şi accentuate, ordonat şi corect.
Cerinţele metodice au în vedere executarea în mod concomitent, a
semnelor convenţionale, cu expunerea cerinţei de către învăţător şi în timpul
stabilit de acesta.
Nu întotdeauna putem oferi posibilitatea de a acţiona direct pe
obiecte sau forme de relief. în multe cazuri utilizăm înlocuitori speciali,
specifici denumiţi modele.
Trecerea de la un model la altul duce la educarea flexibilităţii gândirii. în
mod curent modelele folosite în lecţii servesc la intuirea obiectelor şi
fenomenelor geografice studiate.
Exemplu: în clasele mici elevii învaţă să interpreteze harta judeţului
plecând de la cunoaşterea obiectelor şi fenomenelor geografice din natura
înconjurătoare şi de la imagini ale acestora prezentate sub formă de tablouri
geografice, fotografii, desene, scheme.
La lecţiile abilităţi practice am indicat elevilor să modeleze lanţuri de
munţi şi cu ajutorul unor fire de aţă, de culoare albastră, de diferite grosimi au
fixat pâraie, râuri, fluvii.
În cadrul orelor de geografie cele mai folosite modele sunt:
 modele fizice (globul pământesc, mulaje, machete)
modele grafice (semne convenţionale, planul
clasei, al şcolii, al satului, harta)
 modelul logic (exprimarea corectă a unui şir de
proporţii în ordine logică)
Modelul are funcţii cognitive, ilustrative şi demonstrative.
De exemplu:
• planul, harta, diagramele - servesc investigării, cercetării şi
cunoaşterii realităţii;
• mulajele unor forme de relief ilustrează obiectele originale;
• lada cu nisip are funcţii demonstrative
Deprinderea de a lucra la lada cu nisip se formează pe măsura exersării.
Iată care sunt operaţiile necesare: umezirea abundentă a nisipului, modelarea cu
mâna liberă, finisarea modelului prin tasarea uşoară cu o bucată de pânză fină,
stropirea uşoară, cu o stropitoare mică, aplicarea unor materiale auxiliare ca: fire
albastre pentru sugerarea râurilor, fire roşii pentru şosele, căsuţe miniaturale,
podeţe, crenguţe cu frunze pentru vegetaţie, tăbliţe, indicatoare.
Atunci când se începe studiul geografiei, elevii nu au formată deprinderea
de a-şi lua notiţe, conţinutul de idei al lecţiei, definiţiile, schiţele care explică şi
completează lecţia redactată pe tablă reprezintă un model de organizare a
caietului de notiţe al elevului.
Exemplu: când am predat apele curgătoare, am respectat linia şerpuită de
culoare albastră (subţire pentru pâraie şi mai groasă râul, liniile duble fluviul).
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Fig. 5. Afluenţi şi confluenţă. Albia unui râu
Excursiile geografice asigură însuşirea cunoştinţelor prin perceperea
directă a obiectelor şi fenomenelor.
Este cunoscută importanţa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor
geografice, ce contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a
interesului pentru studiul geografiei patriei şi a capacităţii de înţelegere a
realităţii înconjurătoare. Ea anticipează intuirea, cunoaşterea generală a
elementelor mediului uşurând succesul învăţării. Prin excursie se asigură
stimularea dorinţei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente pe
mai multe itinerarii, stârnindu-se dorinţa de călătorie în scopul cunoaşterii
frumuseţilor patriei noastre.
Pe plan afectiv, prin excursiile cu elevii se realizează sentimente de
preţuire şi ataşament faţă de frumuseţile naturale ale patriei, dar şi faţă de
realizările economice ale poporului român, a istoriei sale, contribuind la educaţia
patriotică şi nu în ultimul rând la crearea unui suport informativ pe plan ecologic
pentru protecţia naturii.

Fig. 8. Un pârâu

Fig. 7. Un râu
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Fig, 8. Un fluviu

Prin excursiile şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de
voinţă, disciplină şi iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la
vârstă mică, fiindu-le folositoare in viaţă.
I. Din punct de vedere didactic, excursiile pot fi preliminare şi finale, iar
în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse excursiile pot fi:
a)
excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale
peisajului geografic;
b)
excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari.
Exemplu; în luna mai a anului 1999 am organizat excursia pe traseul:
Nenciuleşti - Alexandria - Ghimpaţi - Târgovişte - Sinaia - Buşteni - Predeal Timişul de jos şi Timişul de jos - Săcele - Slănic Prahova - Ploieşti - Bucureşti
- Alexandria - Nenciuleşti care a avut ca scop principal observarea varietăţii
formelor de relief din România.
Din punct de vedere al duratei sunt: de lungă durată şi de scurtă durată.
Excursiile de lungă durată sunt cele mai complexe întrucât pregătirea lor
necesită un timp îndelungat şi un studiu mai aprofundat.
Exemplu: Plan de excursie.
1. Pregătirea excursiei: cunoaşterea traseului, a obiectivelor ce vor ti
vizitate, obiectele necesare copiilor în excursie
Data plecării: mai 1999 Durata acţiunii: 2 zile (^6-de-ere)
Scopul şi terna: - îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la formele
de relief, la frumuseţile şi bogăţiile patriei
- deprinderea de a călători civilizat
- exersarea conduitei patriotice şi logice
Numărul participanţilor: 44 elevi, 4 cadre didactice
Mijlocul de transport: autocar
Traseul: Nenciuleşti - Alexandria - Ghimpaţi - Târgovişte - Sinaia Buşteni - Predeal - Timişul de jos şi Timişul de jos - Săcele Slănic Prahova - Ploieşti - Bucureşti - Alexandria - Nenciuîeşti
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2. Desfăşurarea excursiei
© 07.00 -plecare din localitatea Nenciuleşti
© 10.00-sosire în Târgovişte
© 10.00 - 12.00 - vizitare Mănăstirea Dealu
© 12.00-plecare spre Sinaia
© 14.00 - sosire în Sinaia; servirea mesei
© 14.30 -vizitarea castelului Peleş
© 1530 - plecare spre Buşteni
CD 16.00 - urcarea cu teiecabina la Babele
© 18.00-plecare spre Timişul de Jos
© 18.30-sosire în Timişul de Jos
© 19.00 - 08.00 program liber (servirea mesei, impresii,
programul zilei următoare) © 08.00-servireamesei © 08.30-plecare spre
Slănic
© 10.30 - vizitarea Salinei, Muntele de Sare, Grota Miresei © 13.00 - plecare
spre Ploieşti; servirea mesei © 14.00 - vizitarea Muzeului Ceasurilor © 15.00 plecare spre Bucureşti © 16.00-sosire în Bucureşti © 17.00-vizitarea
Grădinii Zoologice © 18.30-plecareaspre Alexandria © 21.00- sosirea în
Nenciuleşti
3. Concluzii desprinse din jurnalul de excursie:
Cu ocazia desfăşurării acestei excursii elevii şi-au consolidat cunoştinţele
referitoare la vecinii judeţului Teleorman, clima şi apele din România, relieful
ţării noastre. Permanent am urmărit ca elevii să facă comparaţii între formele de
relief întâlnite: câmpie (jud. Teleorman, Giurgiu, Ilfov), câmpie înaltă (în S-E
jud. Prahova), dealuri subcarpatice. Apoi le-am cerut să spună ce ape curgătoare
au văzut: Vedea, Teleorman, Neajlov, Argeş, Prahova, Teleajen, Dâmboviţa,
Câlniştea).
Oraşele: Alexandria, Bucureşti, Ploieşti au fost comparate din punct de
vedere al aşezării lor geografice.
În această excursie elevii au avut multe de învăţat şi în privinţa formării
deprinderii de a călători civilizat, de a proteja mediul înconjurător.
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JUDEŢUL TELEORMAN
UNITATEA... .................

Nr.

AVIZAT
AT.TT.S. TELEORMAN

TABEL NOMINAL
cu elevii participanţi ia excursia din data de
NUMELE Şl PRENUMELE
CLASA

ALTE MENŢIUNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CONDUCĂTORUL EXCURSIEI,
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C. APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI GEOGRAFICE
IN PREDAREA - ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PRIMAR
„Principiile didactice reprezintă norme care orientează organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ, constituind premise necesare în
realizarea obiectivelor şi sarcinilor propuse de învăţător în activitatea sa cu
elevii
Ele sunt categorii metodologice şi au menirea de a fi puncte de reper
orientative şi normative pentru acţiunea corelată a tuturor laturilor procesului
de învăţământ Se cer respectate atât în planificarea obiectivelor şi structura
cunoştinţelor cât şi în selectarea metodelor instructiv-educative şi a mijloacelor
de învăţământ""
1. Principul participării conştiente şi active a elevilor.
Esenţa acestui principiu pleacă de la ideea că în învăţare trebuie să existe
un proces activ de înţelegere şi asimilare a informaţiei, iar elevul este subiectul
propriului proces de formare şi însuşire de noi cunoştinţe cu o singură condiţie:
să fie participantul activ la desfăşurarea lecţiei.
Exemplu: La primele lecţii de Geografie în clasa a IV-a, am prezentat
elevilor punctele cardinale, desfăşurată mai întâi în orizontul local din preajma
şcolii unde am făcut observaţii asupra mersului aparent al soarelui pe bolta
cerească, dimineaţa, la amiază, după masa şi seara, iar în altă clasă am prezentat
în mod schematic aşa cum se observă în desenul următor:

n

Aeblî H, Didactica pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, pag. 24
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Urmărind în felul acesta mersul aparent al Soarelui pe cer, în diferite
anotimpuri; toamna, iarna, primăvara şi vara, redând apoi schematic pe plânşi
mersul aparent al Soarelui în diferite anotimpuri, elevii au înţeles:
# soarele nu răsare şi nu apune în acelaşi loc şi la aceeaşi oră îr
fiecare zi;
# iarna, drumul soarelui este scurt, ziua este scurtă;
# vara, drumul soarelui este lung, ziua este lungă;
# zilnic, la amiază, soarele este în direcţia sud;
# când ne aflăm cu faţa spre sud, soarele răsare din stânga; acolc
este estul; în dreapta apune; acolo este vestul.

