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VIZITĂ LA STAȚIA METEOROLOGICĂ ZALĂU
Vizita geografică este una dintre principalele activități didactice extrașcolare specifice
geografiei. În cadrul PROGRAMULUI

ACTIVITĂȚILOR DIN SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI

MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, am avut ocazia deosebită de a realiza o astfel de vizită la Stația

Meteorologică Zalău cu elevii clasei a IX-C.
Meteorologul de serviciu ne-a prezentat platforma meteorologică și condițiile prevăzute
pentru amplasarea acesteia. Platforma meteorologică reprezintă

locul unde sunt instalate

majoritatea aparatelor și instrumentelor meteorologice cu care este dotată o stație. Aceasta trebuie
să fie situată pe un teren deschis, reprezentativ pentru regiunea unde este amplasată stația. Ele sunt
înconjurate cu gard de sârmă care nu împiedică circulația aerului și nu permite iarna formarea
troienelor de zăpadă. Conform recomandărilor OMM, în jurul platformei meterologice trebuie să
existe o zonă de protecție meteorologică absolută, adică un teren de 30 metri de la fiecare latură a ei
în care sunt interzise executarea oricăror instalații supraterane de irigații și plantarea de culturi
forestiere sau culturi agricole înalte. Solul platformei trebuie să fie acoperit cu iarbă iar circulația se
face pe cărări special amenajate.
De asemenea ne-au fost prezentate programele

de observații și măsurători din cadrul

stațiilor meteorologice care sunt derulate asupra parametrilor atmosferei joase și a suprafeței solului
și

anume

:

temperatura

aerului,

presiunea

atmosferică, direcția și viteza vântului, umezeala
aerului,

temperatura

nebulozitatea,
aerului,

suprafeței

vizibilitatea

depunerile

solului,

orizontală

a

solide, grosimea și

caracterul stratului de zăpadă, actinometrie,
durata de strălucire a Soarelui, fenomene
meteorologice,

pe

care

le-am

redat

sugestiv în tabelul următor.
Fig.1: Platforma meteorologică
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directă
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Barometrul cu mercur Barograful
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Tensiunea
de
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vaporilor Psihometrul

Psihograful

Umiditatea Hidrometrul cu fir de Higrograful

relativă a aerului.
Cantitatea

Platforma (adăpostul
meteorologic)

păr
de Pluviometrul

Pluviograful

Platforma

-

Platforma

Girueta înregistratoare

Platforma

Tăria (viteza) vântului Anemometrul

Anemograful

Platforma

Durata de strălucire a Heliograful

-

Platforma

-

Parcela

precipitații
Grosimea stratului de Rigla nivometrică
zăpadă
Direcția vântului

Girueta

Soarelui
Temperatura
suprafața solului

Temperatura în sol

la Termometrul ordinar:
de maximă

amenajată

de minimă

platformă

Termometrul de sol

-

Parcela

special
pe

special

amenajată

pe

platformă
Fig.2:Instrumente și aparate utilizate la stațiile meteorologice și locul amplasării lor
Adăpostul meteorologic
Adăpostul este format dintr-o cutie de formă paralelipipedică vopsită în alb pe exterior și negru în
interior. Pereții sunt construiți din jaluzele, baza din plasă de sârmă montată pe două scânduri
perpendiculare iar acoperișul, dublu, este acoperit cu pânză de in impermeabilă și prevăzut cu un
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coș de ventilație. Adăpostul este montat pe picioare din lemn de 1,80 m. înălțime, în acest fel
intrumentele pentru temperatura și umiditatea aerului având partea sensibilă la 2 m. deasupra
solului, înălțime la care se recomandă măsurarea temperaturii și umezelii aerului. De obicei, pe
platformele meteorologice există două adăposturi meteorologice, unul pentru instrumentele cu citire
directă și cel de-al doilea pentru instrumentele înregistratoare. Pe lângă instrumentele cu citire
directă, pentru elementele meteorologice de bază se folosesc aparate înregistratoare.
Pentru a putea folosi datele de la aparatele înregistratoare este necesară descifrarea
diagramelor. Aceasta presupune o serie de operații succesive, comune termogramelor,
higrogramelor

și

barogramelor (stabilirea
corectiilor

de

timp,

citirea valorilor orare pe
curbe

cu

precizie,

determinarea
recțiilor

co-

pe

valorilor

baza

de

la

intrumentele
cu citire directă).
Stația meteorologică de
la Zalău dispune și de o
stație
automată,

Fig.3: Adăpostul meteorologic

meteorologică
care

este

o

instalație complexă, capabilă să măsoare și să transmită la distanță, la ore fixe, fără intervenția
omului, anumite date asupra elementelor meteorologice. Astfel de stații prezintă multe avantaje
precum: posibilitatea de amplasare în puncte greu accesibile; mărirea densității punctelor de
măsurare; creșterea preciziei măsurătorilor, la care se adaugă însă și dezavantaje care constau în
faptul că nu toateFig.3:
elementele
meteo
pot fi măsurate, și apoi, transmise la distanță, astfel încât
Adăpostul
meteorologic
observațiile rămân incomplete. Totodată, expunerea mai îndelungată a unor părți sensibile la
intemperii provoacă defecțiuni și întreruperi frecvente.
Această vizită a constituit un bun prilej de a crea elevilor o imagine concretă în privința
prognozei vremii, a analizei elementelor meteorologice, răspunzând în acest fel principiului
integrării teoriei cu practica.
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De reținut:
*Rețeaua națională de stații meteorologice este compusă din 160 de puncte de măsurători si
observații, organizate în 7 Centre Meteorologice Regionale – Muntenia, Banat ,Crisana,
Transilvania Nord, Transilvania Sud, Oltenia, Moldova,respectiv Dobrogea.
*Rețeaua meteorologică are sarcina de a transmite mesaje ALERT, ori de câte ori se produc
fenomene meteorologice cu grad ridicat de risc.
*Un rol deosebit de important îl au sateliții meteorologici care sunt utilizați pentru obținerea
de informații, în timp real, asupra stării atmosferei terestre și determinarea parametrilor geofizici,
prin prelucrarea numerică a imaginilor.
*Activitatea de meteorologie se desfășoară sub egida și coordonarea Organizației
Meteorologice Mondiale (OMM), motiv pentru care programele de observații și măsuratori
efectuate de statele membre au caracteristici comune și metode de lucru compatibile.
*Administrația Națională de Meteorologie, autoritate națională în domeniul meteorologiei,
este în prezent singura sursă autorizată de diseminare a informațiilor meteorologice către populația
României.
*23 MARTIE- ZIUA MONDIALĂ A METEOROLOGIEI

