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ARGUMENT 

 

 Cursul de  Turism internaţional se adresează elevilor din clasa a XI-a. Oportunitatea 

diversificării ofertei curriculare prin introducerea acestei discipline noi derivă din importanţa 

socială şi economică a unui fenomen insuficient abordat în cadrul programelor de geografie 

pentru liceu. În actuala etapă de dezvoltare a societăţii turismul reprezintă pricipala modalitate de 

refacere bio-psihică şi a doua activitate ca pondere în structura comerţului mondial. Creşterea 

veniturilor populaţiei şi facilităţile de deplasare prin permeabilizarea frontierelor oferă 

posibilitatea inclusiv elevilor  de a vizita noi locuri, a intra în contact cu alte culturi, a percepe 

alte stiluri de viaţă. Acest CDŞ vizează formarea şi dezvoltarea unor competenţe utile pe baza 

unor conţinuturi adecvat selectate. Activităţile de învăţare sunt concepute astfel încât să permită 

activitatea nemijlocită a elevului , acesta fiind pus în situaţia de a localiza , a identifica , a 

explica, a asocia , a selecta , a compara etc ., elemente şi fenomene turistice Se are în vedere nu 

doar o simplă trecere în revistă a obiectivelor turistice de mare atractivitate ci şi înţelegerea 

mecanismelor care stau la baza dezvoltării fenomenului, a beneficiilor , dar şi a riscurilor pe care 

le implică.  O atenţie deosebită va fi acordată  formării unor deprinderi la elevi de realizare a unor 

portofolii (referate, reclame turistice, prezentări PP, etc.).  

 Prin conţinuturile selectate are valenţe multidimensionale, dimensiunea geoecologică 

îmbinându-se cu cea interdisciplinară, culturală, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENŢE GENERALE 

 

 

 Perceperea coerentă a elementelor, proceselor şi fenomenelor specifice 

activităţilor turistice. 

 Conştientizarea importanţei culturale, sociale şi economice a  turismului, precum şi a 

implicaţiilor sale umane şi ecologice. 

 Investigarea şi interpretarea unor fenomene şi procese specifice geografiei 

turismului, percepute direct sau mediat. 

 Conştientizarea consecinţelor pe care le poate avea exploatarea neadecvată a resurselor 

naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

 

 Promovarea unui mediu natural propice vieţii  

 Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie. 

 Respectul pentru diversitatea naturală şi umană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 

Competenţe specifice 
Conţinuturi 

1.1. Identificarea factorilor care condiţionează 

activităţile de turism; 

Descrierea dimensiunilor fenomenului turistic 

pe plan naţional şi mondial; 

1.2. Identificarea principalelor constrângeri ale 

dezvoltării turismului pe plan mondial şi 

naţional. 

2.1.Documentarea asupra diverselor obiective 

turistice 

2.2. Caracterizarea unor obiective turistice 

naturale şi antropice 

2.3. Identificarea componentelor patrimoniului 

turistic natural şi antropic din România; 

2.4. Localizarea pe suporturi cartografice a 

resurselor turistice 

 

3. Explicarea importanţei infrastructurii 

turistice 

4. Explicarea circulaţiei turistice prin prisma 

factorilor generatori 

5. Descrierea principalelor forme de turism de 

interes local, zonal şi naţional 

6. Identificarea fenomenelor de risc induse de 

activităţile turistice 

7.1.Documentarea asupra trăsăturilor 

definitorii ale principalelor regiuni turistice pe 

glob 

7.2. Prezentarea produselor rezultate în format 

electronic   

7.3. Elaborarea de itinerarii şi programe 

turistice specifice diferitelor zone de interes 

turistic. 

8. Caracterizarea celor mai importante regiuni 

turistice din România. 

 

1. Generalităţi privind activitatea de turism: 

 Noţiuni introductive 

 Locul şi rolul turismului  în societate; 

 Factorii genetici ai turismului; 

2. Resursele turistice naturale 

 Resursele turistice ale reliefului 

 Rolul climei în turism 

 Resursele turistice ale hidrosferei 

 Obiective turistice biogeografice 

 Resursele turistice naturale ale României 

3. Resursele turistice antropice 

 Obiective turistice istorice. 

 Edificii religioase. 

 Obiective culturale. 

 Obiective economice, activităţi şi 

manifestări etnografice. 

 România- obiective turistice antropice. 

4. Infrastructura turistică. 

5. Circulaţia turistică. 

6. Tipuri şi forme de turism 

7. Aspecte economice ale activităţilor turistice 

8. Fenomene de risc turistic 

9. Regiunile turistice ale globului 

 Regiunea Mării Mediterane 

 Regiunea Munţilor Alpi 

 Regiunea Mării Caraibilor 

 SUA 

 Regiunea Oceanului Indian 

 Australia şi Oceania 

10. Regiunile turistice ale României 

 Litoralul Mării Negre 

 Delta Dunării 

 Carpaţii 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

 Programa elaborată oferă posibilitatea realizării obiectivelor prin îmbinarea diverselor 

strategii didactice şi a mijloacelor de învăţământ. Pentru sporirea eficienţei şi atractivităţii 

activităţilor desfăşurate vor  utilizate diverse prezentări PPT, documentare, imagini, illustrate etc. 

Activitatea desfăşurată în clasă va fi dublată de o activitate de documentare şi elaborare a unor 

produse în vederea realizării unor portofolii personale. Elevii vor fi puşi în situaţia de a prezenta 

liber produsele realizate. Astfel modalităţile de evaluare se vor desprinde de practicile clasice 

prin teste şi verificări orale.  
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