Pe acest suport aperceptiv însuşit de elevi în mod logic, in lecţia
următoare elevii îşi vor consolida noţiunile de puncte cardinale, vor opera corect
cu ele, precizând unde se află nordul şi cu cine ne învecinăm.
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Astfel, prin realizarea alternanţei între concret şi abstract cu participarea
directă a elevului se asigură procesul de asimilare logică a cunoştinţelor.
2, Principiul intuiţiei
Tratează ideea că, în învăţare, elevii trebuie să aibă un suport perceptibil
şi observabil, după care să-şi formeze reprezentarea corectă, durabilă, a
obiectelor şi fenomenelor din natură.
Exemplu; Pentru formarea noţiunii de relief am căutat ca toţi elevii să
observe forme de relief şi în acelaşi timp mai multe tipuri ale aceluiaşi relief.
Pentru că nu toţi elevii au posibilităţi, le-am arătat ilustraţii înfăţişând dealul şi
muntele. în faza următoare, elevii au reprezentat schematic, la tablă, câmpia,
dealurile şi munţii.
a) reprezentarea schematică a câmpiei

c) reprezentarea schematică a munţilor
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Observarea directă în natură a câmpiilor, dealurilor şi a munţilor şi
descrise apoi prin comparaţie conduce rapid la intuirea trăsăturilor care le
diferenţiază. Astfel, cunoştinţele empirice ale elevilor ce clarifică şi urmează o
treaptă de înţelegere corectă a cunoştinţelor ducând la generalizări.
3. Principiul legării teoriei de practică
Exprimă cerinţa de a îmbina însuşirile cunoştinţelor teoretice cu
posibilitatea aplicării lor în practică în rezolvarea sarcinilor ulterioare şi a
integrării în societate a elevilor.
Exemplu: în lecţia ,Apele curgătoare din ţara noastră" am realizat
următoarele operaţii cu caracter aplicativ şi activ prin care elevii pot dobândi noi
informaţii din propria lor experienţă şi analiză, după următoarele cerinţe:
Cunoscând semnele convenţionale ale formelor de relief, le-am cerut să
descopere pe hartă râurile din sudul ţării cu afluenţii principali. Le-am mai cerut
să spună treptele de relief străbătute, oraşele prin care trec şi locul de vărsare.
Râurile din sudul ţării: Oltul -munţi, podiş, dealuri, câmpie Afluenţi: Lotru
Oraşe: Tuşnad, Sf. Gheorghe, Făgăraş, Râmnicu Vâlcea, Călimăneşti, Slatina,
Turnu Măgurele Locul de vărsare: Dunărea Argeşul - munţi, dealuri, câmpie
Afluenţi: Dâmboviţa Locul de vărsare: Dunărea
Aceste exerciţii de lucru cu harta au menirea de a înţelege cu uşurinţă
mesajul lecţiei, de a-1 forma pe elev „să citească" şi să interpreteze şi alte
elemente după hartă, iar pe plan mintal, o reuşită simbioză între procesele de
analiză şi sinteză care contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale
elevilor.
4. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor
Pleacă de la ideea însuşirii operaţionale eficiente şi forma a primului fond
de reprezentări şi noţiuni; învăţate în mod temeinic, deoarece ele constituie
„primele cărămizi" ale alfabetului unei ştiinţe. Acest principiu impune fixarea
cunoştinţelor astfel încât în orice moment elevul să le poată folosi în
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efectuarea temelor şcolare şi în activitatea practică.
5. Principiul sistematizării, structurării şi continuităţii
Porneşte de la necesitatea asigurării corelaţiei interne a sistemului de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Respectând acest principiu am avut în
vedere ca la fiecare lecţie să transmit elevilor un cuantum de cunoştinţe
ştiinţifice corespunzător vârstei elevilor. Expunerea cunoştinţelor am realizato legând cunoştinţele noi de cele anterioare pentru lărgirea şi adâncirea
cercului de reprezentări al elevilor.
6. Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă
şi individuale ale elevilor
Acest principiu impune necesitatea adaptării cunoştinţelor, a formelor de
transmitere şi a sarcinilor elevilor la nivelul lor psihic al nivelului de cunoştinţe,
a capacităţii lor de muncă. Acest principiu impune trecerea de la uşor la greu, de
la cunoscut la necunoscut, de la simplu la complex. Expunerea cunoştinţelor se
face gradat, trecând de la fapte concrete la generalizări şi de la generalizări mai
simple la generalizări complexe,.
Exemplu: în clasa a III-a la începutul manualului, elevii dobândesc
cunoştinţe despre geografia României şi mai apoi noţiuni elementare despre
continente şi glob.
PRINCIPIILE GEOGRAFICE
1. Principiul repartiţiei spaţiale
Acest principiu se referă la faptul că orice element sau fenomen geografic
are o anumită poziţie geografică în spaţiul care, ia rândul său, are influenţă
puternică asupra legăturilor cauzale ale faptului geografic respectiv.
Exemplu: La lecţia „ Vegetaţia naturală şi animalele din zona de munte "
am căutat să scot în evidenţă faptul că repartiţia pădurilor de conifere în zona
montană, mai înaltă, este legată de condiţiile climatice specifice impuse de
altitudinea reliefului, un factor esenţial în dispunerea şi caracteristicile peisajelor
geografice.
Pe coasta muntelui întâlnim păduri de conifere (brad, pin, molid) iar cu
cât urcăm mai mult spre vârful muntelui, ne îndepărtăm de pădure, deoarece nici
bradul, nici molidul şi nici pinul nu rezistă vânturilor puternice de pe înălţimi.
Aici vom întâlni însă arbuşti pitici, cu crengile întinse pe pământ. Sunt jnepeni şi
ienuperi.
2. Principiul cauzalităţii
Acest principiu constă în căutarea constantă a legăturilor de cauzalitate
dintre obiectele, elementele şi fenomenele geografice pentru explicarea cauzală
a producerii sau desfăşurării lor, întrebările permanente în baza cestui principiu
sunt: „de ce?" sau „cum se explică faptul?".
Exemplu: I-am întrebat pe elevi la lecţia „Vegetaţia şi animalele de
dealuri, câmpii şi lunci de ce iepurele sălbatic se mai numeşte şi iepure de
câmp ? Elevii au răspuns că acesta trăieşte mai mult la câmpie.
3. Principiul integrării geografice
Constă în faptul că fiecare component geografic poate şi trebuie privit în
contextul unui ansamblu de componente legate între ele în sisteme de ordine
diferite de complexitate pentru a asigura caracterul sintetic al geografiei.
37

