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Geografia - una
dintre cele mai vechi

ştiinţe la nivel
planetar



Geografia, principala formă de

cunoaştere a lumii, este ştiinţa care

studiază mediul geografic văzut ca

spaţiu de desfăşurare a activităţilor

umane.

S-a dezvoltat în perioada marilor

descoperiri geografice şi a cunoscut o

amploare deosebită în sec. XIX şi XX,

cînd s-au clarificat mai multe probleme

cum ar fi: denumirea ştiinţei şi a

obiectului de studiu, o definire

cuprinzătoare, limitele învelişului

geografic, diviziunile, locul ei în sistemul

ştiinţelor despre Pământ.

.

http://documents.tips/documents/prezentare-geografieppt.html



Termenul „geografie” provine din

grecescul „ge”/”geo” (Pămînt) şi

„graphein” (scriere/descriere), aşa dar,

„descrierea Pămîntului”, din diverse

puncte de vedere: al reliefului, al

fenomenelor naturale, al locuitorilor, al

hidrologiei, climatologiei, oceanografiei

etc. Geografia este considerată o ştiinţă

sistemică care studiază suprafaţa

Pământului în interdependenţa

învelişurilor lui externe care în totalitate

formează geosfera externă, epigeosfera

sau geoversum, numite uneori şi înveliş

geografic.

DICŢIONARE GEOGRAFICE

http://documents.tips/documents/prezentare-
geografieppt.html

http://documents.tips/documents/prezentare-geografieppt.html








Geografia are patru mari eroi: Alexandru (care a dus influenţa

greacă până la Gange), Marco Polo, Columb şi Magelan. Dar

eroul macedonian şi-a putut realiza în mare parte scurta şi

uluitoarea carieră pentru că tatăl său îi lăsase moştenire toată

forţa militară şi toată înţelepciunea Greciei, acaparate cu şiretenie

de către el. Columb a descoperit o lume nouă, ajutat de fraţii

Pinzon şi de alţi marinari spanioli, care, datorită aşezării

geografice a ţării lor, cunoşteau mai bine decât toţi ceilalţi

navigatori existenţa unor pământuri misterioase în largul

oceanului. Magelan şi-a văzut completat înconjurul planetei graţie

energiei lui Sebastian del Cano, care s-a priceput să ducă la bun

sfârşit proiectul. Marco Polo n-a avut colaboratori. A fost un simplu

neguţător genial, îndrăgostit de studii şi de descoperiri, care

învăţa cu uşurinţă limbi străine şi se adapta cu aceeaşi uşurinţă la

diferite medii de viaţă. O minte vioaie, în stare să îndeplinească

cele mai variate îndeletniciri.
Vicente Blasco Ibanez 

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?p=2&s=geografie



DIDACTICA GEOGRAFIEI

DIDACTICA GEOGRAFIEI oferă

importante puncte de sprijin

studenţilor şi profesorilor de

specialitate pentru proiectarea,

organizarea şi desfăşurarea actului

didactic, alternând teoria cu

practica. Lucrările date invită la

autoinstruire, la cercetarea

didactică, oferind, totodată,

posibilitatea conştientizării că,

pentru a preda, nu este suficient să

stăpâneşti un volum de cunoştinţe

dintr-o specialitate, ci, mai ales, să

fii capabil să-i înveţi şi pe alţii tehnici

de activitate intelectuală pentru a-şi

însuşi acele conţinuturi, precum şi

altele noi.

http://www.librarie.net/p/68624/DIDACTICA-GEOGRAFIEI-Nicolae-ILINCA

http://www.librarie.net/p/68624/DIDACTICA-GEOGRAFIEI-Nicolae-ILINCA


GEOGRAFIA FIZICĂ

Geografie fizică - ştiintă

care studiază mediul

fizic, dar şi implicaţiile

reciproce cu activităţile

antropice.

Geografia fizică este o

ramură a geografiei

care se ocupă de

suprafața globului

pământesc și de

fenomenele care au loc

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie





GEOGRAFIA UMANĂ

Ştiinţă milenară, despre

om şi natură, Geografia

caută să explice

aspecte ale mediului

înconjurător, obţinându-

şi un loc fruntaş între

domeniile cunoaşterii.

Totodată, devine un

instrument util societăţii

prin latura sa practic-

aplicativă.

http://geografilia.blogspot.md/2010/09/ce-este-geografia_24.html

http://geografilia.blogspot.md/2010/09/ce-este-geografia_24.html


GEOGRAFIA ECONOMICĂ

Geografia economică

este ramura geografiei

umane care studiază

resursele naturale atât

ca răspândire naturală,

în spaţiu, cât şi ca obiect

al activităţii economice

de prelucrare, transport,

depozitare şi distribuire.

http://geografilia.blogspot.md/2010/09/ce-este geografia_24.html

http://geografilia.blogspot.md/2010/09/ce-este geografia_24.html




GEOGRAFIA REPIBLICII MOLDOVA



Îmi place geografia. Îmi place să ştiu unde sunt locurile.

Tom Felton

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?p=2&s=geografie

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?p=2&s=geografie


GEOGRAFIA ROMÂNIEI



GEOGRAFIA POPULAŢIEI

Geografia populaţiei desfăşoară

diferite aspecte din sfera geografiei

populatiei si a asezarilor omenesti.

Sunt relevante urmatoarele

caracteristici: distributia spatiala,

descrierea si analiza

geodemografica; interrelatiile

dintre populatie, mediul

inconjurator, resursele naturale si

dezvoltarea durabila; formarea,

evoluţia si distributia spatiala a

asezarilor omenesti, precum si

impactul acestora asupra mediului.

http://geografie.uvt.ro/wp-

content/uploads/2015/07/Geografia-populatiei

http://geografie.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/07/Geografia-populatiei


CONFERINŢE, SIMPOZIOANE



ATLASE GEOGRAFICE



În geografie, o localitate de pe Pământ se măsoară cu

ajutorul unor cercuri mari cari împart sfera pământească,

numite cercuri de longitudine şi de latitudine. Pentru

longitudini, măsurătoarea se face pe cercul ecuatorial, cari e

împărţit în 360 de grade. Un anume, cerc mare, cari trece prin

polul nord, întretaie ecuatorul şi trece prin polul sud, a fost

luat ca punt de origine. Acest cerc e cel cari trece prin locul

unde se află observatorul Greenwich. Locul unde acest cerc

întretaie ecuatorul a fost însemnat cu 0 grade.

Victor Anestin

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=181251

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=181251


PUBLICAŢII PERIODICE







GEOGRAFIA ÎN BAZE DE DATE

http://search.ebscohost.com

http://libruniv.usarb.md/

http://link.springer.com/

https://doaj.org/

http://www.polpred.com/

http://bookshop.europa.eu/ro/home/

http://search.ebscohost.com/
http://libruniv.usarb.md/
http://link.springer.com/
https://doaj.org/
http://www.polpred.com/
http://bookshop.europa.eu/ro/home/
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DOAJ



SpringerLink



EUBookshop
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