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NOTĂ DE PREZENTARE 

În clasele a V-a - a IX-a se va studia disciplina istoria (antică, 
medie, modernă şi contemporană). 

Curriculum de istorie include obiectivele generale şi de referin-
ţă ale educaţiei istorice la nivel gimnazial. 

Programa cuniculară pentru studierea istoriei are următoarea 
structură: 

nota de prezentare 
reperele conceptuale 
obiective - cadru 
obiective de referinţă 
sugestii privind structurarea conţinuturilor 
sugestii metodologice 
sugestii de evaluare. 

Obiectivele - cadru ţin de înţelegerea şi reprezentarea timpului 
şi spaţiului istoric, cunoaşterea izvoarelor istorice şi interpretarea lor, 
însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate, formarea deprinderi-
lor de învăţare, înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie, forma-
rea de atitudini şi valori. 

Conţinuturile la istorie sînt flexibile, au la bază cunoaşterea şi 
explicarea evenimentelor de la local la regional, european şi universal. 
Oe aceste aspecte vor ţine cont autorii de manuale, precum şi cadrele 
didactice în procesul de predare/învăţare/evaluare. 

REPERE CONCEPTUALE 
Oportunitatea disciplinei. În contextul multicultural al socie-

tăţii europene şcoala deţine un rol esenţial în formarea unor cetăţeni 
conştienţi de menirea pe care o au în viaţa socială şi spirituală a con-
temporaneităţii. Aceasta solicită înţelegerea prezentului prin prisma 
evenimentelor din trecut; prezentarea evenimentelor de la local spre 
universal; dezvoltarea gîndirii critice asupra faptelor şi evenimentelor 
istorice; formarea unui comportament civic; formarea abilităţilor de 
susţinere a discursului individual pe teme istorice. 
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Predarea istoriei are ca obiectiv: 
- educarea unor cetăţeni responsabili şi implicaţi activ în viaţa 

politică şi în cultivarea respectului pentru diferenţele între popoare, 
fiind bazate pe afirmarea identităţii naţionale şi a principiilor toleran-
ţei; 

- promovarea valorilor fundamentale, precum: toleranţa, inţele
gerea reciprocă, drepturile omului şi democraţia; 

- dezvoltarea capacităţii intelectuale de a analiza şi a interpreta 
informaţia istorică în mod critic şi responsabil, pe calea dialogului, 
prin aflarea dovezilor istorice şi prin dezbaterea deschisă. care să aibă 
la bază perspectivele multiple asupra istoriei, cu precădere în ceea cc 
priveşte aspectele controversate şi sensibile; 

- afirmarea propriei identităţi individuale şi colective prin cu-
noaşterea moştenirii istorice comune în aspectele sale locale, naţiona
le, regionale, europene şi globale, etc. 

Obiectivele generale ale educaţiei istorice sînt structurate în şase 
obiective - cadru: 

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric. 
2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice. 
3. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate, formarea de-

prinderilor de învăţare. 
4. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie. 
5. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice. 
6. Formarea atitudinilor şi valorilor. 

Principiile educaţiei istorice. 
Educaţia istorică se realizează în baza următoarelor principii: 

prezentarea relaţiilor istorice la nivel local , naţional, regional, 
european şi universal; 
echilibrul în prezentarea conţinuturilor; 
echilibrul între "pai1icular" şi "general"; 
echilibrnl dintre perspectiva istorică "ve11icală" şi cea "orizontală"; 
accesibilitatea materialelor abordate, a telmicilor de predare I 
învăţare I evaluare; 
multiperspectivitatea, multiculturalitatea şi abordările pluralis-
te asupra predării istoriei; 
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creativitatea şi dezvoltarea gînclirii critice: 
clivcrsitatca (materialelor. tehnicilor etc.): 
lkxibililatea. deschiderea pcnlru formare şi dezvoltare. 

Tendinţele în educaţia istorică presupun: 
cultivarea la ekvi a sentimentului de încadrare în dimensiunea 
europeanii. care este deschisă către restul lumii: 
dezvoltarea capacităţilor critice ale elevilor. a abilităţilor de a 
gîndi pentru ei înşişi. de a manifesta obiectivitate şi rezistenţă 
la manipulare·; 

- analiza evenimentelor şi momentelor care au marcat istoria 
Europei prin anumite perioade şi fapte. studiate la nivel local. naţional. 
european. global; 

studierea fiecărei dimensiuni a istorici europene. nu doar a ce-
lei politice. ci şi a celei economice. sociale şi culturale: 
dezvoltarea curiozităţii şi a spiritului de cercetare . în special 
prin utilizarea metodelor ele investigaţie în ceea ce priveşte 
moştenirea istorică. o 70nă care poate stimula influenţele in-
tercultura Ic; 
studierea evenimentelor contro\ ersate şi sensibile prin luarea 
în discuţie a diferitelor fapte şi opinii. 