integrarea componentei trebuie făcută în cadrul sistemului din care face parte,
precizându-se locul şi funcţia acesteia.
Exemplu: Grupa munţilor Bucegi face parte din Carpaţii Meridionali şi
are trăsăturile generale ale acestora
Munţii Bucegi sunt alcătuiţi din roci foarte tari, sunt cei mai pitoreşti din
această parte a ţării datorită varietăţii reliefului.
4. Principiul actualizării cunoştinţelor
Constituie principiul permanent în predarea geografiei pe care trebuie să-1
respecte fiecare cadru didactic, deoarece manualele şcolare şi programele au o
anumită stabilitate în timp în raport cu dinamica unor elemente şi fenomene
geografice.
Exemplu: Actualizarea datelor de informare despre evoluţia numărului
populaţiei în localitatea natală sau judeţul unde se află şcoala, apariţia unor noi
obiective social-economice.
Până în anul 2004, Nenciuleşti, a fost sat care aparţinea comunei
Mavrodin. în urma referendumului organizat acesta a devenit comună. în acest
sens, s-au înfiinţat anul trecut: Primăria, Poliţia.
5. Principiul corelării cunoştinţelor şi al predării interdisciplinare
Acest principiu subliniază necesitatea analizei relaţiilor dintre conţinutul
geografiei şi a celorlalte obiecte de învăţământ în scopul reliefării unui element
sau fenomen geografic şi de a sublinia sinteza componentelor mediului
geografic.
Predarea interdisciplinară dezvoltă capacitatea intelectuală de memorare
logică, raţionament, conducând la eficienţa creşterii procesului de învăţământ.
Marele geograf George Vâlsan spunea că „lumea nu se prezintă sub formă
de felii, de plante, de animale, de roci, ..., ci ca o sinteză care este realitatea cu
care vine în contact direct şi imediat copilul şi care are o valoare practică în
Este o realitate că interdisciplinaritatea iasă loc pentru dialog, în care sunt
implicate atât conţinuturile cât şi căile de modernizare a strategiilor didactice în
care este implicată învăţarea şcolară.
Ca metodologie didactică, interdisciplinaritatea trebuie înţeleasă în două
accepţiuni, pe verticală, ceea ce presupune organizarea predării prin evidenţierea
legăturilor dintre disciplinele care compun ştiinţa geografiei şi pe orizontală care
impun reliefarea relaţiilor unei discipline de învăţământ - geografia cu alte
discipline.
În primul caz, interdisciplinaritatea urmăreşte însuşirea de către elevi, în
cazul geografiei, a obiectelor, a fenomenelor, proceselor care servesc la
formarea sistemului de noţiuni geografice - sistem ce stă îa baza geografiei ca
ştiinţă. Numai în acest context se poate vorbi ca un sistem de legături logice
între disciplinele geografice în care trăsăturile particulare ale noţiunilor pot fi
dezvăluite în mod treptat şi integrate în sistem cu trăsăturile generale ale
acestora.
În al doilea caz, interdisciplinaritatea are în vedere relaţiile geografice cu
alte discipline şcolare din învăţământul primar, întrucât pe toate treptele de
învăţământ, obiectul de studiu al geografiei este suprafaţa Pământului, mediul
înconjurător cu toate componentele sale, primare, derivate şi antropice.
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Exemplu: La unele teme „Orizontul şi linia orizontului, „Orientarea şi
mijloacele de orientare", planul clasei" se pot manifesta legăturile
interdisciplinare, cum ar fi matematica.
Relaţiile dintre geografie şi istorie sunt mult mai frecvente, faptele istorice
se raportează la spaţiul teritorial concret, reprezentat pe hărţi, la condiţiile
geografice care au influenţat demersul istoriei. Geografia ilustrează date istorice
în explicarea fenomenelor social-economice.
Legăturile dintre geografie şi fizică se regăsesc în explicarea unor
fenomene fizice, care sunt legate de încălzirea suprafeţelor, de dinamica maselor
de aer care duce la formarea vânturilor.
Relaţiile dintre geografie şi chimie sunt sesizabile prin explicarea unor
procese industriale privind utilizarea cărbunelui, a gazelor naturale, a petrolului,
a minereurilor. Unele substanţe toxice, deşeurile eliminate în mediul
înconjurător, duc la poluarea acestuia.
Exemplele continuă cu legăturile dintre geografie şi literatură (lecţiile de
citire bogate în fondul noţiunilor geografice), între geografie şi desen, geografie
şi muzică, etc.
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CAPITOLUL III
FORMAREA REPREZENTĂRILOR ŞI NOŢIUNILOR DE GEOGRAFIE
LA CLASELE I-IV
1. ETAPELE FORMĂRII
Planul de învăţământ al şcolii prevede începerea studiului organizat al
geografiei încă din clasa a III-a încă din primele două clase însă, conţinutul
unor lecţii de citire oferă învăţătorului posibilitatea de a-i familiariza pe elevii
săi cu unele noţiuni geografice.
Astfel, în clasa I şi a Ii-a elevii întâlnesc în diverse lecţii cu denumirile de
deal, izvor, lac, drum, râu, mare, vânt, ceaţă, munte, vale, ţară, etc.
Începând cu clasa a III-a geografia este inclusă în planul de învăţământ ca
obiect de studiu. în funcţie de programă, studiul geografiei oferă învăţătorului
posibilitatea de a înarma elevii cu un sistem bine definit de reprezentări care pot
fi clasificate pentru a uşura studierea lor în două grupe:
reprezentări şi noţiuni de geografie fizică;
reprezentări şi noţiuni de geografie economică.
Formarea noţiunilor nu trebuie văzuta ca un scop în sine, ci ca un mijloc
de dezvoltare a gândirii geografice a elevilor. Noţiunile geografice formate
devin elemente ale judecăţilor şi raţionamentelor pe care le elaborează. în aceste
judecăţi se reflectă interdependenţa şi complexitatea fenomenelor geografice. în
acest proces complex de formare a noţiunilor, învăţătorul trebuie să ţină seama
atât de specificul procesului de formare a noţiunilor în general, cât şi de
particularităţile pe care le dobândeşte acest proces în studierea obiectului
geografie.
Procesul de constituire a noţiunilor geografice solicită gândirea abstractă a
elevilor. La copiii de vârstă şcolară mică, deprinderea de materialul concret se
face cu greu însă, din cauză că gândirea şcolarului păstrează în mare măsură
caracterul intuitiv.
Astfel, elevii din clasele a III-a şi a IV- a precizează mai uşor o
localitate pe hartă şi mai greu formulează verbal localizarea spaţială în
funcţie de coordonatele ei geografice: ape, centre administrative, etc.
Unii elevi delimitează mai uşor sfera unei noţiuni geografice decât să
precizeze conţinutul unei noţiuni care reprezintă însuşirile sale esenţiale. De
aceea, ca o consecinţă firească a acestei particularităţi, se impune ca învăţătorul
să stăruie asupra sistemului de operaţii mentale, din care se elaborează noţiunea,
pentru a uşura sesizarea conştientă de către elevi a generalului. De asemenea,
este necesar să se acorde atenţie exprimării verbale a concluziilor şi formulărilor
cu caracter general.
Concluzionând, putem spune că procesul formării noţiunilor la şcolarii
mici urmează următoarele etape:
1. Etapa de elaborare a noţiunilor în care obiectele, fenomenele şi
procesele junt cunoscute de către elevi prin anumite însuşiri ale lor
Particularităţile gândirii şcolarului mic, specificul geografiei şi cerinţele
procesului ştiinţific al cunoaşterii impun ca în etapa elaborării şi reprezentării
noţiunilor să fie îmbinate următoarele modalităţi de cunoaştere: contactul direct
cu obiectele şi fenomenele, contactul direct prin intermediul cuvântului. Pe
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această bază, cu ajutorul operaţiilor intelectuale de analiză, sinteză, comparaţie,
abstractizare şi generalizare, elevii sesizează principalele trăsături ale
fenomenelor, în studiu precum şi legăturile esenţiale dintre ele.
în procesul trecerii de generalizare nu se arată elevilor „izvorul în
general", „pădurea în general", „satul în general" întrucât generalul nu există
independent de un anumit izvor, de anumiţi copaci, un anumit sat, etc, generalul
se află în fiecare dintre ele ca o trăsătură a lor, comună grupei din care fac parte.
Aceasta impune analiza însuşirilor corpului respectiv; stabilirea însuşirilor
asemănătoare; stabilirea însuşirilor care îl deosebesc de celelalte corpuri; sinteza
acestor însuşiri, unirea într-un tot, stabilirea elementelor definitorii ale noţiunilor
respective.
2. Etapa de consolidare a noţiunii de operare cu noţiunea formată în care
aceasta devine instrument de dobândire a unor cunoştinţe noi.
Astfel, se asigură accesibilitatea şi însuşirea cu temeinicie a cunoştinţelor.
Exemplu: Noţiunea „formă de relief (înfăţişarea suprafeţei Pământului)
este studiată începând cu clasa a III-a. deşi elevii locuiesc într-o anumită zonă de
relief, ei se familiarizează cu noţiunea de relief abia în clasă, când se studiază
tema respectivă.
Procesul de familiarizare a copilului cu tot ceea ce-î înconjoară implică
însuşirea unor serii de cunoştinţe valoroase, pentru dezvoltarea lui ulterioară,
dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi formarea interesului şi dorinţei de a
dobândi noi cunoştinţe. Copilul capătă astfel o anumită experienţă care îi va
ajuta să cunoască mai exact şi mai profund realitatea înconjurătoare, să se
adapteze cu mai multă uşurinţă la condiţiile existente, să-şi lărgească, să-şi
complice relaţiile cu mediul.
Pe baza acestor experienţe cognitive şi al lărgirii relaţiilor cu mediul,
precum şi a intensificării procesului de comunicare cu adulţii are loc dezvoltarea
limbajului sub toate aspectele sale.
în contact cu obiectele şi fenomenele naturii şi societăţii se dezvoltă şi se
perfecţionează sensibilitatea tuturor organelor de simţ şi datorită acestui fapt
conţinutul senzaţiilor şi percepţiilor se adânceşte şi se îmbogăţeşte.
Bogăţia de impresii pe care o oferă copilului mediul înconjurător
constituie o bază importantă pentru formarea unor reprezentări clare despre
obiectele lumii reale.
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2 ASPECTE METODICE ALE LECŢIILOR DE „GEOGRAFIA
ROMÂNIEI" ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Ca să înţeleagă esenţa fenomenelor geografice, elevii trebuie să cunoască
primele elemente din alfabetul acestei discipline şi anume noţiunile de orientare
(orizont, puncte cardinale), plan, semne convenţionale, hartă, forme de relief,
climă, ape curgătoare şi stătătoare.
Familiarizarea elevilor cu primele elemente din alfabetul geografic începe
în clasa I pe baza observaţiilor directe în mediul înconjurător şi unele lecţii din
abecedar.
Ţinând seama că la această vârstă gândirea are un caracter concret, vom
începe cu deprinderea acelor note caracteristice ale noţiunilor, al căror suport
intuitiv îl găsim direct în natură.
Exemplu: Când am predat noţiunile de orientare, am observat drumul
Soarelui pe cer: dimineaţa Soarele răsare, se înalţă sus la amiază, apoi coboară şi
apune în alt loc faţă în faţă cu locul de unde a răsărit.
Caracteristic pentru noţiunea de orientare este direcţia. De aceea,
reprezentările spaţiale le-am format prin exerciţii de direcţie: mergeţi la stânga,
ia dreapta, înainte, înapoi, ridicaţi mâna stângă, puneţi mâna stângă pe
genunchiul drept, ce clădire vedeţi în faţă sau în spate.
Noţiunea de orizont. Perceperea fenomenului de perspectivă facilitează
însuşirea noţiunii de orizont, în excursie, elevii sunt îndrumaţi să observe
copacii sau stâlpii de telegraf, cu cât sunt mai departe cu atât par mai mici, iar
şoseaua privită în depărtare se îngustează din ce în ce mai mult încât dă impresia
că cele două margini se întâlnesc.
Locul „unirii" se depărtează pe măsură ce înaintăm. Din discuţia cu elevii
reiese că dincolo de deal este comuna Mavrodin, deşi se pare că dealul se
opreşte la „linia" unde cerul pare că atinge pământul. Este important să
subliniem că linia orizontului este circulară şi că aceasta se îndepărtează cu cât
locul de unde privim este mai înalt.

Fig. 9. Din vale, orizontul apare mai
îngust, linia orizontului este mai

Fig. 10. De pe înălţime, orizontul apare
mai larg, linia orizontului este mai
Îndepărtată
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Fig. 11. Linia orizontului

