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Competențe specifice:  

 

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili să: 

 

 Evidențieze într-un text problemele legate de defrișările ilegale din România; 

 Calculeze distanțele dintre două orașe din Europa, utilizând coordonatele geografice; 

 Elaboreze un organizator grafic; 

 Identifice și să localizeze obiective turistice; 

 Să identifice și să descrie principalele probleme cu care se confruntă Europa în lumea 

contemporană; 

 Realizeze transferul de cunoștințe de la alte dișcipline de învățămînt în prezentarea unui fapt 

geografic. 

 

Consolidarea cunoștințelor constă în administrarea unor sarcini de lucru care stimulează 

dezvoltarea inteligențelor multiple  ale elevilor și care permit aprofundarea unor concepte 

prevăzute la diferite arii curriculare. 

 

I.Etapa de pregătire: 

Cu o săptămînă înainte se administrează testul pentru identificarea tipului de inteligență și se 

distribuie sarcinile de lucru, deoarece timpul de elaborare al acestora este mai mare pentru unele 

grupe, implicând și consultarea unei bibliografii specifice. 

II.Amenajarea sălii: 

Mesele din clasă vor fi aranjate în 8 centre de creație, conform celor 8 inteligențe: 

1. Centrul Oamenilor de Cultură- Inteligența verbal-lingvistică 

2.Centrul Oamenilor de Știință – Inteligența logico-matematică 

3. Centrul de Construcții – Inteligența vizual- spațială 

4. Centrul Naturaliștilor – Inteligența naturalistă 

5. Centrul Comunitar – Inteligența interpersonală 

6. Centrul Solitarilor – Inteligența intrapersonală 

7. Centrul Muzical – Inteligența muzicală 

8. Centrul de Artă – Inteligența corporal – kinestezică 

 

III.Desfășurarea activității: 

 

1. Captarea atenției: 



2.Anunțarea sarcinilor de lucru. 

 

 

Inteligența verbal – lingvistică: 

 

 Scrie și citește cu plăcere; 

 Învață cu ușurință regulile gramaticale și observă rapid greșelile 

gramaticale ce apar în diferite texte; 

 Este atras de jocurile de cuvinte, cuvinte încrucișate, rebusuri; 

 Își amintește cu rapiditate diferite replici din povești, filme sau 

desene animate; 

 

 Dezbateri pe diferite teme; 

 Citit/lectură; 

 Poezii atractive aplicate; 

 Jocuri de cuvinte/rebusuri; 

 Vorbit în public; 

 Scriere creativă; 

 

Sarcină de lucru: 

 Sunteți în vizită la Parlamentul European, iar în fața parlamentarilor europeni va 

trebui să pledați pentru stoparea defrișărilor ilegale din România. Discursul trebuie să 

dureze 2 minute și să fie prezentat în limba română, engleză și franceză. 

 

 

Inteligența logico-matematică: 

 
 Operează cu plăcere cu cifre; 

 Are o gândire logică; 

 Realizează conexiuni și identifică elemente de relaționare care 

conduc la explicarea unor fenomene; 

 Rezolvă cu ușurință probleme/situații problemă; 

 Manifestă o curiozitate deosebită; 

 

 Exerciții de rezolvare de situații problemă (cu două sau mai multe 

soluții); 

 GeoMatematică distractivă (exerciții cu baze de date și numere); 

 Date statistice și grafice; 

 Clasificări, algoritmizări, rebusuri; 

 
Sarcină de lucru: 

 Stabiliți cu ajutorul telefonului coordonatele geografice ale orașelor Bruxelles și 

București; 

 Calculați distanța în grade, minute și secunde dintre cele două capitale; 



 Transformați valorile obținute în kilometri, știind că unui grad de longitudine îi 

corespund 101 Km, iar unui grad de latitudine îi coresound 111,1 Km; 

 Introduceți coordonatele GPS ale celor două orașe în aplicația Google Maps . 

 

 

Inteligența vizual – spațială: 

 Percepe cu acuitate culorile;  

 Se orientează ușor în spațiu; 

 Realizează cu ușurință desene grafice (sigle, blazoane etc.) și 

diverse forme geometrice; 

 Citește și interpretează cu ușurință o hartă; 

 Percepe foarte ușor relațiile dintre obiecte și fenomene geografice; 

  

 Exerciții de citire și interpretare a hărților; 

 Pictură, desen liniar și schițe; 

 Modelări ale obiectelor geografice; 

 Exerciții de localizare și identificare a elementelor reprezentate 

pe hărți și planuri; 

                                            

Sarcină de lucru: 

 Realizați un organizator grafic sub formă de  ciorchine structurat cu 6 sateliți prin care 

să evidențiați caracteristicile cadrului natural al Romăniei și al Europei (poziția 

geografică, relief, climă, rețea hidrografică, zone biopedogeografice, resurse naturale). 

 

Inteligența naturalistă: 

 Învață rapid și eficient în natură sau în spații care au diverse elemente 

naturale (flori, copaci, decorațiuni etc.); 

 Este atras de științele naturale și de mediul geografic; 

 Are o bună orientare în natură și utilizează frecvent elemente naturale 

ca reper; 

 Manifestă o grijă deosebită pentru plante și 

 

 Proiecte care să pună accent pe protejarea și conservarea mediului; 

 Excursii, plimbări, drumeții care să include obiective naturale; 

 Experiențe de învățare în aer liber; 

 Exerciții de construire,analiză și interpretare a unor peisaje naturale. 