Fig.4: Instantaneu de la Stația Meteo
Bibliografie: Fărcaş, I., (1987, 1988), Măsurători şi calcule de Meteorologie, Partea I, Universitatea din Cluj.

7

CALENDARUL EVENIMENTELOR ECOLOGICE
2 Februarie
Ziua Mondială a Zonelor
Umede

15 Martie - 15 Aprilie
Luna Pădurii

22 Martie
Ziua Mondială a Apei

23 Martie
Ziua Mondială a Meteorologiei

22 Aprilie
Ziua Pământului

10 Mai
Ziua Păsărilor și Arborilor

15 Mai
Ziua Internațională de Acțiune
pentru Climă

22 Mai
Ziua Internatională a
Biodiversității

5 Iunie
Ziua Mondială a Mediului

8 Iunie
Ziua Mondială a Oceanelor

17 Iunie
Ziua Mondială pentru
combaterea deșertificării și
secetei

21 Iunie
Ziua Soarelui

29 Iunie
Ziua Dunării

11 Iulie
Ziua Mondială a Populației
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9 August
Ziua Grădinilor Zoologice și a
Parcurilor

continuare în numărul următor.

Apa –privită interdisciplinar
Pentru că în fiecare an în data de 22 martie sărbătorim Ziua Internaţională a Apei am propus spre
reflectare elevilor importanța apei pentru noi ca societate, dar şi-o legătură interdisciplinară a acesteia.
Acest proiect urmărește implicarea elevilor, cu scopul unei învățări eficiente, dar şi conștientizarea
problemelor sociale actuale legate de lipsa apei. Elevii vor fi îndrumați, sfătuiţi supravegheaţi,coordonați în
vederea obţinerii informaţiilor necesare.
Scopul principal al acestui proiect este analiza apei interdisciplinar, iar obiectivele urmărite sunt:
stimularea interesului pentru învăţare, valorificarea creativităţii şi originalităţii elevilor, dezvoltarea gustului
pentru studiul individual.
Elevii vor fi împărţiţi în cinci grupe, fiecare grupă având 4 elevi. Acestea sunt domeniile asupra
cărora ne vom opri:
Grupa I – Apa în geografie
Grupa II – Apa în biologie
Grupa III – Apa în religie
Grupa IV – Apa în mitologie
Grupa V - Apa şi evoluţia civilizaţiei umane

Apa în geografie
Originea apei este destul de controversată. Se presupune că a existat de la formarea Pământului, dar
era legată în roci. Ea a fost eliberată sub formă de vapori, datorită rocilor fierbiţi, iar pe masură ce rocile
s-au răcit, vaporii s-au condensat, au apărut ploile şi s-au format mările.
Apele pot fi clasificate după mai multe criterii:
-

ape oceanice şi ape continentale

-

ape de suprafaţă, ape subterane, ape meteorice

-

ape curgătoare si ape stătătoare

-

bazine acvatice naturale şi bazine acvatice artificiale
După cantitatea de săruri apele pot fi: ape dulci şi ape sărate.

Apa dulce reprezintă 2,7% din volumul total al apei, iar din aceasta cea mai mare parte este cantonată în
calote glaciare şi gheţari în procent de 77,2 %, apele subterane şi umiditatea din sol – 22,41%, apa din
lacuri, mlaştini, cursurile de apă şi apa din atmosferă – 0.39%. Aceasta asigură cantitatea de apa necesară
desfăşurării activităţilor umane.
După cum se observă cea mai mare parte a apei este sărată (97,3%), având o salinitate medie de 3435g/l. Iar cea mai mare parte a apei este cantonată in Oceanul Planetar şi ocupă o suprafaţă de 71% din cea a
Pământului. Apele marine şi oceanice formează un sistem acvatic interconectat cu rol în circuitul hidrologic,
circuitele biogeochimice globale şi cu rol în modelarea climei.
Circuitul apei în natură
De pe toată suprafaţa terestră se evaporă pemanent apă. Acesta ajunge în atmosferă, unde se
condensează şi formează norii şi precipitaţiile. Acestea ajung pe suprafaţa continentelor sau oceanelor sub
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formă de ploi sau ninsori. De aici o
parte se evaporă, o parte este utilizată
de vegetaţie, iar o altă parte este
transportată de apele continentale şi
va ajunge din nou în oceane şi prin
evaporare în atmosferă. Acest circuit
este foarte complex şi se repetă
continuu, iar energia care-l pune în
mişcare este radiaţia solară.