Noţiuni despre relief. Un rol determinant îl are capacitatea învăţătorului
de a crea în minte copilului puterea de înţelegere a unei hărţi. Pornind de la
studiul asupra câmpiei (formă de relief predominantă în judeţul Teleorman) cu
ajutorul fotografiei, tablourilor am prezentat celelalte forme de relief. Am
asociat fiecare denumire (câmpie, dealuri, munţi) cu culoarea convenţională
respectivă (verde, galbenă, cafenie). Am cerut elevilor să privească Harta fizică
a României şi să arate porţiuni colorate cu galben, verde, cafeniu şi apoi să
precizeze forma de relief corespunzătoare. Prin corespondenţa culoare - formă
de relief, am intuit existenţa pe teritoriul ţării noastre a unui relief variat.
Reprezentările despre formele de relief s-au format mai clar în mintea
copiilor cu prilejul excursiei organizate în Carpaţii Meridionali pe următorul
traseu: Nenciuleşti - Alexandria - Ghimpaţi - Târgovişte - Sinaia - Buşteni Predeal - Timişul de jos şi Timişul de jos - Săcele - Slănic Prahova - Ploieşti Bucureşti - Alexandria - Nenciuleşti. Cu această ocazie am consolidat
cunoştinţele referitoare la vecinii judeţului, climă, relief şi ape. Ei au fost
impresionaţi de frumuseţea locurilor prin care au trecut, succesiunea formelor de
relief întâlnite. Şi-au amintit imaginile observate în timpul lecţiilor şi au
comparat cu fapte reale. Au rămas surprinşi când au văzut pe crestele munţilor
zăpadă, deşi eram în luna mai. Astfel, am făcut asocieri referitoare la climă, care
este influenţată de formele de relief. Astfel organizate activităţile în mijlocul
naturii, prezintă pentru elevi un interes sporit, ei manifestând dorinţa de a şti cât
mai multe lucruri noi, înlăturând monotonia şi plictiseala, iar activitatea,
devenind atractivă, interesantă.
Pentru formarea noţiunii, cel mai bine ar fi ca toţi elevii să observe toate
formele de relief. Dar cum nu toţi au posibilitatea aceasta, am considerat că este
necesar să executăm la iada cu nisip diferite forme de relief. în acest fel, elevii
au ajuns să stabilească conţinutul fiecărui concept, participând activ la lecţie.
Observând, comparând, stabilind concluzii şi generalizări, concretizând
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noţiunile prin activităţi practice, au realizat o învăţare la niveluri superioare ale
activităţilor mentale în comparaţie cu învăţătura care se bazează pe înregistrarea
noţiunilor explicate de învăţător.
În fixarea cunoştinţelor despre relief insist mai mult asupra reliefului
judeţului Teleorman.
După localizarea judeţului pe teritoriul ţării, copiii observă suprafaţa
judeţului şi ce fel de relief există. Voi explica elevilor că în judeţul nostru se află
o parte a Câmpiei Române care are o uşoară înclinare de la nord spre sud. Apele
care curg prin judeţul nostru, de fapt direcţia lor de curgere, indică înclinarea
câmpiei.
în cadrul câmpiei teleormănene se disting următoarele unităţi:
• Câmpia Găvanu - Burdea, situată în partea de nord
• Câmpia Burnazului - situată la sud de prima
• Câmpia Boianului - în vest
La acestea se adaugă;
• Luncile râurilor Olt şi Vedea
• Lunca Dunării, în sud
Odată cu studierea geografiei fizice, elevii îşi formează primele priceperi
şi deprinderi de a observa hărţile, de a desena hărţile unor unităţi administrative
de teren, folosind semnele şi culorile convenţionale. De acum, alfabetul hărţii
capătă o semnificaţie concretă.
La clasa a IV-a problemele pe care le ridică geografia fizică se referă la:
- citirea şi interpretarea hărţii fizico-geografice a ţării noastre
- dezvoltarea noţiunilor de geografie fizică şi formarea de
cunoştinţe noi
- interdependenţa dintre elementele fizico-geografice
- înţelegerea particularităţilor şi caracteristicilor generale ale
cadrului natural al României
- formarea dragostei faţă de minunata natură a patriei.
La tema Relieful României" folosind metoda lucrului cu harta, elevii au
descoperit şi au scos în evidenţă următoarele idei:
- în ţara noastră sunt toate formele de relief
- suprafeţele ocupate de fiecare formă de relief sunt proporţionale
- fiecare nuanţă a unei culori indică altitudinea mai mare sau mai
mică a locului
- podişul este înconjurat de o regiune muntoasă, apoi înălţimile
descresc înjur ca nişte trepte către marginile ţării
- tăcând călătorii imaginare de la nord la sud şi de la est la vest
elevii observă că trebuie să străbată toate formele de relief.
Noţiunea de climă.
în clasa I elevii descifrează primele elemente ale alfabetului geografic pe
baza observaţiilor directe şi intuirea unor imagini ce însoţesc anumite texte din
abecedar.
De exemplu, prin intuirea imaginilor de la pag. 38 (perioada
preabecedară) elevii clasei I dobândesc noţiuni referitoare la anotimpul toamna.
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Şi anume: temperatura este mai scăzută decât în timpul verii, oamenii se
îmbracă mai gros decât vara, bate vântul, cad precipitaţii sub formă de ploaie,
activitatea oamenilor este strâns legată de condiţiile de climă (elevii merg a
şcoală, se culeg fructele şi legumele, animalele sunt ţinute în adăposturi, pe
câmp se fac arături, păsările călătoare pleacă în ţările calde).

Rg. 12= Toamna

Anotimpul iarna este reprezentat prin ilustraţiile ce însoţesc textele:
„Iama" (pag. 42), „Bucuriile iernii" (pag. 44) din Abecedar, clasa I, autor M.
Peneş, 2004.
Din analiza acestor imagini elevii desprind unele caracteristici ale
anotimpului iarna: temperaturi scăzute (oamenii poartă căciuli, cizme),
precipitaţiile cad sub formă de zăpadă.
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Fig. 13. Iarna

În lecţiile „Primăvara" (pag. 46% „Activităţi de primăvară3' (pag. 48)
sunt ilustrate câteva aspecte din viaţa animalelor şi a oamenilor în anotimpul
primăvara: păsările călătoare se întorc, scot pui, oamenii lucrează în grădină,
razele Soarelui sunt călduţe şi luminoase. De aici deducem că temperatura
aerului este mai ridicată în anotimpul primăvara faţă de anotimpul iarna. Ca
urmare, activitatea oamenilor este diferită în cele două anotimpuri.

Fig. 14. Primăvara 63

Aspecte caracteristice ale anotimpului vara am întâlnit în ilustraţiile şi
textele de la următoarele lecţii: „Vara" (pag. 50), „Recoltele verii" (pag. 52).
Atât din observarea imaginilor cât şi din analiza textelor elevii au desprins
următoarele idei: vara ploile sunt repezi şi de scurtă durată (ajută la dezvoltarea
plantelor), temperaturile sunt mai ridicate (copiii se duc la ştrand, la munte, la
mare), se coc grânele.

Fig. 15. Vara

La clasa a îl-a prin acumularea reprezentărilor de către elevi referitoare la;
schimbarea vremii în cele patru anotimpuri (recunoaşterea diferitelor forme de
precipitaţii, a direcţiei vântului, după fumul coşurilor ca o panglică, observarea
sistematică a temperaturilor şi întocmirea calendarului naturii) am asigurat
acumularea corespunzătoare de cunoştinţe în vederea formării noţiunii de climă.
Pentru aceasta am organizat numeroase vizite, excursii, drumeţii în aer
liber având ca obiectiv observarea directă a fenomenelor naturii de către elevi.
Astfel, în luna noiembrie, am organizat o activitate la pădurea din apropierea
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comunei Nenciuleşti.
Ajungând la locul stabilit elevii observă: a căzut bruma; copacii şi-au
pierdut frunzele, iarba şi florile s-au ofilit, frunzele au format un covor moale,
este mai multă lumină decât în cursul verii, lipsesc păsările călătoare care au
plecat în ţările calde.
În zilele lunii decembrie, de la prima oră de curs se simţea nevoia să fie
aprinsă lumina în clasă deoarece nu se vedea bine. Am cerut elevilor să explice
„de ce". Am închis lumina electrică şi am constatat că nu s-a luminat bine de
ziuă. După două săptămâni am repetat observaţia. Am comparat-o cu situaţia
precedentă, iar concluzia am dat-o folosind cunoştinţele copiilor. Am constatat
că iarna zilele se micşorează, iar nopţile se măresc.
Observaţiile au fost grupate, interpretate, clasificate, explicate,
generalizate. S-au deprins următoarele concluzii:
• toamna zilele se micşorează iar nopţile se măresc
• temperatura scade din ce în ce mai mult
• ploile sunt mărunte şi de lungă durată
• vântul suflă din ce în ce mai rece
În semestrul al doilea am pornit de la observarea plantelor de cameră în
condiţii diferite: lăsate în frig afară, aşezate la întuneric, puse sub un clopot de
sticlă, lăsate fără apă, udate prea mult. în urma studiului efectuat pentru
observarea influenţei factorilor de mediu asupra plantelor, elevii au ajuns la
următoarele concluzii: plantele nu rezistă la frig (îngheaţă în condiţii de ger); Ia
întuneric se îngălbenesc (au nevoie de lumina Soarelui); fără aer se ofilesc, fără
apă se usucă, dacă au apă prea multă putrezesc. în concluzie, mediul este
factorul principal în dezvoltarea plantelor. în urma interpretării observaţiilor din
timpul iernii, elevii au realizat următoarele concluzii: iarna este frig (chiar geruri
puternice); zilele sunt scurte, iar nopţile sunt lungi, ninge zile în şir, vântul bate
cu putere viscolind zăpada, activitatea oamenilor este redusă.
Spre sfârşitul lunii februarie elevii au înregistrat primele semne ale
primăverii. Odată cu micşorarea duratei nopţilor au observat mărirea duratei
zilelor. De aici au decurs numeroase schimbări: încălzirea aerului, topirea
zăpezilor, ploi răcoroase, vânturi călduţe.
În lunile mai - iunie, timpul frumos îi îmbie pe copii la joacă. Zilele lungi
şi călduroase au determinat coacerea unor fructe pe care copii le consumau cu
plăcere.
Ploile reci însoţite de tunete şi fulgere au fost observate chiar şi în timpul
orelor de curs. în urma unei scurte discuţii am explicat circuitul apei în natură.
Ce observaţi pe cer ? (se adună nori negri) Ce se întâmplă când doi nori se
ciocnesc ? (fulgeră) Ce se aude în urma fulgerului ? (tunetul) Ce cade pe pământ
? (apă sub formă de ploaie) Ce se întâmplă cu apa provenită din ploaie (o
parte intră în pământ, alta curge la vale)
Aceste observaţii le-am valorificat în clasa a III-a, pe baza acumulărilor
cantitative, folosind calendarele vremii întocmite în anii precedenţi (cu elevii din
seria trecută) pe bază de comparaţii, elevii au tras concluzii asupra schimbării
vremii, înţelegând cauzalitatea repetării unor fenomene naturale şi influenţa lor
asupra activităţii oamenilor. Ei repetă aceleaşi munci agricole, în anumite
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anotimpuri.
Tot aici se impune precizarea diferenţelor ce se ivesc în funcţie de formele
de relief care influenţează temperatura, vânturile, precipitaţiile.
Reprezentările despre climă se ridică la un grad de generalizare mai mare
în clasa a IV-a, când elevii studiază caracteristicile elementelor climatice şi
repartiţia lor geografică pe un spaţiu mai întins decât al localităţii sau al
judeţului, şi anume, pe teritoriul României. Noţiunea de climă capătă noi
dimensiuni, deoarece elevii descoperă că fenomenele atmosferice au fost
studiate un mai mare număr de ani pentru a ajunge la concluziile finale.
Cunoscând repartizarea formelor de relief în România, elevii îşi însuşesc
noţiuni legate de modificările suferite de elementele climatice în funcţie de
relief.
Astfel:
• temperatura aerului - este mai scăzută la munte şi în
depresiuni (minima absolută s-a înregistrat în anul 1942;
în Depresiunea Braşovului: - 38,5 ° C), iar verile scurte. în
câmpie temperaturile înregistrate sunt mai ridicate în
timpul verii (în anul 1951, în Câmpia Bărăganului s-au
înregistrat + 44,5 °C)
• vânturile ~ Crivăţul bate iarna din direcţia N şi NE, este
un vânt rece şi uscat, care viscoleşte zăpada. Austrul bate
vara, este un vânt uscat; bate în partea sudică a ţării
• precipitaţiile - în Munţii Carpaţi sunt cele mai bogate. Pe
dealurile subcarpatice şi podişuri sunt mai reduse. în
Câmpia Română cad ploi torenţiale, în timpul verii. în
Bărăgan, în timpul verii, sunt cele mai scăzute precipitaţii.
Activitatea oamenilor este strâns legată de condiţiile climatice. Având în
vedere influenţa condiţiilor de mediu asupra dezvoltării plantelor, oamenii:
• irigă regiunile bântuite de secetă (ex: sistemul de irigaţii
Olt - Călmăţui, Giurgiu - Răzmireşti)
• realizează îndiguiri pentru prevenirea inundaţiilor (în
Lunca Dunării)
• realizează desecări pentru scurgerea apei care prisoseşte
(Câmpia Timişului)
Noţiunea de puncte cardinale
Începând cu clasa a II-a începe formarea priceperii elevilor de a se orienta
în natură. Procedând intuitiv am urmărit formarea priceperii elevilor de a se
orienta după Soare. Pentru acumularea unui fond variat de percepţii şi
reprezentări pe care să bazăm formarea noţiunii de puncte cardinale, am
organizat o excursie în împrejurimile satului şi se fixează locul de unde răsare
Soarele, Le comunic elevilor noţiunea de răsărit. în continuare determinăm şi
celelalte puncte cardinale: apusul, miazăzi şi miazănoapte. Cu ajutorul lor ştim
încotro mergem.
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Noţiunea de puncte cardinale se îmbogăţeşte în clasa a III-a cu elemente
noi de conţinut şi sferă. în sfera noţiunii de puncte cardinale apar componentele:
vest, sud, est, nord. în conţinutul noţiunii apare şi nota esenţială a punctelor
cardinale: puncte de orientare în natură pentru a evita să ne rătăcim. Acum,
elevii se pot orienta după Soare, după muşchiul copacilor şi cu ajutorul busolei.