Conţinuturile au un caracter global şi sînt fle .xihilc. În prezen-
tarea lor e necesar respectarea cu strictele a principiilor din reperele 
conceptuale respective. 

Sugestiile metodologice generale. Îm·ăţarca istoriei în şcoală 
se va realiza prin aplicarea unei metodologii de un spectru larg. Pro-
fesorul şi elevii vor aplica anumite metode de predare şi învă1arc, cmc 
constituie ciiile de realizare a obiectivelor cognitive şi formative în 
cadrul tuturor formelor de studiere a istorici (lecţie. activitate.: cxtra-
curriculară. curs opţional). Prin intermediul lor se organizează şi se 
dirijează procesul de cunoaştere. Ele indică cum ar trebui să în,·eţe 

pentru a obţine cele mai bune rezultate. contribuie la stimularea în-
văţării . modelarea atitudinilor şi convingerilor. De alegerea adecvată a 
metodei depinde eficacitatea şi rezultatul instruirii. 

Noua metodologie didactică pune accent pc metodele activ-par-
ticipative. care dezvoltă potenţialul intelectual al elevi lor. prin anga-
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jarca unui efort personal în actul învăţării. Acestea sînt metode care 
valorifică procesele de cunoaştere. înţelegerea şi respectarea valorilor 
educatiei istorice. Metodele activ-participative presupun schimbaren 
accentului de la "cc trebuie învăţaf' la "cum trebuie învăţat". Prin 
intermediul acestuia elevul este pus în ipostaza de căutător al cunoş
tintelor istorice, nu c.loar de consumator al acestora. 

Conform metodologici didactice generale. elevilor li se oferă 
posibilitatea de a utiliza toate tipurile de probe şi surse istorice, de a se 
implica ln activităţi de investigare. 

Tipuri de probe 

Probe vizuale: ilustraţii. imagini, hărţi, fişe , fotografii. filme, se-
turi arheologice. monumente, etc .. pe care elevii trebuie sii le "citeas-
că'' pentru a da indicaţii. a examina şi a aprecia valoarea lor istorică. 

Probe orale: sînt folosite de elevi pentru explorarea manierelor 
interactive şi de consultantă. pentru a seu !tarea atentă şi formularea în-
trebări lor. rezumarea informaţiei şi argumentarea ei. 

Probele scrise. Reprezintă agendele. corespondenţa, revistele, 
memoriile. registrele şcolare, textele discuţiilor. testamentele etc. Ele-
vii \ 'Or fi familiarizaţi cu procedee interactive de utilizare a diverselor 
probe scrise la: 

a) extragerea informaţiei posibile din diverse surse; 
b) încercarea de a găsi răspunsuri la întrebările din ce în ce mai 

complexe. 
E necesar a pune întrebări concrete, pentru a putea da un răspuns 

concret: Cine? Ce? Cînd? Uncie? De ce? Cui? 
Particularităţile metodologici istorice 

Lucrul Î11 echipe. Lucrul în echiµe trebuie organizat în aşa mă
sură.încît activitatea să corespundă ritmului de lucru şi competenţei 

elevilor. La organizarea echipelor trebuie atraşi toţi elevii. Grupele pot 
fi flexibile . Elevii vor ft încadraţi în roluri diferite. Singuri îşi vor eva-
lua activitatea. Profesorul va fi în rolul de ghid, de mediator. 
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Brainstormi11gul. Este destinat pentru a produce o gamă largă 
de idei asupra unor subiecte, care vor servi drept fundament pentru 
argumentarea concluziilor. 

Joc11/ de rol. Este un procedeu adaptat pentru întclegerea tre-
cutului şi care oferă posibilităţi de stabilire a cunoştinţelor detaliate 
asupra faptelor şi evenimentelor. 

Luarea deciziei. Această activitate este o variantă a jocului de 
rol. Ea oferă elevilor posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere 
propriu, de a-l compara şi evalua. 

De asemenea se propun pentru utilizare strategii ca: dezbateri, 
jocuri intelectuale, proiecte, alcătuire de portofolii etc. 
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Clasa a V-a 
--Olticdivc de ~-ci-c-1·-in-t-.ă--·- Activităt-i de Învătare -.I 

Elevul va fi~ capabil: E'ICemp/e: 

1. lntelcgcrca şi reprezentarea timpului şi spaţiului istori~1 
- să citească axe cronologice '=exerciţii de utilizare a datelor isto-

simple; rice; 
- ~:ă localizeze pe hartă arealul - exerciţii de localizare pe hartă a 

de trai al popoarelor antice spaţiului istoric <le la local spre 
de la local spre universal în universal; 
dependenţă de situaţie; - exerciţii de calculare' a timpului 

- să opereze cu unităţi de cal- istoric: 
culare a timpului (an, dccc- - alcătuirea unei agend~ cu înrcgi-
niu. secol, mileniu); strarca evenimentelor din clasă. 