Apa în biologie
Apa este matricea vieţii, este un
constituent esenţial al materiei vii. Ştiinţa actuală precizează că primele celule (organisme) au apărut în apa
mărilor. Apa este un element esenţial pentru viaţa plantelor, animalelor şi a oamenilor. În condiţiile unui
bune stări de sănătate şi în condiţii optime (temperatură constantă, efort minim), un om, poate supravieţui în
jur de 3-5 zile fără apă. În mod normal s-a calculat, că un om are nevoie de 2-3 l de apă pe zi.
În alcătuirea organică a tuturor vieţuitoarelor apa intră în proporţie de 50 – 95%, necesitatea de apă
fiind astfel vitală deoarece în ea se produc majoritatea reacţiilor metabolice. Apa reprezintă la mamifere 93%
din greutatea sângelui şi 80% din masa musculară, iar în cazul unor organisme inferioare, precum meduzele,
procentul de apă al acestor organisme depășește 90%. Pentru animalele acvatice apa este un mediu
indispensabil existenței lor. Unele animale terestre, precum cămila sau broasca de Australia s-au adaptat
pentru a rezista perioade lungi de timp fără apă.
Şi vegetatia s-a adaptat condiţiilor diferite de umiditate, astfel unele specii de plante iubesc
umezeala, hidrofilele, iar altele s-au adapat condiţiilor aride. Cu toate acestea, zonele umede sunt un
important habitat pentru peşti şi moluşte, păsări de apă şi numeroase animale, dar și multe plante, insecte şi
alte vieţuitoare. Importanţa apei este majoră pentru toate vieţuitoarele Terrei.

Apa în religie
“Căci ei în chip voit uita aceasta, că cerurile erau de demult şi că pământul s-a închegat, la cuvântul
Domnului, din apă şi prin apă”( II Petru 3,5). După cum se reliefează din acest citat biblic, apa, a ajutat la
crearea lumii, în urma separării apelor formându-se cerul şi uscatul.
Apa are şi o parte spirituală. Ea esta la geneza tuturor lucrurilor şi este elementul purificator al
omenirii. La Începuturi apa era nealterată, dar căderea omului în păcat a atras după sine degradarea treptată a
acesteia. Tot apa este cea care oferă posibilitatea omului să scape de păcat prin actul botezului. Primul care a
botezat cu apa Iordanului a fost Sf.. Ioan, iar prin botez, Domnului Iisus Hristos s-a dezvăluit lumii întregi
ca fiind Creatorul şi Mântuitorul, care se va sacrifica pe sine pentru păcatele omenirii.
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Partea spirituală a apei este mai greu de
demonstrat, iar fiecare om are posibilitatea de a o
trăi diferit: prin botez, prin sfinţirea apei sau pur şi
simplu o bem ca să trăim .
Nu doar în creştinism apa este purificatoare,
ci şi în alte religii. În India, hinduşii consideră
Gangele un râu sacru, iar acolo zilnic se scaldă şi se
roagă zeci de mii de persone, beau câteo gură de apă
cu credinţa purificării sufletelor. În Islamism, apa
purifică orice impuritate fizică şi contribuie la
curăţirea morală, drept urmare fiecare rugăciune
zilnică începe după spălarea corpului cu apă curat.
La iudei conceptul de purificare şi sfinţenie a apei
este necesar să fie mereu repetat pentru a ajunge la locul unde sălăsluieşte Divinitatea. Apa în filozofia
chineză este unul din cele cinci elemente constituente ale naturii, împreună cu lemnul, focul, pământul şi
metalul.
Apa purifică şi este purificatoare, are o valoare morală, sunt suficiente câteva picături pentru a
purifica o lume întreagă.

Apa în mitologie
Adesea întâlnim credinţa că apa are puteri spirituale. Este un element primordial, simbol al
regenerării şi al purităţii. În mitologie zeii pot patrona izvoarele, râurile şi locurile. Lumea apelor era astfel
protejată de creaturi fabuloase ( Nereidele, Naiadele, Sirena, Hidra, Gorgonele, mostrul din Loch Ness, etc)
şi guvernată de zei şi zeiţe ale apelor (Neptun – în mitologia romană, Poseidon şi Amphirita- în mitologia
greacă, Aegir şi Ran – în mitologia nordică, Varuna şi Apaci–în mitologia vedică , Sobek – în mitologia
egipteană etc). De aceea, pentru a fi protejaţi, oamenii aduceau ofrande zeilor înainte de a pornii pe mare.
Apa este văzută în mitologie
în mai multe ipostaze,
astfel:
1. Apa – element al
genezei.

Omul

în sine a fost
creat din apă şi
pământ precum
spune

Biblia.

Naşterea

zeiţei

Afrodita

din

spuma mării şi
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sângele lui Uranus, este alt mit al apei ca element al genezei subliniind caracterul pur şi sublim al
apei.
2. Apa – element al nemuririi, al tinereţii veşnice şi al invincibilului. Această ipostază este ilustrată în
mitologia greacă atunci când Ahile este scăldat în Stix de mama sa, în dorinţa de ai dărui nemurire.
Mitologia românească surprinde elementul nemuririi prin “fântâni ale tinereţii fără bătrânețe şi viaţă
fără de moarte.”
3. Apa – element al vitalităţii, al regenerării şi al învierii. Sunt bine reliefate aceste proprietăţi ale apei
în mitologia românească prin formularea “apă vie”, iar cei care o beau îşi recapătă forţa şi energia.
4. Apa – element a distrugerii. Apa poate genera viituri puternice, furtuni ce pot determina moarte. Este
bine prezentată în Biblie prin potopul uriaş care acoperă lumea cu apă, iar Noe reuşeşte să se salveze
cu ajutorul corabiei în care îmbarcă câteo pereche din fiecare specie de animale. În toate mitologiile
potopul este trimis de o forţă divină, ca pedeapsă pentru neascultare a muritorilor.
5. Apa – element al metamorfozei. Narcis se îndrăgosteşte, în mitologia greacă, de chipul său în apă,
vrând să se apropie, cade în lac şi se înneacă, iar trupul s-a metamorfozat sub magia apei într-o
narcisă.
6. Apa – element transcedental. În mitologia greacă râul Styx reprezintă calea de trecere spre tărâmul
morţilor.