Astfel, le comunic elevilor că Soarele răsare din aceeaşi parte pe linia
orizontului. Spunem că atunci când el răsare, ziua începe. Apoi Soarele începe
să urce pe cer toată dimineaţa; când se află în punctul cel mai înalt deasupra
orizontului, este ora prânzului şi este mai cald. După amiază, Soarele coboară în
partea opusă răsăritului, până dispare sub orizont. El apune, începe noaptea. Se
face întuneric şi stelele strălucesc pe cer.
Observăm că umbra obiectelor este mai lungă dimineaţa la răsăritul
Soarelui şi după amiaza când Soarele se află la apus. Umbra lucrurilor la amiază
este mai scurtă. Umbra la amiază este îndreptată în partea opusă Soarelui.
În clasa a IV-a, elevi dobândesc definiţia de puncte cardinale.
Estul, vestul, sudul şi nordul sunt cele patru puncte cardinale. A găsi locul
acestor puncte cardinale pe linia orizontului înseamnă a ne orienta. Este suficient
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să cunoaştem un singur punct cardinal ca să le putem afla pe celelalte. De
exemplu: cunoscând estul şi stând cu faţa spre est, celelalte puncte cardinale vor
fi; în spate vestul, ia dreapta sudul, la stânga nordul. Le mai comunic că, pentru
a se orienta mai precis, oamenii au stabilit în afară de cele patru puncte cardinale
şi alte puncte deasupra liniei orizontului. Ele se află între N şi E, între N şi V,
între S şi V şi între S şi E. Pentru că se află între punctele cardinale se numesc
intercardinale.
S-a convenit ca întotdeauna să se fixeze punctele cardinale pe tablă, caiete
sau hartă, astfel: marginea de sus reprezintă nordul, cea de jos sudul, marginea
din dreapta estul iar la stânga vestul.

Fig. 20. Punctele cardinale şi intercardinale
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După ce s-au familiarizat cu noţiunea de puncte cardinale, am început cu
activitatea de formare a noţiunii de plan. Iniţial, le-am cerut să aşeze penarul pe
o coală de hârtie şi să tragă linii în jurul lui. După ce au ridicat penarul, au
observat că rămâne un desen ce reprezintă forma desenată, sau planul lui. Le
comunic că putem reprezenta pe caiete şi forma unor obiecte mai mari ca, de
exemplu, clasa în care învăţăm. Pentru ca lungimea, lăţimea şi înălţimea
obiectelor din clasă să încapă pe foaia caietului, ele vor fi micşorate. Stabilim
semne convenţionale pentru:

Fig. 22. Planul clasei

Formarea noţiunilor de orientare şi semne convenţionale, constituie
un exerciţiu de pregătire a elevilor pentru asimilarea noţiunii de hartă, în
timpul desfăşurării procesului de predare a geografiei este important să
formăm la elevi deprinderea de a lucra cu harta. Formarea acestei
deprinderi este un proces complex care se desfăşoară în mai multe etape:
etapa procedeelor de citire a hărţii, formarea deprinderii de stabilire a
relaţiilor spaţiale. Le mai comunic, că dacă ne orientăm după părţile
corpului nostru, direcţia în care se află obiectele se schimbă după poziţia
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noastră. în timpul zilei ne putem orienta după Soare, după

Noţiunea de ape curgătoare
Copiii îşi formează aceste noţiuni în lecţiile despre ape curgătoare şi
stătătoare. însuşindu-şi cunoştinţele despre importanţa apei în viaţa plantelor şi
animalelor elevii desluşesc importanţa apei pentru om, cunosc importanţa apei
potabile care trebuie să fie apărată de poluare.
De aici se desprind o mulţime de implicaţii în viaţa socială a omenirii.
Astfel, în clasa a III-a, dobândesc cunoştinţe despre foloasele apelor
curgătoare şi stătătoare: din râuri, lacuri, mări şi oceane se prind cantităţi mari
de peşte; apele râurilor şi ale unor lacuri sunt folosite pentru irigarea grădinilor
de zarzavat şi ogoarelor; multă apă se foloseşte în gospodăriile oamenilor din
oraşe şi sate; apele repezi de munte sunt folosite pentru a produce curentul
electric; pe fluvii, mări şi oceane circulă numeroase vapoare încărcate cu mărfiiri
şi călători; apa unor lacuri sărate vindecă unele boli (ex: Lacul Sărat - Slănic
Prahova); de-a lungul ţărmului Mării Negre sunt numeroase staţiuni de odihnă şi
tratament.
irigaţii

industrie
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Hidrocentrale

Pescuit

Transporturi
Fig. 25. Foloasele apei
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Uz casnic

3. ROLUL GEOGRAFIEI IN EDUCAREA PATRIOTICĂ A
ELEVILOR
Patriotismul este considerat ca o trăsătură a personalităţii fiecărui om. Ea
se cristalizează de la cea mai fragedă vârstă şi se îmbogăţeşte cu noi dimensiuni
pe tot parcursul existenţei umane, ca urmare a relaţiei dintre individ şi patria sa.
Patriotismul este ataşamentul faţă de pământul natal, identificarea cu poporul
din care face parte, aprecierea şi respectarea tradiţiilor acumulate de-a lungul
istoriei, a limbii şi a culturii, lupta şi spiritul de sacrificiu pentru apărarea
independenţei, a libertăţii patriei, încrederea în prosperitate şi cultul eroilor care
s-au jertfit pentru patrie.
Sentimentul patriotic al elevilor nu se formează spontan, ci este rezultatul
unui complex şi îndelungat proces educativ în a cărui desfăşurare trebuie
respectate particularităţile de vârstă.
La vârsta antepreşcolară trăirile emoţionale sunt determinate de
persoanele care sunt mai apropiate (mama, tata, fraţi, bunici).
La vârsta preşcolară, experienţa de viaţă se îmbunătăţeşte treptat. Asupra
lui acţionează un cerc larg de fiinţe şi obiecte. în afară de membrii familiei,
cunoaşte vecinii, copiii de pe stradă, din sta.
Trăirile emoţionale sunt determinate de mediul apropiat în care el îşi duce
viaţa. Acest mediu al fragedei copilării este locul său natal de care va fi ataşat
toată viaţa.
Conduita patriotică presupune, totodată formarea unor trăsături de voinţă
şi caracter pentru învingerea unor obstacole care ar putea interveni în activitatea
consacrată patriei.
Din aceste trăsături se pot menţiona: curajul, spiritul de sacrificiu,
perseverenţa, abnegaţia, dragostea faţă de muncă. Un bun patriot trebuie să
dovedească un caracter puternic.
Pentru realizarea sarcinilor prezentate pot fi diferite forme, metode şi
mijloace dintre care amintesc: metode şi mijloacele generale de educare în
spiritul moralei, activităţile extradidactice.
Conţinutul activităţilor din şcoală oferă multiple posibilităţi de cunoaştere
a patriei şi de declanşare a unor trăiri afective intense. Valorificarea acestui
conţinut în vederea formării conştiinţei patriotice trebuie să constituie una din
preocupările fundamentale ale învăţătorului.
în prima zi de şcoală a elevilor clasei I, ei găsesc alături copii de aceeaşi
vârstă care au venit cu păruiţii. îşi dau seama că sunt într-un loc deosebit faţă de
casa din care au plecat.
Şcoala, clasa, băncile în care iau loc alături de noii colegi, învăţătorul care
le va deveni prieten, îi ajută să-şi îmbunătăţească orizontul de cunoaştere.
Trecând la cunoaşterea manualelor şi privind prima filă din abecedar, vor vedea
un grup de copii care merg ia şcoală.
Prin folosirea unor întrebări simple, clare, voi conduce procesul de
cunoaştere şi înţelegere.
Ce vedeţi pe această filă ? (Mai mulţi copii care merg la şcoală)
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De unde ştiţi că merg la şcoală ? (Ei au ghiozdane)
Continuând cu explicaţia că elevii din ţara noastră care au împlinit şapte
ani merg la şcoală ajungem şi la noţiunea de patrie. Unii elevi au răspuns că ţara
noastră se numeşte România, alţii că ţara este frumoasă. Noţiunea de patriot se
consolidează pe parcursul anilor de studiu prin exemple concrete cunoscute în
viaţa de toate zilele sau în cadrul lecţiilor de citire, geografie, istorie.
Sunt semnificative în acest sens cuvintele despre Mircea Vodă scrise de
un cronicar turc. care îl numeşte: „cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii
creştini"14 care la Rovine câştigă una dintre cele mai mari bătălii date împotriva
turcilor cotropitori.
Formarea noţiunii de patrie capătă valori şi dimensiuni noi odată cu
intrarea în clasa a IV-a când se predau primele cunoştinţe despre cadrul fizicogeografic, despre economie, populaţie, aşezări omeneşti privitoare la comuna
natală, oraşul reşedinţă de judeţ, judeţul Teleorman şi patria noastră - România,
Patria reprezintă mediul natural, teritoriul, cadrul geografic, modul de trai
(economic, politic, social şi cultural) al poporului, limba, culturile, tradiţiile,
valorile materiale şi spirituale create prin contribuţia tuturor generaţiilor care sau succedat de-a lungul istoriei.
a) Studiul geografiei are o mare importanţă pentru educarea patriotică a
viitorului cetăţean al patriei, deoarece dă un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi
comportament uman corespunzător. Un element însemnat îl constituie la elevi
formarea unui sistem de cunoştinţe „privind" patria (pământul, poporul,
economia) cât mai complex şi la un nivel ştiinţific corespunzător.
Cunoaşterea amănunţită a pământului patriei începând de la cadrul natural
al teritoriului, al locuitorilor ei, a activităţilor economice de transformare şi
utilizare a naturii de către om, cu alte cuvinte „geografia patriei" constituie o
latură esenţială, dar şi premise ale unei educări corespunzătoare a elevilor.
Toate acestea se realizează în primul rând prin lecţia de geografie.
Esenţial este faptul că fiecare lecţie de geografie a comunei, a judeţului, a patriei
este de fapt o lecţie de educare patriotică. De asemenea am dat o mare
importanţă trecerii de la achiziţionarea unor cunoştinţe la formarea unor
convingeri politice.
Le-am dat diferite sarcini:
1) studierea aşezării comunei Nenciuleşti pe harta judeţului Teleorman
2) studierea formelor de relief
3) istoricul comunei
4) economia comunei şi populaţia
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România. Harta fizică şi administrativă
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După ce am cules datele am consemnat totul într-o lucrare cu următorul
conţinut.
COMUNA NENCIULEŞTI