~.real izeze hărţi de contur. şcoală . 

2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice 
---·-----

să cunoască semnificaţia exerciţii de lucru cu izvoarele is-
surselor istorice (scrise şi ne- torice; 
scrise): - aldl.tuirea unei li ste de surse isto-

- să clasifice surse istorice nce; 
referitoare la clifcri1e eveni- - lucrul cu cărţile de lectură istorică 
mente: în pregătirea lecţiilor; 

- să utilizeze surse istorice în ~ 
-ex~-1t-m-erca eve-n-i1-11--e-nt_e_lo-1-·;--+-_-_-c,-xe-1-·c-iţii de selectare a unor infor-
- să selecteze inforrna!ii cu re- maţii concrete din surse istorice. 

ferinţ[1 la acelaşi subiect, din 
diferite surse. 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate 
f--------------~-----------~·----~ 

- să explice noţiunile de bază exerciţii de lucru cu no!iunile de 
ale istoriei antice cu cuvinte 
proprn; 

- să utilizeze dicţionarul în de-
finirea no!iunilor istorice; 

- să explice cu cuvinte proprii 
cnntinutul evenimentelor stu-

bază; 

- exerciţii de definire a termenilor 
istorici; 

- întocmirea dicţionarului personal 
de termeni istorici însuşiţi; 
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diate; - alcătuirea comunicărilor pc teme l 
- s[t utilizeze terminologia istorice. 

într-un discurs istoric/mesaj 
propriu. 

4. Înţclcgcrra cauzalităţii şi schimbării În istorie 
- să determine schimbările I- compararea vieţii cotidiene a dife-

care au a\'l1t loc în epoca I ritor popoare: 
antic5; - exercitii dt' explicare a unor cau- I 

- sft clctc-rminc cauzele şi con- ze: 
sccin(clc unor C\'cnimente - exerciţii de alcătuire a port1etului 
istorice: pcrsonalită\ilor istorice: 

- să explice cauzele unor eve- - exerciţii de comparare a modului 
nimcnlc istorice simple. de viaţă a dikritor popoare în 

epoca anticfl. 
S. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice 

- sfi cuno<1scă cele mai impor- - exerciţii de alcătuire a unui plan 
tanic even imente din istoria simplu al expunerii: 
antică: - cxercitii de rcuactnre a comunică-l 

- să descrie evenimentele prin- rilor despre cven1mentcle studiate. 
cipalc din epoca studiată; 

- să explice principalele carac-
teristici ale civiliza!iilor din 
antichitate: 

- să compare di ferite eveni-
mente istorice din epoca anti- j 
că. >---------------

6. Formarea atitudinilor şi valorilor 
-~~--~~~~~~~~-~--.-~~~~~-~~~~~~~~~--; 

- sa manifeste interes fa!ă de 
studierea şi cunoaşterea isto-

~ 
net: 

- să manifeste interes pentru 
colectarea informaţiei despre 
viaţa strămoşilor. 

- organizarea ele diverse acţiuni cc 
provoacă interesul faţă de disci-
plină: 

- activităţi de scriere a arborelui ge-
nealogic. 
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SUGESTII PRIVIND STRUCTURAREA CONŢINUTURILOR 
Epoca străveche. 
Preistoria umanităţii. Comunităţi primitive în spaţiul bugo-bal-

canic. Destrămarea societăţii primitive în spaţiul carpato-danu~o-
pontic. ___.. 

Epoca antică 
Orientul Antic. 
Europa în antichitate. 

Domenii care vor fi abordate: economic, politic, social, coti-
dian, cultural, religios. 
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Clasa a VJ-a 
r-·- ------- -------,-------- - - - - --·-

Ohicctivc de referinţă Activităţi de Învăţare 
Elel'lll l'll fi rnpabil: Exemple: 

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric 

- să cunoască principalele eve-
nimente din epoca medievală 
în succesiune cronologică; 

\, 1- să ordoneze chronologic, con-
form principiului de la local la 
universal. evenimentele istori-
ce: 

- să localizeze spaţiul istoric 
al diferitor popoare în epoca 
medic\'ală~ 

- să alcătuiască hărţi simple şi să 
completeze legendele lor. 