Apa şi dezvoltarea civilizaţiei
Dezvoltarea civilizaţiei umane este strâns legată de resursele de apă. Marile civilizaţii antice s-au format
pe malurile râurilor sau mărilor. Mesopotamia, considerată leagănul civilizaţiei, era situată între Tigru şi
Eufrat. Cel mai vechi oraş, Ierihon, se află situat lângă numeroase izvoare, iar Egiptul antic era condiţionat
de fluviul Nil. Apa era folosită în agricultură, transport, comerţ şi apărare, Descoperirea Lumii Noi, marile
colonizări s-au făcut cu ajutorul apei oceanelor sau mărilor. Marile metropole ale zilelor noastre își datorează
nivelul de dezvoltare facilităţilor oferite de vecinătatea unei ape şi dezvoltării comerţului. Apa în zilele
noastre este intens utilizată în agricultură, industrie, dar şi ca agent al curăţeniei şi confortului. Cu toate
aceste, nu trebuie să uităm că pentru o parte a lumii apa este un bun extrem de râvnit. În ţările arabe sau ţări
din Africa accesul la apa potabilă a fost şi este o piedică în calea dezvoltării comunităţii umane.
Bibliografie:





curs Hidrologie I – Biblioteca digitală – Universitatea Dunărea de Jos – Galaţi
www.greenagenda.org
Cartea- Urantia - www.urantia.org
www.mythologica.ro
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La mulți ani, de Ziua Pământului
În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-

Î

a

născut

mișcarea

pentru

protejarea mediului înconjurător.
În 1970, în urma eforturilor
senatorului

american

Gaylord

Nelson, s-a ajuns la concluzia că
e cazul să se facă ceva pentru a se
atrage atenția asupra pericolelor ce pot fi provocate de
degradarea mediului înconjurător, în condițiile în care
nimănui nu îi păsa de acest aspect și de efectele pe termen
lung

avute

de

dezvoltarea

acerbă

asupra

mediului

înconjurător. În acest an Ziua Pământului are ca temă ”Oraşe verzi”, în ideea de a ne mobiliza
pentru a salva planeta. Această zi încearcă să educe și să mobilizeze oamenii din lumea întreagă
pentru a proteja mediul înconjurator.
Ziua Pământului are un rol foarte important în mediatizarea problemelor climaterice ale
Pământului, simbolizând lupta împotriva poluării și problemelor climaterice, atragând atenţia asupra
degradării mediului înconjurător, asupra efectelor poluării şi contribuind la educarea cu privire la
acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii.
Ce putem face noi pentru a ne implica?
să plantăm copaci
SALVAREA PĂMÂNTULUI
...DEPINDE DE NOI...
Oameni, nu transformaţi
pământul într-un câmp de
gunoaie!
nu-i provocaţi răni care poate nu sar vindeca niciodată!
trăiţi în armonie!
Preţuiţi pământul pe care călcaţi,
cu frumuseţile şi bogăţiile lui!
Nu uitaţi că pământul este casa
noastră, a tuturor!
O lume minunată începe cu fiecare
dintre noi!

să alegem bicicleta în locul maşinii sau chiar o
plimbare spre şcoală
depozitarea selectivă a deșeurilor
realizarea unor acțiuni de ecologizare
utilizarea rațională a resurselor naturale ( apa,
sursele de energie, lemnul,hârtia, etc .)
să încercăm să convingem cât mai multi prieteni
de importanța acestor acțiuni
Ziua Pământului trebuie sărbătorită
în fiecare zi. Sunt lucruri simple pe
care le putem face pentru a salva
planeta.

Mitrea Andreea ( XI-a A)
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Nu vezi că sunt
bolnăvior :(... Când o să
îţi pese şi de mine?

COLȚ DE RAI ”GRĂDINA BOTANICĂ”- JIBOU

n mijlocul aglomerației urbane, grădina botanică este o adevărată oază de verdeață în

Î

deșertul de betoane al orașului. De cum am trecut pragul acesteia am înțeles de ce locul
poartă numele de grădină. Aveam afișat în fața mea un peisaj verde, plin de prospețime
și culoare.
Aleea ce șerpuiește printre vegetația
bogată, uneori chiar luxuriantă, m-a purtat
printre cele mai frumoase flori pe care leam văzut vreodată. În sectorul decorativ,
splendoarea coloristică a florilor m-a lăsat
fără grai. Până acum, astfel de flori am
văzut doar în poze. Aici, florile, mai mici
sau mai mari, cultivate în grup

sau pe

pajiști extinse, au un punct comun și
anume petalele florilor colorate într-un
curcubeu de culori și nuanțe. Adunate din foarte multe colțuri ale pământului, florile plantate cu
multă grijă par a lua parte la o expoziție de tablouri cu peisaje
florale.
Cel mai impresionant sector al grădinii botanice a fost cel
al plantelor rare. O plimbare printre aceste plante deosebite, unele
dintre ele poate pe cale de dispariție sau prezente într-un număr
foarte mic în natura sălbatică, m-a umplut de emoție.
Le-am admirat, am încercat să le simt parfumul, după care
am încercat să surprind frumusețea acestora prin câteva poze
pentru a lua cu mine ceva din atmosfera mirifică a grădinii. Pe tot
parcursul plimbării, am pășit cu grijă pe aleea care m-a purtat
printre florile pastelate. Am încercat să nu le deranjez cu prezența
mea. În același timp, gândurile mele au zburat spre trecut.
După aproape o oră de plimbare printre flori și după ce mam hrănit cu aerul proaspăt al perimetrului înverzit m-am îndreptat spre
ieșire. Aveam o singură nemulțumire și anume că timpul nu-mi permisese să mai zăbovesc în acest
spațiu plin de culoare, armonie și sănătate.
Cojoc Andreea – Lidia ( X I D)
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MULTIMEDIA ÎN GEOGRAFIE