1900-1968 (sat) 1
august 2003 (comună)
1. Aşezare geografică
Comuna Nenciuleşti este aşezată în judeţul Teleorman, la 12 km de
municipiul Alexandria.
Vecinii comunei Nenciuleşti sunt:
• la sud: Plosca - Buzescu
• la vest: Plosca - Vedea
• la est: Buzescu - Mavrodin
• la nord: Mavrodin - Călineşti
2. Geografia fizică
Relieful - aparţine în întregime câmpiei fiind bine individualizată prin
aspectul ei de câmpie înaltă, suspendată deasupra Oltului în vest, a Dunării în
sud, iar la est prelungindu-se până dincolo de limitele judeţului.
Comuna Nenciuleşti se situează în câmpia Boianului şi Găvanu Burdea.
Câmpia Boian (Călmăţui) ocupă spaţiul dintre Dunăre, Vedea şi Olt. Se
caracterizează prin altitudinea absolută mică, lipsa pantei de ia sud la nord şi a
văilor în această direcţie.
Câmpia Burdea este cuprinsă între Vedea şi Teleorman. Câmpurile netede
intercalate între văile râurilor păstrează numai rare pâlcuri de stejar, care
confirmă originea silvostepică a regiunii, ca de altfel a întregii suprafeţe a
judeţului, stepizată cu timpul şi transformată astăzi într-o zonă agricolă.
Clima - este temperată de tip continental care se caracterizează prin:
temperaturi ridicate în timpul verii; precipitaţii medii anuale, pe an rnai mici de
500 mm/an. Crivăţul bate din est (iama); austrul bate în timpul verii aducând aer
uscat (chiar fierbinte).
Vegetaţia - este formată din pajişti de iarbă moale în apropierea râului
Vedea; pajişti caracteristice zonei de silvostepă (pir, pelin), păduri (stejar,
salcâm).
Fauna - este reprezentată de rozătoare (iepuri, popândăi, hârciogi); păsări
(graurul, cioara, stăncuţa, cucul); reptile (broaşte, şerpi); în ape: caras, ştiucă.
Solul ~ este propice pentru agricultură deoarece este format din
cernoziomuri cu grad sporit de fertilitate; în lunca Vedei întâlnim soiuri de luncă.
Apele ~ Comuna Nenciuleşti este străbătută de râul Vedea, care este cel
mai important râu al judeţului, străbătându-1 pe direcţia NV - SE.
Debitul mediu multianual al Vedei la intrarea în judeţ este de 5,61 m3 / s şi
de 13,8 m3 / s la vărsarea în Dunăre.
Populaţia ~ este de 2836 locuitori (conform recensământului din 2002) din
care persoane de sex masculin - 1397, iar de sex feminin -1439. Pe grupe de
vârstă sunt repartizate astfel: sub 15 ani- 15% 15-59 ani-79% peste 59 ani - 6 %
Locuitori:
activi de bază-991 activi de servire - 413 neocupată-1432 3. Scurt istoric
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Comuna Nenciuleşti, situată la 3 km vest de comuna Mavrodin şi la 2 km
de satul Păru-Rotund de-a lungul drumului comunal 53, are o atestare
documentară de 467 de ani.
La 2 iulie 1527, Radu de la Afumaţi (1522 - 1529) întăreşte lui Bojică şi
lui Oprea cu fraţii lui şi cu ceata lui ocina Nenciuleşti în urma unei judecăţi.
„Dat-am domnia mea această poruncă a domniei mele lui Bojicâ şi sătenii
lui Dragomir şi feciorilor lor, ca să fie a lor moşie în Nenciuleşti, dintr-o parte
două funii pentru că este a lor moşie veche de la moşi şi să aibă Oprea şi cu
fraţii lui, cu Stan şi cu Badul şi cu Radul şi cu Dănileşti, dintr-o parte a
cincea parte, pentru că este a lor moşie bătrână şi veche "J5
Documentul atestă indirect existenţa satului încă din secolul al XV-lea.
Satul se află în acea vreme până la sfârşitul secolului al XVII-lea în valea
pârâului, în apropierea actualului sat Bogdana, care atunci nu exista.
în anul 1814, moşia era a lui Constantin Vistiernicul, care va face în 1832
schimb de moşie cu Sachelarie. Pe 9 noiembrie 1835, din cauza unor operaţiuni
financiare nereuşite, baronul Cristofor Sachelarie este nevoit să vândă moşia
Vătăşani principelui Serbiei - Milos Obrenovici.16
După 1900, întreaga moşie intră în posesia generală a familiei Capră,
familie de ţărani înstăriţi.
Până în 1950, Nenciuleşti face parte din judeţul Teleorman când,
potrivit noii organizări administrativ-teritoriale, trece de regiunea Bucureşti,
raionul Alexandria. A fost comună împreună cu satul Păru-Rotund, până în anul
1968, când revenindu-se la organizarea administrativ-teritorială a ţării este
trecută la comuna Mavrodin, judeţul Teleorman.
în urma referendumului organizat, satul Nenciuleşti a devenit in anul
2003 comuna Nenciuleşti.
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4. Administraţia comunei Nenciuleşti
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Administraţia comunală îşi are trecutul său istoric. în anul 1810, apare în
Catagrafia judeţului Teleorman numai satul Vătăşani cu 95 de locuitori. Este
mult mai sigur că satele se contopiseră în secolul al XVIII-lea şi apar, când
Nenciuleşti (1803), când Vătăşani.
Administraţia comunală se face de către un primar, secretar, contabil,
consilieri, referent cu starea civilă şi casier. Actualul primar se numeşte Manda
Simion. Pentru sănătatea publică există un dispensar cu 2 medici şi 2 asistente, o
farmacie.
începuturile şcolii nenciuleştene sunt necunoscute deşi putem afirma că
au existat înainte de Hotărârea Eforiei Şcoalelor de a organiza şcoli la sate cu
începere în 1838. este vorba de existenţa unei şcoli particulare în anul 1835, aşa
cum reiese din adresa subcârmuirii plaşii Târgului de către ocârmuirea judeţului
Teleorman: „o şcoală în Nenciuleşti cu 13 elevi; au ieşti 2 învăţaţi".17
Actualul local al şcolii a fost construit între anii 1975 - 1977, o şcoală cu
nouă nivele, cu 8 săli de clasă, un laborator de fizică-chimie, laborator de
biologie, română, matematică, informatică, cancelarie, profesori, cabinet
director, bibliotecă, magazie pentru lemne şi cărbuni.
Instruirea elevilor se face de către 4 învăţători şi 14 profesori.
5. Economia comunei
Agricultura este o ramură de bază în cadrul economiei. Principalul mijloc
de producţie în această ramură este pământul bine lucrat care, întreţinut, dă
recolte mari.
Dezvoltarea agriculturii este influenţată de factorii naturali (relief, apă,
climă, soluri) precum şi modul de acţiune al oamenilor.
Comuna Nenciuleşti dispune de condiţii naturale prielnice care
favorizează dezvoltarea agriculturii ca ramură economică principală.