- exerciţii de povestire a eveni-
mentelor istorice: 

- alcătuirea axelor cronologice 
ale evenimentelor studiate; 

- exerciţiu de localizare re har-
tă a spa!iului istoric a difcritor 
poponre; 

- cxcn: i !i u de alcătui re a hărţi
lor simple şi completarea lor. 

2. Curwaşten•a şi utilizarea iz"oarclor istorice 
- să utilizeze diverse tipuri de - exerciţii de lucru cu docu-

izvoare istorice în expunerea meutcle istorice: 
evenimentelor: - nlcătuirea unor comunicări în 

- să utilizeze informaţii diverse baza izvoarelor istorice: 
în expunerea evenimentelor; 

- să selecteze informaţii despre 
unul şi acelaşi eveniment din 
diverse izvoare. 

- exerciţii de organizare a cx-
pozijiilor istorice. 

~- -------~------------~----< 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate 
- sf;J°cfi~~scă noţiunile de baz~ - întocmirea diqionarului per- --

din istoria medic; j sonai: 
- sii utilizeze terminologia isto- - exerciţii de antrenare şi utili-

rică în alcătuirea şi expunerea zare corectă a noţiunilor: J 
comunicărilor: - excrcitii de alcătuire a între-

- să expună cu cuvinte proprii bărilor la tema studiată. 
con!inuturik studiate. 
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4. Înţclcgcr·ca cauzalităţii şi schimbării în istoiie 
- să escne principu e e se 11m- - exercJtll c 1 entncare ş1 cs-

b<iri care au avut loc în end criere a scbimhărilor; 
mediu: - exerciţii de comparare a eve-

- să identil1cc cau7clc e\'Cnimcn- nimentelor; 
telor istorice: - exerciţii de determinare a 

- să descrie consecinţele unor consecinţelor proc~selor isto-
Ll~1p1c_şj_pru_cesc isto~··..,,._,..~ __ ___.._~·Lc.~e~---·---------; 

5. Descricn~a şi interpretarea siCuaţiilor isCorice 
t' - să descrie cele mm m11-iortante - a cătuirca unor comumcăn 

evenimente din epl>Ca rncdieva- referitoare la evenimentele 
lă: studiate: 

- să explice principalele caracte- - exerciţii de Clprccicre a unui 
ristici ale epocii: eveniment istoric; 

- ă compare di,·erse en:nimcnte - comentarea difcritor sitmiţii 
_r_e feri toa.rel<LC..fill.C.D....slu ........... · ....... rL ~_,___._,sJori cc 

6 . . Formarea aCitudinilor şi valorilor 
- să ma111 este to cranţă faţă e - part1c1parca a ez atcn; 

opinii di ferite: - să creeze o bazii t.le date isto-
- să conşt icntizczc continui tCJtea 

şi necesitatea schimbărilor: 
- să manifeste curaj în argumen-

tilrea propriilor opinii. · 

nce; 
- să selecteze informaţii referi-

toare la istoria locală: 
- exerciţii şi jocuri de rol. 

SUGESTII PRIVJD STH.UCTUHAl{EA CONŢINUTURILOR 
Epoca medievnlă. 
Europa în secolele al V-lea - al IX-iea. 
Asia în secolele al V-lea - al I X-lea 
Socictntea medievală în secolele al X-lea - al XV-iea în Europa. 
Asia în secolele al X-lea - al XV-iea 
Sucictalea medievală tîrzie şi nparitia lumii moderne în Europa. 
Descoperirile geografice. 
Renaşterea 

Domenii care vor fi ahonlate: economic, politic. social. cotidian. 
cultural. reli~ios. 
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Clasa a VII-a 

Ob1cchvc de referinţă 
E/e1·11/ M.fi capabil: 

Activităţi oe mvaţarc 
El(emple: 

1. În(ckgcrca şi 1·cprczcntarca timpului şi spaţiului istoric 
- să desene pnnc1palclc eve- - exercq11 de utilizare a crono-

nimente din epoca modernii. logici în expunerea orală; 
partea l: - exerciţii de transpunere în 

- să cunoasdi diferite tipuri de limbaj cartografic a cvcnimen-
hăqi ~ i să localizeze spaţiul telor: 
istoric ni diJ'crilor popoare; - exerciţii de ordo11are şi inter-

- s5 realizeze axe cronologice pretare a axelor cronologice şi 
simple: a legendelor hărţilor. 