I

mpulsionată de multitudinea de cursuri de specialitate la care am avut oportunitatea de
a participa, respectiv de a doua specializare pe care am urmat-o (Tehnologia
Informației și a Comunicării), doresc a împărtăși câteva elemente de interactivitate ale

aplicațiilor multimedia în geografie.
Geografia este o disciplină care oferă posibilităţi diverse de utilizare a mijloacelor
multimedia, facilitând în acest sens, activitatea didactică, atât pentru profesori cât şi pentru elevi.
Utilizarea TIC presupune din partea profesorului de geografie, o nouă profesionalizare şi
dobândirea unor noi competenţe (de utilizare a surselor şi resurselor informatice), iar pentru elevi
are în vedere facilitarea analizei şi a interpretării imaginilor, înţelegerea proceselor şi fenomenelor
geografice în complexitatea lor spaţială şi în succesiunea lor temporală.Este extrem de necesar să
intervenim cu noi tehnici de predare, pe baza utilizării noilor tehnologii multimedia, şi implicit a
calculatorului, pentru a creşte eficienţa procesului instructiv- educativ, pentru a câştiga şi spori
interesul elevilor pentru şcoală.
Interdisciplinaritatea (Geografie/TIC) creează cadrul necesar implicării elevului ca partener
permanent în procesul de predare – evaluare şi oferă o modalitate eficientă de creştere a
randamentului şcolar.Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă
instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea mijloacelor multimedia, ci cum pot fi utilizate mai bine
calităţile unice ale acestora: interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi
reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona conştient şi
diferenţiat cu fiecare elev în parte.Dezvoltările în domeniul IT-ului au transformat radical cercetarea
şi modul în care sunt percepute faptele şi fenomenele geografice, astfel în ultimii ani, pe fondul unei
explozii multimedia, au fost create o serie de programe educationale, softuri educaţionale extrem de
utile în procesul de predare.
Ofer astfel spre exersare /rulare următoarele softuri de geografie, extrem de utile atât pe
partea de Geografie Umană, cât și de Geografie Fizică.
 European Geography
Este un joc online care verifică cunoştinţele geografice asimilate şi oferă informaţii de specialitate.
Vizează următoarele teme: orașe, țări, cursuri de apă, respectiv unități de relief și este structurat pe
9 nivele ( de la nivelul 1-începători, până la nivelul 9 –de buni cartografi.) , la care se adaugă
nivelul

tutorial.

Acest

soft

geografic

poate

http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
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fi
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adresa:

Fig.1 Rularea jocului European Geography: Fluviile Europei
 Seterra
Este de fapt un joc care verifică modul în care elevii se orientează pe hartă şi nivelul
cunoştinţelor asimilate. Softul este gratuit şi poate fi downloadat la adresa: http://www.seterra.net/.
Oferă o gamă variată de domenii de vizualizare: continente, state, orașe, vulcani, fluvii, drapele cu
alte cuvinte o îmbinare perfectă de imagine și text, elemente audio.

Fig.2:Rularea jocului Settera- Identificarea fluviilor lumii
Soft geografie-Orașe/Reședințe/Județe/Râuri
Este un soft educativ care are ca obiectiv învăţarea numelui oraşelor, județelor, râurilor din
România şi poziţionarea acestora pe hartă.Programul alege în mod aleatoriu un oraş, râu sau județ,
iar elevul trebuie să completeze numele corespunzător. În cazul în care a dat răspunsul corect acesta
va

fi

marcat

cu

culoarea

verde.

Softul

http://www.portalroman.com/diverse/orase.php.
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Fig.3:Identificarea orașelor României
Impactul real rezultat prin formarea competenţelor specifice disciplinei geografie prin
utilizarea aplicațiilor multimedia, va fi formarea unui mod nou de percepţie şi înţelegere a faptelor
şi fenomenelor geografice, o modalitate eficientă de creştere a randamentului şcolar prin implicarea
elevului ca partener permanent în procesul educaţional.
Trăim într-o societate în continuă schimbare, iar pe prima treaptă trebuie să ne regăsim, noi
profesorii care trebuie să ne adaptăm, să ne acomodăm şi să ne perfecţionăm continuu. Consider că
implementarea elementelor multimedia în demersul didactic va îmbunătăţi modul de desfăşurare a
orei de geografie, va duce la schimbarea rolului profesorului, precum şi a gradului de implicare al
elevului în propria sa instruire.
Bibliografie:”Suport de curs pentru aplicarea noului curriculum prin integrarea TICdisciplina Geografie”(POSDRU), București 2011
(Profesor: Slevaș Bianca)