17

Arhivele Statului, Turnu Măgurele, dosarul 4885 / 839, f!2
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Suprafaţa comunei este de 187,14 ha şi cuprinde curţile sătenilor cu
construcţiile corespunzătoare şi numeroase grădini de legume şi zarzavat.
Suprafaţa teritorială măsoară 4101,1 ha din care arabii 3243 ha, vie 98 ha,
păşune 373 ha, teren impropriu agriculturii nu este cazul.
Terenul arabil este folosit pentru culturile cu cereale, nutreţ. Se mai
cultivă: floarea soarelui, sfeclă de zahăr.
b) Formarea unor priceperi şi deprinderi completează imaginea dată de
sistemul de cunoştinţe. în această categorie se include formarea deprinderii de a
citi şi interpreta potrivit nivelului de înţelegere - hărţile generale şi speciale ale
judeţului ţării.
Consider că o deprindere ce trebuie formată în mod progresiv pe parcursul
şcolarităţii este aceea ca elevii să poată schiţa independent conturul judeţului şi
al ţării unele elemente de reper (pentru judeţe: localitate, reşedinţă de judeţ, iar
pentru ţară: Dunărea, Carpaţii, principalele râuri, oraşul Bucureşti).
Este foarte important să le formăm elevilor interesul şi deprinderea de a
observa şi studia orizontul local, apoi judeţul din care fac parte (judeţul
Teleorman).
Iată care au fost problemele pe care le-am avut în vedere: cadrul natural,
populaţia, economia.
Pornind de la noţiunea de „loc natal" care are mari implicaţii în educaţia
patriotică a elevilor, i-am dirijat spre a face comparaţii între mărimea planului
clasei, planului şcolii, planul comunei (desenate pe coli de hârtie de aceleaşi
dimensiuni). Le-am explicat că folosind o proporţie prin care micşorăm
elementele din natură pentru a le reda pe un plan, putem să realizăm hărţi care
pot să redea suprafaţa judeţului Teleorman, suprafaţa întregii ţări sau întreaga
suprafaţă a Pământului.
Abia atunci le-am prezentat harta fizică a judeţului Teleorman, observând
cu ajutorul ei râul Vedea şi apoi comuna Nenciuleşti Am pornit apoi de la
localizarea judeţului nostru pe hartă cu împărţirea administrativ-teritorială a
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patriei, desprinzând cu ajutorul elevilor vecinii judeţului Teleorman (în est ne
învecinăm cu Giurgiu; în nord cu judeţul Argeş şi Dâmboviţa, în vest cu judeţul
Olt, iar în sud se află fluviul Dunărea, care face hotarul cu Bulgaria. Le-am
explicat elevilor că oraşul Zimnicea din judeţul nostru este punctul cel mai sudic
din ţara noastră. Studiind harta fizică a României elevii au descoperit că
teritoriul judeţului Teleorman se situează în arealul Câmpiei Române, în partea
de sud a ţării.
Le-am explicat elevilor că denumirea judeţului Teleorman se află în
strânsă dependenţă de cadrul natural de altădată, ea provenind de la cuvintele de
origine cumană: Deliorman - „pădure nebună", „pădure întinsă". Am desprins
cu elevii avantajele unei asemenea aşezări, unei asemenea caracteristici
geografice: din vremuri aici se practica agricultura. Dunărea oferă largi
posibilităţi de transport, mărfurile intrând şi ieşind de pe teritoriul judeţului prin
cele două porturi: Turnu Măgurele şi Zimnicea.
Judeţul Teleorman cu un relief în exclusivitate de câmpie este reprezentat
de două forme distincte: spaţii interfluviale (câmpuri) şi luncile râurilor (câmpii
joase).
•
Câmpurile, zona de câmpie a judeţului este divizată în trei mari
unităţi:
■ Câmpia Burnaz - cuprinsă între lunca Dunării, râurile
Vedea, Teleorman, Câlnişte şi limita estică a judeţului,
cu o înclinare de la sud la nord
• Câmpia Găvanu-Burdea - cuprinsă între Vedea şi
Argeş, cu văi adânci şi largi
• Câmpia Boian - ocupă spaţiul între Dunăre, Vedea şi
Olt, cu maluri adânci si meandre.
•
Luncile:
■ Lunca Dunării - cea mai întinsă şi cu altitudinea cea
mai mică, se caracterizează prin numeroase suprafeţe
mlăştinoase, bălţi, gârle
■ Lunca Oltului - se cuprinde pe teritoriul judeţului
Teleorman, în partea de sud vest.
■ Lunca Vedei - are caracter mlăştinos.
Pentru a putea să cultive plante şi să crească animale, oamenii au defrişat
pădurea folosind pământul în agricultură. Cu acest prilej ]e-am explicat copiilor
că din cele mai vechi timpuri oamenii acestor locuri au trăit, au muncit, au
depăşit greutăţile, s-au luptat pentru libertate şi dreptate ţinând piept multor
duşmani, ieşind cu fruntea sus din aceste confruntări, devenind mai tari, mai
apropiaţi de pământ, de satul şi ţinutul lor.
Aceasta este şi menirea noastră: să ne iubim pământul, judeţul, ţara.
Parcurgând mai departe temele am ajuns la noţiunea de climă. Le-am cerut
elevilor să facă diferenţe dintre vreme şi climă (vremea reprezintă temperatura,
vânturile, precipitaţiile la un moment dat, iar clima reprezintă cunoaşterea
acestor elemente pe un timp mai îndelungat).
Le-am explicat elevilor că judeţul nostru se află într-o zonă de climă
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temperat-continentală, ce se caracterizează prin: amplitudini mari ale
temperaturii aerului (maxima absolută a fost înregistrată ia Alexandria în ziua de
5 iulie 1916 de +42,9 ° C şi minima absolută în ziua de 25 ianuarie 1942 de 34,8 ° C); cantităţi reduse de precipitaţii (cele mai reduse cad în luna februarie,
cele mai mari în iunie); vânturi predominante sunt cele din vest (partea vestică)
şi cele de est (Crivăţul bate în perioada rece a anului. Austrul este uscat
fierbinte, prevestitor de secetă).
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Cunoscând clima judeţului, elevii şi-au completat cunoştinţele despre
cadrul natural al judeţului în care locuiesc. Ei au deprins implicaţiile pe care le
capătă ocupaţiile locuitorilor teritoriului judeţului Teleorman, întrunind condiţii
de relief şi pedoclimatice foarte bune pentru practicarea agriculturii j
La tema ,Apele" am pornit de la cunoştinţele dobândite în lecţiile ,
curgătoare" şi ,,Ape stătătoare". I-am îndemnat pe elevi să caute pe harta fizică
a judeţului „firicele de apă".
Aşa au găsit că râurile din judeţul nostru sunt; Vedea (cel mai important
râu, străbate teritoriul judeţului pe direcţia NV - SE, primeşte următorii afluenţi:
Tecuci., Burdea cu Zâmbreasca, Pârâuîui Câinelui şi Teleormanul).
Teleormanul (intră în judeţ pe la vest de comuna Tătărăştii de Sus;
primeşte ca afluenţi Clăniţa şi Teleormănenii), Călmăţui (adună câteva
pârâiaşe - Urluiu), Glavacioc (drenează o mică suprafaţă în NE), Oltul (udă
teritoriul judeţului în partea de sud-vest înainte de confluenţa cu Dunărea la
Izlaz), Dunărea mărgineşte judeţul la sud, producând inundaţii, furnizează apă
pentru marile sisteme de irigaţii Olt - Călmăţui şi Giurgiu - Răzmireşti).
Pentru a studia economia a trebuit să facem o trecere în revistă a
bogăţiilor solului şi subsolului judeţului Teleorman.
Solul este caracterizat prin gradul mare de fertilitate ca urmare a
conţinutului de elemente nutritive, ceea ce face să fie excelent pentru
agricultură, lată câteva note caracteristice florei judeţului Teleorman: nordul
judeţului este cuprins de zona pădurilor de gârniţă amestecat cu tei, frasin, ulm,
carpen, stratul de ierburi cuprinde: umbra iepurelui, mierea ursului laptele
câinelui; partea centrală şi cea sudică include: păduri de arţar, stejar, ierburi:
colilie, mături, pelin; vegetaţia luncilor cuprinde păduri: salcie, plop, ulm, frasin;
pajişti: trifoi, rogoz, stuf, papură, stânjenel de baltă.
Fauna se află în raport interdependent cu vegetaţia şi condiţiile de mediu.
Modificările pe care flora le-a suferit (defrişări) s-au răsfrânt asupra lumii
animale. Astfel, mamiferele sunt reprezentate prin: rozătoare, vulpe, mistreţ,
păsări (mierla, cioara, cucul, privighetoarea, ciocârlia), reptile (guşterul, şarpele,
şopârla), batracieni, insecte, peşti (în lacurile naturale şi artificiale se găsesc:
crapul, carasul, ştiuca, bibanul).
Resursele subsolului sunt reprezentate de straturile de nisip şi pietriş din
albiile râului şi utilizate în construcţii. O zonă cu importante zone de zăcăminte
de petrol şi gaze naturale este în partea de nord-vest a judeţului, între Videle şi
Olteni.
Noţiunea de populaţie este strâns legată de cadrul natural al judeţului
(aşezare geografică, resursele solului şi ale subsolului, relieful, clima,
hidrografia).
Pentru formarea acestei noţiuni am pornit de la totalitatea locuitorilor
satelor, comunelor şi oraşelor unui judeţ, care alcătuieşte populaţia judeţului
respectiv.
În judeţul Teleorman se află aşezări rurale (sate şi comune) şi aşezări
urbane (oraşe):
• Alexandria - reşedinţa judeţului Teleorman şi principalul
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centru politico-administrativ, industrial, social, cultural şi
de învăţământ;
• Turnu Măgurele - în sud;
• Roşiorii de Vede - aşezat în NV;
• Zimnicea - punctul cel mai sudic al ţării;
• Videle - în partea de nord.
Economia judeţului Teleorman.
în complexul economic al judeţului, agricultura ocupă un ioc important,
determinat de faptul că aceasta:
a)
asigură satisfacerea a numeroase cerinţe, contribuie în mare
măsură la dezvoltarea altor ramuri economice, asigură nevoile de
consum ale populaţiei;
b)
judeţul Teleorman este în arealul Câmpiei Române dispunând de
condiţii pedoclimatice prielnice agriculturii.
Cultivarea cerealelor, a plantelor tehnice şi a legumelor creşterea vitelor
sunt îndeletniciri vechi ale teleormănenilor. Secole la rând, generaţii după
generaţii, ţărănimea şi-a câştigat existenţa lucrând ogoarele acestui străvechi colţ
de ţară.
Teleormanul dispune de 508647 ha de teren agricol, ceea ce reprezintă 3,4
% din suprafaţa agricolă a ţării.
Dezvoltarea intensivă a culturilor de câmp găseşte condiţii cât se poate de
bune pe teritoriul judeţului. Relieful, clima, solurile sunt favorabile culturii
grâului, porumbului, orzului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, legumelor şi altor
culturi.
Iată principalele ramuri industriale şi unităţile reprezentative din
Alexandria:
 industria electrotehnică, electronică şi a mecanicii fine: Electrotel S.A.
 industria construcţiilor de maşini: S.C. Koyo S.A. industria textilă: Sofore
Industries
 industria bunurilor de larg consum: Cicalex, Germino S.C. Koyo S.A.
Alexandria
A intrat în funcţiune în 1974, înscriindu-se ca obiectiv reprezentativ al
industriei construcţiilor de maşini. Prin această unitate industrială Teleormanul a
devenit unul dintre principalii producători de rulmenţi din ţară. Produce o gamă
deosebit de largă se sortimente de rulmenţi, asimilând în fabricaţie şi rulmenţi
cu bile conice. Dispune de unităţi proprii de calificare a cadrelor.
c) Formarea unor atitudini şi convingeri implică formarea altor capacităţi
ale elevilor decât în cazul cunoştinţelor şi deprinderilor cum ar fi; receptarea
valorilor, formarea unor opinii, formarea şi exprimarea unor judecăţi,
concretizarea convingerilor, urmărirea unei aspiraţii. Astfel prin învăţarea
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geografiei judeţului şi patriei, trebuie să urmărim formarea unor
aptitudini şi convingeri, cum sunt;
dragostea şi ataşamentul faţă de ţinutul natal; respectul faţă de activitatea
generaţiilor anterioare; atitudine civică faţă de frumuseţile şi bogăţiile patriei;
Toate acestea trebuie urmărite permanent, gradat, succesiv şi adaptat la
specificul vârstei copilului.
d) în privinţa comportamentului consider că trebuie să reflecte modul în
care elevii însuşindu-şi cunoştinţele formându-şi atitudini şi convingeri sunt în
măsură să le aplice în viaţa lor.
Exemplu; de câte ori s-a ivit ocazia (drumeţie la pădure) le-am explicat
elevilor că omul este dator să ocrotească şi să sporească după putere frumuseţile
patriei.
Le-am atras atenţia asupra unor fapte care nu trebuie săvârşite:

