
 

Anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4395 /30.06.2015 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa şcolară  
pentru disciplina 

 
GEOGRAFIA TURISMULUI  

 
Clasele a IX-a – a X-a 

Ciclul inferior al liceului 
Filiera vocaţională, Profilul teologic 

Cultul greco-catolic  
SPECIALIZAREA GHID TURISM RELIGIOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 2015 
 



Geografia turismului, filiera vocaţională, profil teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios – clasele a IX a - a X-a 2 

NOTA DE PREZENTARE 
Disciplina Geografia turismului religios se studiază în cadrul curriculum-ului diferenţiat, 

profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, fiindu-i alocate câte 1 
oră/săptămână pentru clasele a IX-a şi a X-a.  

Alături de studiul celorlalte discipline teologice, această disciplină şcolară îşi propune ca scop 
cunoaşterea şi descoperirea patrimoniului Bisericii de la începuturile creştinismului până în prezent, cu 
accent pe înţelegerea contribuţiei Bisericii greco-catolice în istorie şi cultură. Căutând să prezinte 
faptele istorice din perspectiva cauzelor, a evoluţiei şi a legăturilor dintre acestea, Geografia turismului 
religios studiază teme precum constituirea şi organizarea comunităţilor creştine, doctrina cultului, 
acţiunea şi influenţa creştinismului timp de două milenii – explicând, prin influenţa factorilor interni şi 
externi, schimbările din viaţa ecleziastică de la începuturi până astăzi. Astfel privită, această disciplină 
de studiu este una de bază, de cultură teologică largă, indispensabilă pentru studiul celorlalte 
discipline teologice, cu care se înrudeşte şi pe care le completează, precum şi pentru studiul altor 
discipline umaniste (istoria, geografia, limbile străine clasice şi moderne, limba şi literatura română, 
literatură universală, psihologie, filosofie etc.). 

Elaborarea programei şcolare de Geografia turismului a avut în vedere exigenţele impuse de 
reforma curriculară din învăţământul românesc. Stabilirea competenţelor şi selectarea conţinuturilor au 
fost realizate respectând principiile relevanţei, accesibilităţii şi transmiterii sistematizate a 
cunoştinţelor. Repartizarea temelor pe cei doi ani de studiu a urmărit atât logica metodico-didactică a 
organizării unui curriculum bine articulat, precum şi logica internă a domeniului de studiu. Acest 
curriculum oferă un cadru flexibil, care permite profesorilor să-şi desfăşoare activitatea eficient, într-o 
diversitate de situaţii concrete. 

Programa şcolară de Geografia turismului este structurată pe următoarele componente:  

• notă de prezentare; 
• competenţe generale; 
• valori şi atitudini; 
• competenţe specifice asociate cu conţinuturile învăţării; 
• sugestii metodologice; 
• recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin 
învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, 
în diverse contexte particulare.   

Competenţele generale evidenţiază achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul 
perioadei de studiu a acestei discipline şcolare.  

Lista de valori şi atitudini este exprimată în termeni de finalităţi de natură axiologică urmărite 
prin studiul acestei discipline şi este în acord cu valorile şi atitudinile celorlalte discipline ce dau 
identitate specializării Ghid turism religios.  

Competenţele specifice reprezintă nucleul funcţional al programei şcolare şi evidenţiază 
rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărui an de studiu, fiind derivate din competenţele 
generale. 

Competenţele specifice sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării relevante pentru domeniul 
geografiei turismului, cu accent pe valorificarea din perspectiva turismului religios.  

Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei, privind metodologia de 
aplicare a programei şcolare şi proiectarea demersului didactic. Acestea includ propuneri de 
organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea de competenţe, 
recomandări de strategii didactice specifice disciplinei şi de modalităţi de evaluare. Sugestiile 
metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi realizarea 
activităţilor cu elevii.  
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Utilizarea corectă a terminologiei şi a limbajelor specifice, pentru 
explicarea mediului geografic  
2. Raportarea elementelor semnificative din cultură, ştiinţă şi societate la 
mediul înconjurător  
3. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) 
cu reprezentările lor cartografice, grafice sau modele  
4. Utilizarea noilor tehnologii ca surse de învăţare, documentare şi 
diseminare a informaţiilor referitoare la turismul religios  

 
 
  

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 
• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie 
• Respect faţă de identitatea culturală proprie  
• Valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale 
• Atitudine pozitivă faţă de persoane şi grupuri care aparţin unor culturi diferite, cu valori, opinii 

şi credinţe diferite 
• Respectul pentru diversitatea naturală şi umană 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A IX-A 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