ECO-NOMIA
În acest an școlar am avut prilejul de a participa
alături de încă 15 elevi din clasele a XI-a (A,B,D,E,H) la
cercul de geografie ” Eco-nomia”, sub egida Junior
Achievement România. Este vorba despre o organizaţie nonprofit, fondată în anul 1993, parte a Junior Achievement
Worldwide®, USA şi Junior Achievement-Young Enterprise,
Europe. JA este de fapt cea mai mare şi cea mai dinamică
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organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială.
Grupul a fost coordonat de doamna profesoară de geografie Slevaș Bianca care a creat o
atmosferă prietenoasă, în care să ne simțim în largul nostru și să ne putem exprima liber.
Tematica a fost extrem de captivantă:
Activitatea 1: Ce este sustenabilitatea ?
Activitatea 2: Afaceri sustenabile
Activitatea 3: Produse sustenabile
Activitatea 4: Reziduurile
Activitatea 5: Ecosistemele si valoarea lor economica
Activitatea 6: Incalzirea globala.
Activitatea 7: Cele trei fațete ale guvernării
Activitatea 8: Piața, prețul si sustenabilitatea
Activitatea 9: Piața permiselor de poluare
Activitatea 10: Comunități sustenabile
Activitatea 11: Sustenabilitatea si antreprenoriatul
social: partea I
Activitatea 12: Sustenabilitatea si antreprenoriatul
social: partea a II-a
Acest proiect m-a ambiționaț foarte mult să descopăr aspect noi despre mediu, economie,
societate, într-un cuvânt sustenabilitate. Am descoperit lucruri
noi care în trecut nu reprezentau ceva de interes pentru mine,
dar acum datorită acestui proiect am învățat să fiu mai atentă cu
lucrurile care se petrec în jurul meu. Ora petrecută în cadrul
cercului de geografie trecea din ce în ce mai repede deoarece pe
lângă lucrurile serioase se mai strecura și câte un joculeț propus
de doamna profesoară. Finalul acestei ample activități este unul
foarte

interesant

deoarece

presupune

o

competiție

de

proiecte,noi fiind impărțiți în echipe, fiecare echipă având câte
un proiect care trebuie să îl ducă la final. Îmi doresc ca astfel de
activități să continue și în anii viitorii, În acest sens sfătuiesc
elevii să se înscrie în acest cerc de geografie pentru că este minunat și merită să îți rupi o bucățică
din timpul tău liber ca să lucrezi în echipă, să înveți lucruri noi și să descoperi în același timp
oameni noi care între timp o să iți devină prieteni.
Ochiș Antonia ( XI-D)
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Excelența elevilor
(anii școlari 2011-2012/2012-2013)

I’m the best!

Concursul internațional ”COPII, SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ!”- 2013
Mențiune - Mitrea Andreea din clasa a X-a A, cu lucrarea ”Promitem că vom încerca și sperăm să
reușim împreună!”

Concursul Național ”Pământul- căminul nostru”-2012
Premiul I (secțiunea Power-Point)- Mitrea Andreea (clasa a IX-a A)
Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor, etapa națională-2013
Mențiune specială - Iacob Anton (clasa a XI-a A)
Olimpiada ”Științele Pământului”, etapa județeană-2012
Premiul I- Șortan Luca Bogdan (clasa a X-a B) ( participare la etapa națională- .Galați, aprilie
2012)
Olimpiada de geografie, etapa județeană-2011
Premiul III- Matei Raul (XII)
Mențiune- Labo Cristian (XII D)
Mențiune- Pop Tudor(XII)
Mențiune - Țicle Raluca Eliza(XII)
Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor, etapa județeană-2012
Locul I - Pop Lavinia din clasa a Xl a D ( participare la etapa națională- .Piatra Neamt,iulie 2012)
Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor, etapa județeană-2013
Locul I - Iacob Anton (clasa a XI-a A,) cu lucrarea ”Harta interactivă a localităților județului Sălaj”
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OLIMPIADA”ȘTIINȚELE
PĂMÂNTULUI”
”Științele

Olimpiada

Pământului” este un concurs interdisciplinar
care

se

desfășoară

conform

metodologiei

concursurilor școlare, la fel ca toate concursurile
școlare. Cu toate acestea, în ceea ce cuprinde programa
concursului, aceasta este mult diferită deoarece cuprinde nu una, ci patru discipline și anume:
geografie, chimie, fizică și biologie.
Faza județeană a acestei olimpiade s-a desfășurat în judetul nostru pe data de 17 martie
2012, la Colegiul National Silvania. Aici am participat ca reprezentant al Colegiului Tehnic
,,Alesandru Papiu Ilarian’’, împreună cu colegele mele: Rada-Torje
Florina și Lazăr Ioana, în urma pregătirii pe care am urmat-o sub
îndrumarea doamnelor profesoare Slevaș Bianca, Popa Doina,
Banto Mariana și Chiș Lucia. Această fază a fost constituită
dintr-o probă teoretică al cărei subiect a fost alcătuit din teme
ce vizează toate materiile amintite. Subiectul mi s-a părut
accesibil și în același timp interesant deoarece de exemplu, la
chimie era cerută calcularea unor valori ale parametrilor dintr-o
peștera care a fost izolată de exterior din preistorie. În urma acestei faze m-am calificat la faza
națională, obținând cel mai mare punctaj din județ. Faza națională s-a desfășurat în orașul Brăila din
județul cu același nume, unde m-am prezentat împreună cu eleva clasată pe al doilea loc (Fechete
Lavinia), însoțiți de domnul profesor Rus Alexandru.
Olimpiada a constat în două probe: teoretică și practică. Proba teoretică s-a desfășurat la fel
ca și cea de la faza județeană, dar pe lângă aceasta am participat și la proba

practică, ceva nou și

deosebit pentru mine deoarece înaintea ei am făcut o excursie
la 3 obiective printre care și Dunărea sau Lacul Sărat,
despre care a trebuit să completăm mai apoi informații
aflate, dar și să realizăm experimente chimice cu
aplicabilitate practică. În Brăila am avut ocazia să cunosc
și alți olimpici

