Amfiteatrul Virtual
- Ediția a II-a Program de prelegeri și ateliere online pentru elevi din învățământul preuniversitar
Înscrierea participanților se face cu cel puțin 2 zile înainte de susținerea unei teme
printr-un email transmis de un cadru didactic la adresa AmfiteatruVirtualGeografie@unibuc.ro în care să
comunice instituția de învățământ și numărul de elevi participanți.

Link-ul de conectare va fi transmis pe email cadrului didactic cu 24 de ore înainte de fiecare eveniment.
Prelegerile și atelierele se vor desfășura în fiecare zi de

vineri începând cu ora 10.00 din 3 decembrie 2021 până pe 27 mai 2022.
În săptămâna 8-14 aprilie 2021 sunt evenimente programate în fiecare zi!
La cererea cadrelor didactice din instituțiile

liceale putem organiza online și prezentarea
programelor de studii ale facultății pentru sesiunea de admitere iulie 2022.

Data
03.12.2021

10.12.2021
17.12.2021
14.01.2022
21.012022

28.01.2022

Tema

Nume cadru didactic

Lect. univ. dr. Răzvan Popescu
Proiecte de cercetare a reliefului montan în
contextul schimbărilor climatice trecute și
actuale - Obiective, metode și rezultate
Prof. univ. dr. Ileana Stupariu
Peisajele României - imaginea unui teritoriu
Conf. univ. dr. Iuliana Vijulie
Peisajele agrare europene, între conservare
și distrugere
Lect. univ. dr. Gabriela Toroimac
Râurile - un secol de schimbări
Lect. univ. dr. Ștefan Iordache
Cum pot vorbi o limba "străină" după numai
60 minute? - Comunicarea și transmiterea
datelor în meteorologie
Lect. univ. dr. Andra Andreea
Hazardele geografice din Romania vs.
Topârceanu
activitățile turistice

Recomandat
Gimnaziu
⃝

Liceu
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Data
04.02.2022
18.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
01.04.2022
08.04.2022
08.04.2022
11.04.2022
11.04.2022
12.04.2022
13.04.2022
13.04.2022
14.04.2022
06.05.2022
13.05.2022
20.05.2022
27.05.2022

Tema
Meteorologia extremelor (cicloni tropicali,
tornade, trombe marine etc.)
Cărți sau hărți? Cum transmitem / primim
informație geografică?
De la distracție la inspirație, învățăm să
construim hărți 3D
Introducere în fotografia geografică
Clima Europei
Reprezentări cartografice din perspectivă
istorică
Rolul educației meteorologice în contextul
actual al schimbărilor climatice
Introducere în patrimoniul industrial
Metode manuale și low cost pentru
determinarea calității apei
Ariile protejate din România
Caravana Facultății de Geografie
De ce călătorim? Întrebări și răspunsuri
Geografie și planificare teritorială
Imaginile satelitare – de la capturi ale
timpului la utilitate practică
Geograf în folosul societății
Caravana Facultății de Geografie
Amprenta de carbon. Tinerii împreună
pentru un viitor sustenabil
Natura urbană – de la emoții la cercetarea
geografică
Schimbări globale și regionale ale mediului
O scurtă introducere în prognoza vremii
Turism cultural în România

Nume cadru didactic

Recomandat

Lect. univ. dr. Ștefan Iordache

Gimnaziu
⃝

Liceu
⃝

Lect. univ. dr. Mihaela Verga

⃝

⃝

Lect. univ. dr. Andra Andreea
Topârceanu

⃝

Lect. univ. dr. Iulian Săndulache

⃝

⃝

Conf. univ. dr. Iuliana Vijulie

⃝

⃝

Cercet. Eugen Grama

⃝

⃝

Lect. univ. dr. Dana Constantin

⃝

⃝

Asist. univ. dr. Cristina Merciu

⃝

⃝

Dr. Gabriela Moroșanu

⃝

⃝

Lect. univ. dr. Iulian Niculae

⃝

⃝
⃝

Lect. univ. dr. Mihaela Preda

⃝

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu

⃝

Lect. univ. dr. Constantin Nistor

⃝

Conf. univ. dr. Robert Dobre

⃝
⃝

Lect. univ. dr. Dana Constantin

⃝

Conf. univ. dr. Mihai Niță

⃝
⃝

Lect. univ. dr. Vasile Popa

⃝

⃝

Lect. univ. dr. Ștefan Iordache

⃝

⃝

Conf. univ.dr. Camelia
Teodorescu

⃝