- să ampl<lseze pe lrnrtă. prin 
semne co11\'enţionalc. cveni-

__ni.eutck.studi.a_tc~----~----------------1 
2. Cunoaşfcrca şi utili:r.arca ÎT.Voarclor istorice 

r--_ -s""'ă_c_t-11-10-e:-1s-·c""'ă-ş~1-s-=·f1_t_1t~1l1zeze d1- - exercq11 de selectare a 111lor-
frrilc tipuri de izvoare istorice: maţici din surse istorice; 

- să structureze ideile principale - utilizarea surselor pentru argu-
din documente istorice: mcntarea opiniei; 

- s[1 utilizeze critic izvoarele is- - alcătuirea relatărilor în baza 
turice; izvoarelor istorice. 

- să compare diverse viziuni 
asupra aceluiaşi eveniment, 

1--Utilizîud.sursele i sto.rk.c:.~ _ _ _._ _ ________ _____ -l 

3. Însuşirea şi utilizm·ca limbajului de specialitate 
- să cunoasciJ ş1 să explice pnn-

cipalelc noţiuni istorice: 
- să structureze în scris ideile 

dintr-un discurs simplu; 
- să utilizeze corect tcrmi!lolo-

gia însuşită; 
- să utilizeze diverse dicţionare 

- cxcrcq11 de del1111rc a tcrmc111-
lor istorici~ 

- alcătuirea de tabele. scheme; 
- lucrul cu dicţionarul: 
- prezentarea unei teme după un 

plan de idei . 

-1u__alcătuiJ:ca_cmm1nicfl...._r ..... i l~oco...r~ __ ,__ __ ___ ________ ~ 
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4. Întclcgcrca cauzalităţii şi sd1imliării În istoric 
- - - ---- - - --- -1 

- să identifice principalele- - excrcipi de identificare a cau-
schimbări din epoca modcrn5; zelor şi schimbărilor; 

- să cunoască cau7,cle şi con- - cxercifii de apreciere a schim-
sccin!elc principalelor evcni- bflrilor: 
rnente: 

- să prezinte tipologi~ schimbă
rilor intcrveni1t' într-.un am1111it 
spaţiu istonc: 

- să explice c<1uzclc şi conseci11-
- ţclej~incll.1alclor evenimente. 

- exerciţii de wmparare a cau-
zelor şi consecin\elor unor 
evenimente. 

5. Ocsnicrca şi interpretarea situaţiilor istorice 
1----·---

- să interpreteze cele mai impor- - utilizarea informaţiei din di-
taule evenimente; 

- să distingă principalele carac-
teristici ale epocii modeme; 

- să descrie şi să interpreteze un 
eveniment istoric utilizînd mai 
multe surse 

- să expună prnpna op1111e asu-

verse surse; 
- c0mentarca diverselor surse la 

unul şi acelaşi eveniment: 
- exerciţii de formulare a con-

cluziilor, gcncralizflrilor şi 
aprecierilor proprii. 

pra unui c veni m_c_n_t _is_·t_o_ri __ c_. - - "----- -------------1 

6. Formarea atitudinilor şi valorilor 
- --- ---- - ---
- să mani feste atitudine persona- - vizitarea muzeelor şi locurilor 

lă fo!ă de evenimentele istori- istorice: 
ce; - elaborarea portofoliilor pc 

- să respecte diferite opinii asu-
pra evernmentului istoric; 

- să aprecieze rolul personalită
tilur în istune. 

teme istorice; 
- respectJrea opiniilor colegilor 

în cadrnl <lezbaterilor. 

SUGESTll PRIVI.NO STRUCTURARE/\ CONTJNUTURJLOR 
Epoca modernă. Partea l 
Europa în epoca modernă (anii I 640 - 1850) 

14 



America, Asia şi Africa în epoca modernă (sec. al XVII-Jca -
primajumătale a sec. al XJX-lca ). 

Realizări culturale în epoca modernă. 
Domenii care vor fi abordate: economic, politic, social, coti-

dian, cultural, religios. 
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Clasa a VUI-a 
- - ----------- -· 

I Obiective <le referinţă Activit&ţi de învăţare 
Elcl'/ll 1•a i; cat}((hil: Exemple 

1. Întelegerca şi r·eprczcntarea timpului şi spaţiului istoric 

- să ordoneze principalele evcni- I - exerciţii de realizare a axelor 
mente ale epocii moderne. par- cronologice; 
tea a 11-a: - localizarea evenimentelor 

- să respecte principiul cronolo- st ucliate pe "hăr!i mute··; 

I gic în expunerea cvcni111cn1 clor - exerciţii de interpretare a 
istorice: b;1rţilor istorice . 