 

Sarcină de lucru: 

 Stabiliți un traseu turistic în Belgia, care să includă obiective turistice importante ce 

pot fi vizitate de colegii voștrii în cele trei zile de excursie. 

 Identificați și prezentați mâncaruri specifice fiecărei regiuni geografice din România și 

sugerați-le colegilor vostri un  meniu specific românesc pe care să-l prezinte la 

Bruxelles. 

 

Inteligența interpersonală: 



 Are mulți prieteni și inițiază jocuri care implică alți copii; 

 Are abilități puternice de conducere, organizare, 

comunicare, mediere și negociere;  

 Înțelege foarte ușor comportamentul celor din jurul său și 

se implică în rezolvarea problemelor celorlalți; 

 

 Activități de învățare prin cooperare; 

 Exerciții care să implice realizarea unor proiecte de grup; 

 Activități extrașcolare cu un grup mai numeros; 

 Informații care să pună accentual pe laturaemoțională, 

prin analiza unor contexte sociale diferite 

 

 

Sarcină de lucru: 

 Realizați un proiect cu titlul: „Problemele Europei în lumea contemporană” în care să 

surprindeți una dintre următoarele probleme: geografie politică, demografie, mediu. 

  

 

Inteligența intrapersonală: 

 Preferă activitățile de lucru individuale; 

 Are un stil solitar de învățare, iar atunci când întâmpină 

dificultăți, încearcă să le rezolve prin forțe proprii; 

 Își controlează foarte bine emoțiile și sentimentele; 

 Se raportează la sine în fiecare activitate pe care o realizează; 

 

 

 Sarcini de lucru care să-i permită o abordare proprie; 

 Exerciții care să includă poezii, jurnale,noțiuni abstracte; 

 

Sarcină de lucru: 

 Identificați și prezentați monumente de arhitectură celebre din Belgia( prezentarea 

poate fi realizată sub formă de prezentare power-point sau prezi); 

 Elaborați un poster prin care sa scoateți în evidență caracteristicile specifice României. 

 

Inteligența muzicală: 

 Are ureche muzicală și simț dezvoltat al ritmului sunetelor;  

 Gândește prin melodicitate; 

 Are abilități de a compune muzică și de a cânta la un instrument; 

 Ascultă muzică încă de la vârste fragede; 

 Generează cu ușurință ritmuri, bate tactul,fredonează și fluieră 

cu plăcere sau este atras de concerte; 

 

 Exerciții care să fie bazate pe fond muzical; 

 Poezii și cuvinte melodioase; 

 Activități creative care să implice noțiuni muzicale; 



 Exerciții de realizat analogii între diverse elemente geografice, cu referire la domeniul 

muzical. 

 

Sarcină de lucru: 

 Alegeți și interpretați o melodie specifică tării voastre. 

 

Inteligența corporal-kinestezică: 

 Se exprimă ușor cu ajutorul corpului;  

 Are o bună coordonare motrică; 

 Rezolvă diferite probleme prin intermediul activităților fizice; 

 Are o mare capacitate de exprimare a emoțiilor cu ajutorul mișcărilor; 

 Este talentat la sport; 

 

 Exerciții de explorare directă sau indirectă a realității prin 

folosirea simțurilor, în special cel tactil; 

 Jocuri de construire a unor modele/machete, de asamblare a unor 

piese sau puzzle-uri; 

 Experimente și lucru cu modele didactice; 

 Piese de teatru, în special cele care necesită implicare emoțională; 

 Drumeții, excursii, vizite. 

 

Sarcină de lucru: 

 Sunteți într-o excursie în Bruxelles, v-ați rătăcit și vreți să ajungenți la un restaurant 

pentru a servi masa. Încercați prin mimica feței și alte gesturi sa-i spuneți unui cetățean 

belgian cine sunteți și ce doriți, pentru ca acesta să vă îndrume unde aveți nevoie. 

 Alegeți  și interpretați un dans specific tării voastre. 

 

 

 

 

III. Realizarea sarcinilor  

 

IV. Prezentarea lucrărilor 

 

V. Concluzii 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

Abordarea prin prisma inteligențelor multiple a lecției, se dovedește a fi eficientă din mai multe 

motive: 

 Toți elevii participă la lecție, chiar dacă sarcinile au fost date anterior. Astfel, chiar dacă au 

lucrat acasă, au rezolvat sarcini plăcute și au asimilat cunoștințe noi. 

 Au fost valorificate diferite tipuri de inteligențe, specifice fiecărui elev și astfel a fost 

înlăturată senzația de corvoadă pe care o au unii elevi vis-a vis de învățare. 

 Elevii s-au implicat în realizarea sarcinilor, iar rezultatele activității s-au concretizat în 

cunoștințe asimilate și consolidate, în deprinderea de a lucra în echipă, chiar pe ani de studiu 

diferiți și în dezvoltarea afinității față de geografie. 