 
1.1. Prezentarea elementelor generale ale 
geografiei turismului, utilizând terminologia 
specifică domeniului  
2.1. Sintetizarea principalelor caracteristici ale 
fenomenului turistic, din diverse perspective 
(principii, metode, funcţii, tipuri)  
3.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice 
şi grafice referitoare la geografia turismului  
3.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii din 
domeniul geografiei turismului în general, al 
turismului religios în special  
3.4. Relaţionarea diferitelor informaţii structurate, 
utilizând informaţii cartografice sau grafice  
4.2. Utilizarea tehnologiei documentării 
bibliografice eficiente 

I. Geografia turismului  
 
• Noţiuni introductive  

- Istoricul turismului  
- Noţiuni utilizate în geografia turismului  
- Harta turistică  
- Ghidul turistic  

• Bazele teoretice ale geografiei turismului 
- Principii, metode şi procedee de cercetare 

ale geografiei turismului 
- Funcţiile turismului 

• Evoluţia turismului  
- Faza de început  
- Perioada engleză  
- Perioada modernă (secolul al XIX-lea – 

începutul secolului al XX-lea)  
- Perioada contemporană  

 
1.2. Utilizarea conceptelor specifice turismului 
religios catolic în contexte variate de comunicare 
scrisă şi orală  
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice din 
limbile străine, relevante pentru geografia 
turismului, în general, respectiv pentru turismul 
religios, în special  
2.1. Sintetizarea principalelor caracteristici ale 
fenomenului turistic, din diverse perspective 
(principii, metode, funcţii, tipuri)  
2.2. Identificarea diferitelor corelaţii între 
evenimente şi elemente semnificative din cultură, 
ştiinţă şi societate  
3.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii din 
domeniul geografiei turismului în general, al 
turismului religios în special  

II. Potenţialul turistic 
 
• Potenţialul turistic al cadrului natural 

- Potenţialul turistic al reliefului 
- Parcuri naturale si zone protejate 
- Potenţialul turistic al resurselor 

hidrografice 
• Potenţialul turistic antropic 

- Patrimoniul cultural construit 
o Generalităţi, documente relevante 
o Clasificare 
o Lista monumentelor de patrimoniu 

UNESCO 
- Localităţi cu resurse turistice 

 
III. Tipuri şi forme de turism 

- Turism curativ şi de agrement acvatic 
- Turism recreativ montan 
- Turism cultural religios 
- Etnografie, folclor, artă populară 
- Ecoturism, agroturism 
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3.3 Construirea unor schiţe cartografice simple 
referitoare la turismul religios  
4.1. Identificarea surselor de informare şi a 
informaţiei utile în sistemele multimedia, relevante 
pentru turismul religios  
2.3. Analizarea elementelor de bază ale 
patrimoniului cultural naţional (vestigii 
arhitectonice de natură religioasă, culturale, 
istorice, tradiţii religioase)  
 

IV. Turismul religios 
 
• Factori determinanţi 

- Potenţialul natural al zonelor cu 
semnificaţie religioasă 

- Potenţialul cultural-istoric 
- Tradiţiile religioase 

 
• Obiective turistico-religioase 

- Catedralele 
- Mănăstirile şi bisericile 
- Schiturile şi chiliile monahale 
- Monumentele de artă şi factură religioasă 
- Mormintele sfinte ca locuri de pelerinaj 
- Taberele religioase de tineret 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
CLASA A X-A 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi 
disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru 
prezentarea unei informaţii pertinente 
1.2. Argumentarea unui demers explicativ din 
domeniul geografiei turismului 
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice 
minime din limbile străine, relevante pentru 
domeniul turismului 
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi 
metodologic specific domeniului geografiei 
turismului 
3.1. Utilizarea convenţiilor în citirea şi 
interpretarea suporturilor cartografice 
3.2. Realizarea de treceri de la o scară la alta în 
reprezentările cartografice 
4.1. Identificarea surselor de informare şi a 
informaţiei utile în sistemele multimedia 

I. Geografia turismului 
 
• Noţiuni introductive 

- Locul turismului pe glob 
- Tipologia turiştilor  

• Globalizarea turismului 
• Circulaţia şi fluxuri turistice pe glob 

- Fluxuri turistice majore 
- Modele de fluxuri turistice 
- Fluxuri turistice în Europa, Asia, America, 

Africa, Australia şi Noua Zeelandă 
 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi 
disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru 
prezentarea unei informaţii pertinente 
1.2. Argumentarea unui demers explicativ din 
domeniul geografiei turismului 
2.2. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, 
specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru 
analiza unor elemente relevante pentru geografia 
turismului 
3.3. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii 
specifice domeniului geografiei turismului 
3.4. Construirea unui text structurat, utilizând o 
informaţie cartografică sau grafică 
4.2. Utilizarea unor metode experimentale şi de 
simulare în analiza unor aspecte relevante din 
domeniul geografiei turismului  