- să compme informaţiile carto- I 
grafice din diverse surse. I 

_l__ ·-

2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor· istorice 

- să utilizcZc şi să argumcntezC-1- cxcrcitii de simcză a infur-
importanţa surselor istorice; maţiei din ll!ai multe ciocu-

- să compare di,·crse Jocumentc mente rcfcrito::trc la acelaşi 
cu acelaşi subiect: eveniment; 

- să integreze sursele istorice în - utilizarea informaiiei obţinu-
elaborarea unui discurs. 1e din documente în diverse 

discursuri. ------·- - ----· 
3. Însuşirea şi utilizarea limba_jului de specialitate 

·-
- sii opereze cu noţiuni şi fapte; - cxercitii de utilizare a terme-
- să redacteze comunicări pc nilor istorici în discursuri: 

teme istorice: - exerci\ii de alcătuire a uni 
- să prezinte argumente personale pbn de investigaţii: 

lu problema studiată: - exerciţii de formulme a idei-
- să utilizez.e tehnici adecvate de lor şi concluziilor. 

lucru ~i să formuleze conclluii 
arn,umentute. 
-~ 

4. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istoric 
-· 
- să descrie principalele schimbu- exerciţii de clasificare a 

ri cl in epoca modernă: schimbărilor intervenite într-
~-să demonstreze impactul diferi- un interval ck timp; J 
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Jtc>r cauze nsuprn cvcnimcn!uluŢi-prczcn!area unui even iment 
I istoric: istoric. pornim! de la cauzele 

I 
- să identifice cauzele suhiecti \T şi wnsecintele acestuia; 

şi 0biectiw ale evenimentului 1- exerciţii de i<lentificarc a l i slori c. cauzelor şi conseci n te I or. 
___ 5. Urscri~rca şi interpretarea situa1iilor istorice _ 

- să identifice principalele eveni- - identificarea şi compararea 
mente istorice: eYenimentelor: 

- să formulei'e idei. concluzii, 
aprecie ri asupra epocii moder-
ne: 

- si1Jteza mai multor eveni-
mente istorice: 

- să compare difrri!c opinii asu-
Dra unui eveniment. ..____ 

- compararea eYenimentelor 
din epoca modernă cu eveni-
mente din alte epoc i. 

6. Formarea atil.udinilo1· şi valorilor 
-----------------~ 

- să Clcccpte di,·crsitatea spaţ ii!~ - exerciţii de lucru cu harta; 
istorice şi apartenenţa popoare-
lor la acestea: 

- să manifeste respect faţă de di-
,·ersc cu l! uri: 

- participarea la di,·erse activi-
tă(i de ordin local şi regional 
(expoziţii. c011fcrinţe. etc.). 

I - să ma11i1Cstc tolcrn111n faţă de 
l__Q_ivcrse opinii:_ ________ --------------~ 

SUGESTJI PRIVIND STRUCTlJI<ARF:A CONŢINUTURILOR 
Epoca modernă. Partea a I I-a .I lările Europei în a doua jumătate a sec. al XlX-lea - începutul 

sec. al XX-lca. 
J\mcrica. Asia şi Africa în a doua.jumătate a sec. al XIX-iea- în-

ceputu l sec. al XX-iea. 
Relaţiile internaţionale la slîrşi tul sec. al XlX-lea - începutul 

sec. al XX-iea. 
Cultura în a doua perioadă a epocii moucrne. 
Domenii care vor fi abordate: economic. politic. social, coti-

dian. cultural. religios. 
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Clasa a IX-a 
Obiective de referinţă 

I 
Activităţi de mvăţare 

Efew1/ 11aft capabil l!,xemple 

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric 
- -
- să descrie evenimentele prin- - clasificarea evenimentelor în 

cipale, conform periodizării dependenţă de perioada res-
epocii contemporane; pectivă; 

- să realizeze axe cronologice; - alcătuirea discursurilor la di-
- să utilizeze harta in diverse verse teme; 
comunicări; - ordonarea pe axa cronologică 

- să realizeze relatări concise, a evenimentelor; 
utilizînd axele cronologice, - exerciţii de identificare a locu-
harta , etc. lui unor evenimente şi procese 

istorice. 

2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoa1·elor istorice 
-

- să opereze cu material factolo- - activităii de lectură critică a 
gic şi concepte critice: textului istoric; 

- să realizeze o comunicare - activităP de scriere a biblia-
<lupă o sursă istorică; grafiei; 

- să întocmească o bibliografie - exerciţii de selectare a infor-
selectivă; maţiilor din diverse surse. 

- să introducă în comunicări in-
format ii din mass-mccl ia. 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate 
- să explice semnificaţia noţiu- - elaborarea discursurilor prin 

nilor-cheie; uti I izarea noţiunilor-cheie; 
- să comenteze un text istoric; - activităti de interpretare a eve-
- să clabl>rezc un discurs referi- nimentelor; 

tor la un eveniment sau o per- - exerciţii de elaborare 
sonalitate istorică 
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~---~----------..------~-----------, - să exprime în diferite moda-
lităţi (descriere. modelare, 
proiect eseu. porto ro Ii 11 , etc.) 
o situatie istorică. 

a unui plan de idei. 

