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„Geografia divizărilor din Europa” este un opțional care oferă posibilitatea cunoașterii 

amănunțite a continentului pe care locuim, dar și formarea de deprinderi, de atitudini, formarea de 
responsabilități, cu alte cuvinte – integrare în societate. 

Motivul alegerii acestui opțional este curiozitatea elevilor, care poate fi ușor stârnită cu privire la 
lumea ce ne înconjoară, dar și la lumea care nu se rezumă la orizontul local, regiune sau țară. Avându-se 
în vedere entuziasmul elevilor de clasa a X-a la orele de geografie, precum și faptul că la clasa a X-a profil 
uman, specializarea ”Științe sociale” elevii sunt atrași de competițiile școlare, iar în clasa a XII-a pot alege 
Geografia ca probă la examenul de bacalaureat, am propus acest opțional în care elevii să-și satisfacă 
curiozitatea cu privire la aspectele mai puțin vizilile ale continetului care constituie căminul nostru. În 
plus, situația geopolitică actuală constituie încă un motiv pentru care am conceput acest opțional care îi 
va ajuta pe elevi să înțeleagă lumea în care trăim. 

Opționalul își propune îmbogățirea cunoștintelor de cultură generală a elevilor, prin stimularea  
dorinţei de cunoaștere și informare, folosind un cadru coerent și flexibil. De asemenea, urmăresc 
trecerea de la învățarea tradițională la învățarea deschisă, de la învățarea nediferențiată la învățarea în 
ritm propriu, la lucrul în echipă, la comunicare, de la reproducere superficială la înțelegerea profundă, 
de la consumator pasiv de cunoștințe la formator conștient al propriilor capacități. 

Realizează interdisciplinaritatea la nivelul altor arii curriculare (istoria, religia, matematica), 
contribuie la desăvârșirea culturii de specialitate, necesită materiale existente în laborator, activitatea în 
grup sau individual. 

Opționalul ajută la insușirea de noi cunoștințe vehiculate în viața cotidiană, contribuie la 
menținerea interesului pentru studiul geografiei ca disciplină, da posibilitatea creativității, atât 
profesorilor cât și elevilor, având în vedere noile tehnologii didactice folosite și modalitățile de evaluare. 

Și, nu în ultimul rând, acest opțional contribuie la dezvoltarea unei gândiri independente, a unei 
opinii liber exprimate, care vor permite elevilor participarea activă  și responsabilă la viața unei societăți 
deschise și democratice. 
 

 
 
 


