
Prezentarea opționalului 

Geografie Spirituală

Propunători: 

Popescu Cristinel- profesor de geografie

Rotaru Cătălin- profesor de religie, preot



Curriculum-ul opţional de geografie locală și religie intitulat

„Geografie spirituală” se adresează elevilor din învăţământul

gimnazial de la clasele V-VIII, dornici să cunoască, alături de

informaţiile din programa oficială, cât mai multe date despre

geografia locală şi a orizontului apropiat şi să- L descopere pe

Dumnezeu din cele înconjurătoare: „ Cerurile spun slava lui
Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui o vestește tăria” (PS 18, 1). El îşi

propune familiarizarea elevilor cu aspectele geografico-religioase
din orizontul apropiat, precum şi dezvoltarea de capacități,
deprinderi de a cerceta şi întocmi referate, mini-lucrări ştiinţifice,

hărţi, mini-ghiduri turistice, pliante, afişe, toate cu scopul de a

cunoaşte cât mai bine locurile natale şi posibilităţile pe care le au

elevii şcolii noastre în vederea orientării şcolare şi profesionale

privind ocuparea unui loc de muncă în apropiere de localitatea

natală. Geografia privită ca loc (spaţiu), iar religia ca manifestare

spirituală specific umană este materializată în denumiri,
monumente, moduri de viață.



Studiul orizontului local începe practic cu mult înainte ca oricare 

dintre noi să fi auzit cuvintele: istorie, geografie și religie. Începe odată 

cu primele întrebări pe care le adresăm părinţilor despre locul în care ne 

petrecem copilăria, pentru aceia dintre noi care mai târziu mergem la 

şcoală, trăim pur şi simplu în localitatea în care ne-am născut. Simion 

Mehedinţi recomanda ca studiul geografiei să se facă începând de la 

studiul localităţii natale şi apoi să se continuie treptat studiul cu regiuni 

din ce în ce mai îndepărtate , până la înţelegerea complexităţii lumii şi din 

punct de vedere geografic. Dacă situația o s-o permită , elevii vor 

participa la drumeții și ieșiri cât mai dese în orizontul local și apropiat. 

Iată câteva imagini reprezentative din cadrul opționalului:





Fostul județ Râmnicu Sărat



Iazul Morilor-trecea prin zona pieței, 

mai jos de Complexul Brâncovenesc



Școala noastră

Școala Nr. 1



Satul Neculele Schitul Muntioru

Lacul Vintileasca

Vârful Penteleu-

văzut de pe Muntele Furu Mare



Confluența Râmnic-Siret

Confluența Coțatcu-Râmnic

Cascada Râmnicului-Pleși



Fosta 

închisoare

de la 

Râmnicu

Sărat