4. Înţclcgt~rca cauzalităţii şi schimbării în istoric 
>----· ---~---~ 

- să distingii evenimentele de - activit5ţi de alcătu ire a porto-
proccselc istorice; foliului; 

- să identiÎl cc trăsăturile comu- - exerciţii de identificare din 
ne şi particulnre ale evenimen-
telor istorice; 

- să nbordezc interdisciplinar 
consec inţele evenimentelor 
isttirice. 

text a generalu lui şi paiiicula-
rului; 

- exerciţi i de comparare a eve-
nimentelor istorice. 

------·------------~-------------------

S. Descrierea ~i intcrprctan•a sihrnţiilor istorice 
------ -- -
- să interpreteze critic diverse - exerciţii de invcstigme a situa-

opmii; ţiilor istorice; 
- să analizeze şi să comenteze - activit5!i de analiză a inforrna-
schimbările din epoca contem- Jiei istorice; 
porană: - scriere de proiecte. 

- să propunfi proiecte de soltq io-
narc H problemelor controver-
sate din istori a contempornnă. 

6. Formarea atitudinilor şi valorilor 
-=--;-5 clc·1-11_o_n._s_tr_e_z_c_tt->l-c-nmţă fo~ă - exerciţii de organizare a ckz-

Je Jivcrsc opin ii: baterilor; 
- să argumenteze propriile opi- - daborarcn de demersuri istori-

1111; 

- să respecte drepturile ~i liber-
tăţile democratice. 

ce: 
- participarea la diverse activi-

t5ti cu continut istoric şi civic. __ 
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SUGESTII PIUVIND STRUCTURAREA CONŢINUTURILOR 

Epoca contemporană 
- Primul rfizboi mondial şi harta geopolitică a Europei după 1918. 

Statele democratice în perioada interbelică. 
- Afirmarea totalitarismului: fascismul şi naţional - socialismul; 

totalitarismul ele tip sovietic. 
Economia în perioada interbelică. 

- Relaţiile intcrna!ionale în perioada interbelică. 
- Al doilea război mondial: '·război popular„ 
- I farta geopolitică a Europei după I 945 . 
- Epoca Războiului Rece; NATO şi Pac:tul de la Varşovia. 
- Cooperarea economică şi politică după 1945. 
- Dccoloni7area. 
- Apari\ia noilor state democratice din Europa Centrală şi de Est. 
- Cultura în epoca contemporană 

Domenii ca1·c vor fi ahordatc: economic, politic, social. coti-
dian. cultural, religios. 

SUGESTJJ METODOLOGICE 
O parte componentă a volumului curricular o alcătuiesc metodele 

utilizate în cadrul procesului de predare/învăţare, care contribuie la 
realizare<1 eficientă a obiectivelor preconizate. 

Metodele. procedeele. formele şi mijloacele de organizare a pro-
cesului de educaţie istorică constituie un ansamblu structural de teh-
nologii didactice. care sînt puse în aplicare în interacţiunea profesor 
- elev printr-o strînsă corelare a tuturor componentelor eurriculare: 
obiective, conţinuturi. forme şi tehnici de realizare a instruirii. a mo-
dalităţii de apreciere. 

MctoJcle utilizate pentru realizarea obiectivelor urmează să fie 
selectate ndccvat, pentru ca faptele ş i legităţile, evenimentele şi in-
terpretările istorice abordate în cadrul orelor de istorie să fie cît mai 
accesibile particularităţilor de vîrstă şi potenţialului elevilor. 
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Utilizarea de către ele\' a metodelor adecYatc constituie o cale efi-
cientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric, a culturii şi com-
portamentelor umane. un mod de a cerceta şi descoperi lucruri noi. 
Astfel, elevii îşi dezvoltă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cog-
nitive. atitudini . îşi formează convingeri şi comportament adecvat. 

În funcţie de obiectivele operaţionale şi de conţinutul învăţării 
istoriei pot fi utilizate atît metode tradiţionale, cit şi netradiţionale: 

expunerea, povestirea, conversaţia euristică. demonstraţia didactică, 
explicaţia. exerciţiul didactic, studiul de caz, descoperire didactică, 
utilizarea surselor, cercetare individuală, cercetare de grup, abordare 
inter- şi multidisciplinară, brainstormingul, jocul de rol etc. 