și să îmi fac prieteni noi. Olimpiada a

constituit o provocare pentru mine și m-a făcut să doresc să
depășesc

Șortan Luca Bogdan ( XII B)

în viitor acest rezultat.
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DIPLOMELE NOASTRE

Lista poate continua....
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_ _ _ _ _ _ _ (oraș din județul Hunedoara)
Dacă tăiați o literă din orașul obținut și rearanjați
literele veți obține :

_ _ _ _ _ _ (oraș din județul Caraș Severin).
Dacă tăiați o literă din orașul obținut și rearanjați
literele veți obține :

_____

(oraș din județul Suceava).

( exercițiu-anagramă cules dintr-un almanah)
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Dezlegați aritmograful pornind de la coloana A-B ce denumește un fluviu care împreună cu
Gange formează cea mai mare deltă din lume.
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B
(profesor Slevaș Bianca)
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B

Completând cu răspunsurile corecte veţi obţine pe coloana AB numele unei organizaţii suprastatale.
1. Munţi în estul Europei
2. Stat în munţii Pirinei
3. Oraşul cu canale
4. Fluviul care străbate patru capital
5. Cea mai mare ţară producătoare de autoturisme
6. Strâmtoare între Franţa şi Marea Britanie
7. Cel mai mic stat al UE
8. Cel mai înalt Vulcan active
9. Cel mai mare stat insular European
10. Teritoriu exclavă a Rusiei
11. Peştera cea mai vizitată
12. Munţii nostril
13. Ţara cu patru limbi oficiale
14. Locul unde trăiesc maimuţele magot
15. Campul gazeifer al Olandei
(profesor Păun Adriana)

16. Cel mai mare aeroport

24

ROMÂNIA- LOCALITĂȚI
* Cea mai nordică localitate este Horodiştea (jud. Botoşani): 48°15'lat. N.
*Cel mai nordic oraș este Dărăbani
(jud. Botoşani).
* Cea mai sudică localitate/oraș
este Zimnicea (jud. Teleorman):
43°37'lat. N.
* Cea mai vestică localitate este
Beba Veche (jud. Timiş):
20°15'long. E.
*Cel mai vestic oraș este
Sânnicolau Mare(jud. Timiş).
* Cea mai estică localitate este Sulina (jud. Tulcea): 29°41'long. E.
* Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este Bucureşti: 1 677 985 locuitori (2011).
* Oraşul cu cel mai mic număr de locuitori este Băile Tușnad(jud. Harghita), cu 1617 locuitori
(2011).
* Oraşul situat la cea mai mare altitudine este Predeal (1 060 m), aflat pe Valea Prahovei.
* Oraşul situat la cea mai mică altitudine din România este Sulina, din Delta Dunării: 4 m.
*Histria, cetatea grecească, a fost cel mai vechi oraș atestat de pe actualul teritoriu al României.
*Cea mai veche stațiune din România este Băile Herculane( jud. Caraș-Severin) ,atestată
documentar din anul 153 e.n.
* Stațiunea la cea mai mare altitudine din țară (1442 m) este Păltiniș, care se află în Munții
Cândrel, județul Sibiu.
(profesor Slevaș Bianca)
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(Apele României)















Primul canal navigabil din România a fost
construit pe râul Bega?
Cel mai lung râu din România este Mureşul, iar
Oltul cel mai lung râu care curge în totalitate prin
ţară?
Siretul are cel mai întins bazin hidrografic?
Cea mai înaltă cascadă din Carpaţi este Cascada
Cailor şi are o cădere de 90 m?
Cascada Bâlea este cea mai înaltă cascadă în trepte
cu o cădere de 60 m?
Cel mai sărat lac este Brâncoveanu - 310g/l (Ocna
Sibiu)?
Bucura este cel mai întins lac glaciar – 8.90 ha, iar
cel mai adânc lac glaciar este Zănoaga – 29 m?
La cea mai mare altitudine se află Lacul Mioarelor
-2282 m?
Lacul Ursu este singurul lac în care apa este stratificată termic?
Băile Herculane este stațiunea cu cele mai calde ape termale – 56 °C?
Singurul lac de origine vulcanică este Sf. Ana?
Lacul Izvorul Muntelui este cel mai întins lac hidroenergetic pe de râurile interne?
Cel mai întins sistem lacustru este Razim – Sinoe?
Lacul Roşu este cel mai mare lac de baraj natural din România?
(profesor Păun Adriana)
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ANAGRAME
CLASA A XI-A (Recapitulare/ semestrul I)
Rețineți prima literă de la fiecare cuvânt obținut(conform enunțului), schimbați ordinea
literelor și veți obține un termen de geografie studiat în clasa a XI-a.
I.1.Organizarea, conducerea şi monitorizarea unui proces.
2. Aspectul exterior al scoarţei terestre.
3. Probabilitate cu care un eveniment se va produce.
4. Procesul de conturare a unor ansambluri de state şi suprafeţe.
5. Ierburi mărunte în Europa şi Asia.
6. Ierburi înalte.
7. Penultimul continent ca suprafaţă.
8. Biotop + biocenoză.
9. Funcţia pădurii prin care lemnul e utilizat pentru mobilă, foc, hârtie.
10. Ecosistemele sunt studiate de un domeniu al biologiei numit.........
11. Deşert în NV-ul Indiei.
12. Deşert în SV-ul Africii.
13. O componentă a protecției mediului ce vizezază utilizarea resurselor naturii cu maximă
eficienţă, în mod raţional.
14. “Cartea de vizită” a unei persoane sau comunităţi.
15. Biocenoza este alcătuită din totalitatea .......
II.1. În apropierea Ecuatorului se remarcă o vegetaţie de păduri......
2. Pădurea reprezintă un mediu plăcut vederii, prin urmare are funcţie.....
3. Cel mai uscat deşert de pe Glob.
4. Hazard natural determinat de precipitaţii în exces.
5. Porţiune de uscat înconjurată din toate părţile de apă.
6. Proces de impurificare a aerului, solului, apei.
7. A doua conferinţă pentru protecţia mediului s-a desfăşurat în oraşul....
8. O măsură importantă pentru evitarea despăduririlor.
9. Statul cu care se limitează România în Vest.
10. Regiune care primeşte o cantitate redusă de precipitaţii.
11. Extinderea deşertului.
12. În funcţie de scara de referinţă o localitate reprezintă un mediu....
13. Cel mai întins deşert din lume.
(profesor Slevaș Bianca)
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ITALIA