II. Potenţialul turistic  
• Europa 

- Europa Nordică 
- Europa Vestică  
- Europa Sudică 
- Europa Centrală 

• Asia 
- Asia Centrală 
- Asia Sud-Est 
- Asia de Sud 
- Trancaucazia 
- Asia Vestică şi Sud Vestică 

• America de Nord 
- Canada 
- SUA 
- Mexic 

• America Centrală 
• America de Sud 
• Africa 

- Africa de Nord 
- Africa Central Vestică 
- Africa de Sud 

• Australia şi Noua Zeelandă 
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SUGESTII METODOLOGICE 
Prezentă în planul de învăţământ ca disciplină şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a, 

profil teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, disciplina Geografia 
turismului vizează pregătirea de specialitate a viitorului ghid în domeniul turismului religios, 
prin accentul pus pe cunoaşterea domeniului, pe valorificarea corelaţiilor interdisciplinare, pe 
dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de patrimoniul cultural naţional şi universal, pe utilizarea 
noilor tehnologii ca surse de învăţare, documentare şi diseminare a informaţiilor referitoare la 
turismul religios.  

Activităţile propuse trebuie să antreneze în egală măsură ambii parteneri ai procesului 
educaţional: elevul şi profesorul. Profesorului îi revine rolul de sprijin în înţelegerea şi 
interpretarea diferitelor izvoare şi evenimente ecleziastice, în explicarea diferitelor fenomene 
şi procese din evoluţia Bisericii. Elevului îi revine sarcina de a învăţa prin cooperare, de a 
valorifica experienţa sa de învăţare în contexte formale şi non-formale, precum şi de a 
realiza transferul învăţării la o varietate de niveluri: de la un set de concepte la altul, de la o 
disciplină la alta, de la un an şcolar la altul, din cadrul şcolii în viaţa personală etc. 

În parcurgerea temelor prevăzute de programa şcolară, se va apela la îmbinarea 
metodelor didactice tradiţionale cu metodele moderne. Totodată, utilizarea investigaţiei ca 
demers didactic favorizează exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi metoda învăţării 
prin descoperire. Integrarea noilor tehnologii informatice în procesul de predare-învăţare 
(inclusiv utilizarea prezentărilor PowerPoint de către profesor sau elevi, utilizarea şi 
analizarea informaţiilor preluate de pe Internet) devine esenţială, în condiţiile multiplicării 
surselor de informare şi de comunicare.  

Pentru aplicarea acestei programe şi pentru dezvoltarea învăţării în clasă se 
recomandă realizarea unor activităţi diversificate de către elevi şi profesor, care să 
promoveze: exersarea terminologiei specifice domeniului geografiei turismului prin forme şi 
structuri atractive, raportarea terminologiei specifice la alte discipline şcolare, utilizarea unor 
resurse complementare de instruire, exersarea unor activităţi de învăţare care să faciliteze 
educaţia permanentă, centrarea demersului de predare-învăţare pe elemente relevante şi de 
interes actual din lumea contemporană. De asemenea, se recomandă utilizarea de ghidurile 
metodologice, atlase, lucrări complementare.  

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Aceasta trebuie 
să se realizeze ca evaluare continuă, formativă. Pentru a favoriza o evaluare obiectivă 
profesorul trebuie să prezinte cu claritate competenţele generale ale disciplinei precum şi 
competenţele specifice urmărite. Alături de formele clasice de evaluare, se recomandă 
utilizarea unor instrumente complementare de evaluare ca: proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii, comportamentului  şi a atitudinii elevilor. 
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RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 
 
1. Avram, A., Marile oraşe ale lumii,  Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004. 
2. Cândea, M., Simion, T., Bogan, E., Patrimoniul turistic al României, Ed. Universitară, 

Bucureşti, 2012. 
3. Cocean, P., Geografia turismului, Ed. Carro, Bucureşti, 1996. 
4. Cocean, P., Peşterile României, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1995. 
5. Colfescu, S., Bucureşti - Ghid turistic, istoric, artistic, Ed. Vremea, Bucureşti, 2012. 
6. Dinu, M., Geografia turismului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004. 
7. Fotea, A., Spania – Ghid turistic, Ed. Vremea, Bucureşti, 2006. 
8. Neguţ, S., Nicolae, I., Patrimoniul UNESCO, cultural şi natural, Ed. Meronia, Bucureşti, 

2001. 
9. Obrascu, C., Roma – Ghid turistic şi cultural, Ed. Artefakt, Bucureşti, 2006.  
 
 
 
 
Grup de lucru  
 

Grama Mihaela Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucureşti 

Moisă Lucia Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucureşti 

 


	Programa şcolară
	GEOGRAFIA TURISMULUI

	Clasele a IX-a – a X-a
	Ciclul inferior al liceului
	Filiera vocaţională, Profilul teologic
	Cultul greco-catolic

	COMPETENŢE GENERALE
	Conţinuturi
	Competenţe specifice
	COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
	Conţinuturi
	Competenţe specifice

