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                                                  PROGRAMA PENTRU CURS OPTIONAL: 

                               An Introduction to the Geography of the United Kingdom 

 
 

 

 

ARGUMENT 

Cursul de faţă îşi propune să trateze aspectele esenţiale ce compun geografia Marii 

Britanii (geografie politică, fizică, geografia populaţiei şi aşezărilor umane, geografia 

umană, a mediului etc.) şi să integreze metalimbajul de specialitate în limba engleză. 

 

OBIECTIVE CADRU 

1) Utilizarea corectă a terminologiei specifice în vederea explicării mediului 

geografic al Marii Britanii. 

2) Realizarea de conexiuni interdisciplinare între geografia şi istoria Marii Britanii. 

3) Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu 

reprezentările lor cartografice sau grafice. 

4) Dobândirea unor deprinderi, priceperi şi tehnici de învăţare care să faciliteze o 

pregătire permanentă. 

5) Dobândirea unor competenţe interculturale pe baza studierii geografiei Marii 

Britanii. 

 

OBIECTIVE DE REFERINTA 

 

1 

1.1 Să utilizeze corect şi adecvat metalimbajul specific disciplinei în limba engleză. 

1.2 Argumentarea unui demers explicativ 

1.3 Să redacteze scurte lucrări folosind teremenii însuşiţi sau pe baza materialului audio-

vizual prezentat. 

 

2 

2.1 Să identifice şi să diferenţieze informaţiile specifice celor două discipline, respectiv   

      geografia şi istoria. 

2.2 Să alcătuiască axe cronologice ale evoluţiei mediului înconjurător 

 

3 

3.1 Citirea şi interpretarea informaţiilor cartografice 

3.2 Să analizeze hărţi, identificând poziţia şi graniţele Marii Britanii 

3.3 Operarea cu simboluri, semne şi convenţii 

3.4 Construirea unui text structurat utilizând informţii cartografice sau grafice 

 

4 

4.1 Identificarea şi folosirea informaţiilor utile în sisteme multimedia. 

4.2 Utilizarea unor metode experimentale şi de simulare 

4.3 Formarea unui comportament critic constructiv 
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5 

5.1 Dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a comunităţii britanice şi 

universalizarea acesteia 

5.2 Relaţionarea interculturală a comunitaţii Marii Britanii 

5.3 Să manifeste interes pentru aspectele esenţiale ale geografiei Marii Britanii 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz: How much do I know about the United Kingdom? 

Quiz feedback & discussion 

Here are the British Isles 

Physical features: terminology, constituent countries, boundaries & area. 

The Relief of the British Isles 

Physical geography: mountains, hills, lakes, rivers, islands. 

The Thames (BBC documentary): watching and discussing the documentary. 

Weather and Climate 

Factors affecting climate 

Temperature 

Precipitation 

Environment: Fog / smog 

The Waters of the British Isles 

Rivers, lakes 

Water problems 

Population of Britain 

Population distribution 

Density and conurbations 

Population change 

Britain Before the Ice Age (BBC documentary): watching and discussing the 

documentary. 

Energy Resources 

Types of energy 

Environment: Sustaining our future 

Industry 

Classification of industry 

Location of industry 

Industrial change 

Farming 

Factors influencing farming 

Types of farming 

Farming systems 

Transport 

Features of transport in the U.K. 

Types of transport 

Traffic aspects 
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Recreation and Tourism in the U. K. 

Types of recreational activities 

Changing patterns in the British tourist industry 

National Parks in the U. K. 

 

 

 

Welcome to the U.S.A. 

Location, size and extent 

American Celebrations 

The Face of the Land 

Types of relief in the U.S.A. 

Formation of landscape 

Climate and Weather 

Climate types in the U.S.A. 

Climate hazards 

The Waters of the U.S.A. 

The rivers, the lakes 

Natural environment in the U.S.A. 

The Regions of the U.S.A. 

Features of a region 

The Northeast 

“Boswash” Megalopolis 

New England: physical features, economy, population 

New York 

Washington D.C. 
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ACTIVITATI DE INVATARE 

 

 

- Utilizarea corecta a terminologiei specific pentru explicarea mediului geographic 

- Utilizarea si orieentarea corecta pe harta 

- Raportarea elementelor semnificative din societate, stiinta si tehnologie la mediul 

inconjurator 

- Integrarea aspectelor din natura si societate in mediul inconjurator 

- Relationarea elementelor si fenomenelor din realitate cu reprezentarile lor 

cartografice si grafice 

- Elaborarea unui text coherent utilizand termini geografici 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MODALITATI DE EVALUARE 

 

 

 

- Identificarea unor puncte geografice pe harta 

- Completarea unor texte lacunare 

- Definire a termenilor de baza (oral sau scris) 

 