scrijelirea copacilor pentru a încrusta nume, date, iniţiale,
întrucât acestea duc la îmbolnăvirea copacilor,
degradarea calităţii lemnului; 4 tăierea sau ruperea
crengilor pentru a confecţiona tot felul de bastoane;
 ruperea masivă a florilor, dar mai ales a celor ocrotite de
lege;
 aprinderea focului oriunde, fără măsuri de prevenire a
incendiilor;
 aruncarea la întâmplare a hârtiilor, a borcanelor;
 aruncarea gunoiului în ape sau râuri poate duce la
îmbolnăvirea peştilor ce populează apele respective.
Comportamentul exteriorizează în activitate tocmai acele achiziţii pe
planul educaţiei moral-civice. Tocmai în aceasta constă necesitatea realizării
educaţiei patriotice a elevilor precum şi necesitatea implicării permanente,
directe a geografiei în realizarea educaţiei patriotice.
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CONCLUZII
În planul de învăţământ obiectul Geografia României deţine un loc
important şi constituie un criteriu esenţial în aprecierea măsurii în care şcoala este
orientată în spiritul modern şi răspunde cerinţelor actuale şi de perspectivă ale
dezvoltării personalităţii tinerilor.
Prezentul curriculum de geografie de clasa a IV-a vizează realizarea unui
nou demers de învăţare a acestei discipline, bazat pe înţelegerea de către copii a
importanţei geografiei pentru viaţa lor cotidiană, trezirea interesului de a
cunoaşte, de a investiga şi de a valorifica realitatea înconjurătoare.
Conceperea într-o astfel de viziune a noului curriculum determină
schimbări în activitatea de proiectare didactică a acestei discipline.
Noul curriculum oferă mai multă flexibilitate în alegerea formelor de
învăţare, în repartizarea numărului de ore, în parcurgerea conţinutului stabilit.
Astfel, poate fi planificai un număr minim de ore (conform trunchiului comun)
sau un număr maxim de ore dacă se optează pentru aprofundare sau extindere.
Din tema tratată în lucrarea de faţă reiese că însuşirea cunoştinţelor de
geografie permite elevilor să înţeleagă corect natura, legătura dintre obiectele şi
fenomenele din natură, să înţeleagă legile ei obiective.
Am reliefat în mod deosebit metodele şi procedeele active folosite în cele
două generaţii de elevi în predarea acestui obiect, având un pronunţat caracter
formativ-educativ, care au contribuit la dezvoltarea celor mai reprezentative
forme ale activităţii intelectuale: inteligenţa, gândirea, imaginaţia, capacitatea de
evaluare a cunoştinţelor, capacitatea de a lua iniţiativa.
Sintetizând, am constatat următoarele:
 elevii claselor I - IV manifestă interes pentru obiectul Geografie,
posedă capacităţi de însuşire a acestor cunoştinţe şi un vocabular
adecvat acestui obiect;
 introducerea unor noţiuni şi cunoştinţe cu conţinut ştiinţific din
primii ani de şcoală este eficientă, dar este necesar ca în perioada
premergătoare să nu lăsăm cunoaşterea geografiei pe seama
impresiilor şi a informaţiilor întâmplătoare şi să formăm cât mai
devreme cunoştinţe organizate şi deprinderi intelectuale de
cunoaştere corectă a fenomenelor geografice.
Nu trebuie să ne fie teamă să introducem copilul în lumea termenilor
ştiinţifici, a participării iui directe în actul învăţării deoarece nu vom putea rezolva
problema pregătirii lui temeinice pentru saltul calitativ în instrucţie impus de
conţinutul învăţământului din ciclul primar.
Studiind cu atenţie modul în care manualul de Geografie răspund
exigenţelor actuale ale învăţământului românesc, atât din punct de vedere al
conţinutului cât şi al modului de redactare, am constatat următoarele: la clasa I se
studiază „Cunoaşterea mediului manualul (autori: Dumitra Radu, Viorel
Atanasiu) fiind structurat pe următoarele unităţi de învăţare: mediul social şi
cultural, plante şi animale, fenomene ale naturii, educaţia pentru sănătate,
protejarea mediului.
Manualul este însoţit de multe imagini viu colorate, care sunt menite să
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scoată în evidenţă multe elemente geografice. La unitatea fenomene ale naturii mi
se pare foarte bine evidenţiată tema „Calendarul naturii" care redă cu ajutorul
ilustraţiilor schimbările care se petrec în natură, în viaţă şi îq activitatea
oamenilor.
De asemenea la unitatea protejarea mediului - Să protejăm natura" sunt
prezentate imagini cu mai mulţi copii care participă la o excursie.
Consolidarea noţiunilor se continuă şi m manualul de clasa a Ii-a „Cunoaşterea mediului înconjurător" (autori: Tudora Pitilă, Cieopatra Mihăilescu,
Editura Aramis). Acesta este structurat pe şase unităţi de învăţare: Elemente ale
mediului natural Plantele, Animalele, Fenomene ale naturii, Educaţia pentru
sănătate, Protejarea mediului înconjurător, în care se cere elevilor să recunoască
în desene, machete imagini ale unor forme de relief (munţi, câmpii) fără a li se da
definiţii.
Şi aici se continuă explicarea fenomenelor naturii şi a efectelor care le au
asupra mediului înconjurător.
Consider că noţiunile de geografie sunt mai puţin clare în manualul
„Ştiinţe" de clasa a III-a (autori: Anina Bădescu, Nicu Ploscaru).
Pentru această clasă trebuia să se tipărească un manual care să cuprindă în
prima parte lecţii despre orientare, plan, relief, ape, de unde elevii să-şi însuşească
noţiuni generale de geografie. Ori, în acest manual, lipsesc cu desăvârşire locul
lor fiind luat de următoarele unităţi de învăţare: Ce ne înconjoară ? Ce sunt
mediile de viaţă ? Ce importanţă au ele ? Cum reuşesc vieţuitoarele să trăiască în
mediul lor de viaţă ? Cum depinde viaţa omului de mediu ? Vieţuitoarele sunt în
pericol să dispară ?
Eu cred că ultima unitate nu era absolut necesară, mai ales lecţiile: Ce au
fost dinozaurii ? De ce au dispărut ? De ce există vieţuitoare în pericol să dispară
? Ce sunt deşeurile ? Cum pot fi refolosite ?
Consider că era mai bine să fi introdus o unitate despre organizarea
administrativă a judeţului Teleorman în care să fie inclusă şi o temă despre satul
natal cuprinzând noţiuni ca: denumire, aşezare, vecini, cadrul geografico - fizic
(relief, ape, vegetaţie, faună), semnele convenţionale. Ar fi bine dacă în fiecare
şcoală ar exista hărţi în relief ale judeţului nostru pentru ca elevii să poată observa
relieful câmpiilor, ce au ele specific.
Unele şcoli nu au material didactic corespunzător: busolă, termometre,
giruete.
Manualul de clasa a IV-a cuprinde cunoştinţe care nu sunt bine
structurate. Astfel, la capitolul I - Elemente de referinţă, Unde ne. situăm ? Poziţia
geografică a României, avem exerciţiile 1 şi 2 de la pagina 5 care au următoarele
cerinţe:
Amintiţi-vă de la ştiinţe care sunt punctele cardinale
Ce punct cardinal corespunde părţii de sus a hărţii ? Dar părţii de jos ?
în ce parte se află vestul; în stânga sau în dreapta.
Dar, în manualul de Ştiinţe de clasa a III-a nici nu aminteşte de Punctele
cardinale,
În următorul capitol „Unităţi şi forme de relief, lecţia începe cu „ Ce este
relieful ? Amintiţi-vă din clasa a III~a ce este relieful”. Aşadar în clasa a III-a nu
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se studiază relieful.
Lecţiile despre industrie încep fără nici o clasificare în prealabil a
ramurilor industriei, care ar fi necesară. Apoi, tot în acest capitol, noţiunile tip
„cunoştinţe despre natură" sunt intercalate cu noţiunile de geografie.
La lecţia Resursele subsolului petrolul, gazele naturale, cărbunii se
studiază împreună cu metale feroase şi neferoase care consider că este o
supraîncărcare.
Lucrarea de faţă cuprinde o parte din preocupările pentru tot mai buna
desfăşurare a procesului de învăţământ, pentru o nouă calitate a lui.
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