FRANȚA

-Așezarea geografică
-3 unități de relief
-Un tip de climat
-2 insule ce aparțin acestui stat
-3 ramuri industriale
-2 caracteristici ale climatului
-2 orașe port
-3 tipuri de turism
-2 unități montane
GRECIA
-2 resurse naturale
-2 state enclave
-Fluviul ce străbate capitala
-3 țări vecine,membre U.E.
-2 vulcani
-2 râuri sau fluvii
-2 culturi meditaraneene
-Numele unității montane cu alt.max.
-2 orașe din N. țării
-Statul enclavă din Roma
-2 tipuri genetice de lacuri și exemple
pentru fiecare
-2 resurse de subsol
-O zonă turistică
-2 mări la care are ieșire

-Așezarea geografică
-2 țări vecine,membre U.E.
-o insulă ce aparține acestui stat
-3 resurse de subsol
-2 caracteristici ale climatului
-2 ramuri industriale dezv. pe baza
-2 caracteristici ale reliefului
resurselor amintite
-3 orașe cu excepția capitalei
-2 râuri sau fluvii
-2 regiuni turistice
-3 orașe cu excepția capitalei
-2 țări vecine,membre U.E.
-2 orașe-port
-3 unități de relief
-2 mări la care are ieșire
-2 orașe-port maritime
-3 ramuri industriale
-3 resurse de subsol
-3 unități de relief
-Numele unității montane cu alt.max.
-2 orașe-port fluvial
-2 râuri sau fluvii ce se varsă în O. Atlantic
-1 oraș-port maritim
-2 resurse de subsol
-2 regiuni industriale
-2 ramuri industriale dezv. pe baza resurselor -Un fluviu navigabil și un port
amintite
-1 oraș-port la M.Nordului
-2 tipuri de climate
- un tip de climat
-2 ramuri tradiționale ale industriei
-un obiectiv turistic
alimentare
-2 unități montane și una de podiș
-Fluviul ce străbate capitala
-o resusă energetică și numele unui bazin
-2 resurse de subsol utilizate în
de exploatare
REGATUL
ind.siderurgică
-o unitateUNIT
de câmpie
-2 obiective turistice din Paris
-3 unități de relief
-O unitate de câmpie
-Tipul de climă specific și 2 factori care îl -câte o caract. pt.fiecare unitate de relief
-1 râu sau fluviu
influențează
-3 resurse de subsol
-2caracteristici ale agriculturii
-Orașul unde se află sediul Parlamentului -3 ramuri industriale dezv. pe baza resurselor
amintite
European
-3 orașe cu excepția capitalei
-Cea mai mare aglomerație urbană
-un tip de climat
AUSTRIA
- 2 zone turistice
- Tipul de climă specific și 2 factori care îl
-2 țări vecine,membre U.E.
influențează
-2 unități de relief
-Fluviul ce străbate capitala
-2 caracteristici ale climatului
-2 insule ce aparțin acestui stat
-un râu sau fluviu
-2 regiuni istorice
- o resursă naturală
-2 porturi maritime
-3 orașe
-un stat vecin care nu e în U.E.
SPANIA
-2 carcteristici geografice ce îi

GRECIA
-3 insule sau arhipelaguri din M. Egee
-2 unități de relief
-2 caracteristici ale climatului
-o formațiune vegetală specifică
-2 resurse de subsol și ramura
industrială
-2 orașe-port
-3culturi agricole importante
-3orașe
-3 zone turistice
-un stat vecin,membru U.E
-un tip de climă
-o zonă de vegetație
-2 state vecine
-peninsula corespunzătoare
-2 ramuri economice dezvoltate

GERMANIA

definesc poziția geografică
- fluviul ce străbate capitala
-forma de guvernământ
-o regiune turistică

PORTUGALIA
- un tip de climă
-3 orașe
-2 unități de relief
-2 resurse de subsol și ramura industrială
-peninsula corespunzătoare
-2 insule sau arhipelaguri ce aparțin de stat

Verifică-te!

28

-peninsula corespunzătoare
-2 unități montane
-2 tipuri de climate
-3 orașe cu excepția capitalei
- 2 zone turistice
-2 țări vecine,membre U.E.
-2 insule sau arhipelaguri ce aparțin de stat
-3produse agricole cu specific mediteraneean
-denumirea strâmtorii ce o desparte de Africa
-3 ramuri industriale importante
-2 orașe-port maritime
-2 resurse de subsol
-2 ramuri industriale dezv. pe baza resurselor
amintite
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