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Echipă de autori cu mare 
experiență în predarea disciplinei

Acces la colecția Terra Magazin
(digital pe clasadigitala.ro)
Planșe 3D spectaculoase

Școlile îl pot comanda pentru elevi din 23 iunie 2022 pe platforma ME.

Susținem de 25 de ani 
performanța în geografie!
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Calitate  
științifică  
de excepție

Echipă de autori cu 
mare experiență  
în predarea  
disciplinei

Manualul a primit  
98 puncte  
(din 100 posibile)  
în urma evaluării 
comisiei de experți 
evaluatori, în cadrul 
licitației desfășurate 
în anul 2022,  
organizată de  
Ministerul Educației.
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98puncte

Scanați codul QR, răsfoiți noile  
manuale CD PRESS în clasadigitala.ro  

și descoperiți alte materiale 
educaționale suport.

Pachet educațional  
complet
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  Ghidul  
profesorului  
actua lizat anual, 
disponibil gratuit 
pe platforma  
clasadigitală.ro
•  planificare, proiectare  
pe noua structură 
a anului școlar  
în 5 module 

  Caietul elevului  
exerciții diverse,  
cu spații de lucru

  Atlas geografic  
școlar  
•  planșe didactice 
într-o realizare 
grafică de  
excepție

  Acces gratuit  
la platforma  
clasadigitală.ro

Planșe didactice
 LITOSFERA
 ATMOSFERA
 HIDROSFERA
 BIOSFERA

ISBN 978-606-528-338-1

www.cdpress.ro 

Editura CD PRESS vă recomandă:

 Sistemul Solar  Dinamica plăcilor tectonice  Studiu de caz: geneza Munților 
Himalaya  Vulcanii pe Glob  Tipuri de relief  Structura verticală a atmosferei

ATLAS
GEOGRAFIC

ȘCOLAR

Omologat 
MEN
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Resurse pentru planificarea calendaristică și proiectările
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Accesați resurse educa-
ționale avizate/omolo-
gate MEN pentru gimna-
ziu și beneficiați de:
 Certificat de utilizator 
platforma clasadigitală.ro
 Asistență pentru pro-
  fesori  

Citiți, oriunde și ori-
când, mii de pagini, ac-
cesând cea mai mare 
colecție digitală din 
domeniul geografiei, 
Terra Magazin.

Prin abonament PREMIUM 
la clasadigitală.ro răsfoiți și 
consultați mii de pagini de 
manuale și auxiliare școlare 
aprobate/avizate MEN.

Accesați materialele (programă | planificare | suport de curs)  
pentru cursurile opționale interdisciplinare: 
  Geoștiințe – De la secretele trecutului la viitorul planetei
   Idei verzi pentru planeta albastră
  Călătorii extraordinare. Jules Verne. Aventuri între știinţă și literatură

TOT într-un singur LOC!

Clasa Digitală
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Sunteți la curent cu noutățile legate de cea mai 
mare expoziție-concurs de postere digitale pe 
teme de științe – Lumea pe care o descoperi, 
ediția a X-a*, precum și cu informații despre  
Mica Olimpiadă de Geografie – TERRA**. 

 4

motive 
pentru 
a folosi

clasadigitală.ro