Există şi alte metode ce pot fi utilizate de profesor şi elev pentru 
învăţarea istoriei, dar încadrarea unei sau alte metode într-o clasă nu 
este definitivă. ci relativă. În practica de lucru nu se utilizează metode 
pur informatice sau absolut formative. Fiecare metodă de învăţămînt 
cuprinde mai multe elemente şi procedee. Accentul pc una dintre ele 
se pune în funcţie de obiccti vele proiectate. 

Toate metodele de predare I învăţare sînt eficiente în măsura în care 
contribuie la dezvoltarea gîndirii critice, formarea spiritului civic, a 
capacităţilor şi atitudinilor elevilor. 

Metodele de învăţămînt se folosesc cu ajutorul diferitor mijloace: 
orale şi scrise (scheme, hărţi, grafice), audio-vizuale (filme, casete, 
complexe multi-media). 

În predarea I învăţarea istoriei profesorul se va conduce de princi-
pi ul de la local spre naponal, regional, european şi universal. 
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SUGESTII DE EVALUARE 

Evaluarea rezultatelor şcolare se referă la totalitatea proceselor 
şi produselor care măsoară performanţele atinse de elevi în învăţare, 
la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele edu-
caţionale propuse. Din perspectiva profesorului, evaluarea îl va ajuta 
să stabilească legături între rezultatele obţinute şi metodele utilizate, 
promovînd în etapele următoare strategii didactice care vor asigura o 
eficienţă sporită în învăţarea istoriei. 

În contextul formării spirituale a elevului, evaluarea va sti-
mula interesele cognitive în general şi năzuinţa de a şti mai mult şi 
mai bine, va dezvolta capacitatea de analiză, autocontrol. de precizare. 
fixare şi consolidare a cunoştinţelor la istorie, pornind de la local spre 
naţional. regional, european şi universal. 

Este important ca verificarea, aprecierea şi notarea progreselor 
obţinute de elevi în studierea istoriei, de la local spre universal, să fie 
realizate pe parcursul tuturor activităţilor didactice şi în toate etapele 
acestor activităţi . Profesorul, în cadrul evaluării progreselor şcolare, 
va avea în atenţie, în mod obligatoriu, toate obiectivele de referinţă. 
rn sesiza progresele înregistrate de elevi, va observa la modul concret 
dacă elevii reuşesc să înţeleagă esenţa proceselor istorice. relaţiile din-
tre acestea. Prin activităţile de evaluare, profesorul trebuie să sesizeze 
problemele şi dificultăţile cu care se confruntă elevii pe parcursul în-
văţării. Concluziile desprinse prin activităţile de evaluare trebuie să-i 
ofere profesorului informaţiile cu referinţă la eficienţa utilizării meto-
delor şi procedeelor de lucru în situaţii concrete. 

În evaluarea reuşitei şcolare profesorul de istorie trebuie să 
urmărească atingerea performanţelor stabilite în acord cu posibilită
ţile elevilor. Evaluarea trebuie să fie accesibilă pentru toţi elevii. Ea 
trebuie să dea posibilitate elevilor de a arăta ce pot face şi cum fac. 
În evaluarea cunoştinţelor elevilor, profesorul va avea în vedere nu 
numai cantitatea acestora, ci şi, mai ales, efectele formative ale învă
ţării. 

22 



Evalmirca trebuie să refl ec te nu <loar progresul şcolar. atins de 
elevi. ci şi întregul volum curricular ( obiective. conţinut, metode, 
situaţii ele învăţare. etc.). 

Astfel. evaluarea este actul didactic complex, integrat proce-
sului educaţional. care se realizează în mod curent, periodic, sumativ 
şi asigură evidentierea cantităţii ş i calităţii cunoştinţelor elevilor. Eva-
luarea este concepută în trei componente interdependente: 

a) controlul sau verificarea cunoştinţelor, capacităţilor. atitu-
dinilor; 

b) aprecierea; 
c) notarea. 

Profesorul este chemat să utili zeze diverse forme şi metode de 
evaluare a rezultatelor şcolare: orale. scrise. practice. 

În functie de timpul efectuării. evaluarea poate fi: iniţială, cu-
rentă. finală . 

Curriculumul la istoric prevede ore speciale pentru evaluarea fi-
nală (la sfi'rşit de semestru şi de an şco lar) . Elevii sînt verificaţi prin 
teze, care pot fi concepute sub diferite forme (lucrări scrise, dictări 
istorice, teste, studierea şi descrierea documentelor istorice) . Principa-
lele calităţi ale unui ins1rumcnt de e\'aluare sînt: Yaliditatea. volumul, 
obiectivitatea, profunzimea. calitatea. Pentru realizarea pe deplin a 
obiectivelor de referinţă. profesorul va consulta standardele educaţio
nale şi în baza lor \'a elabora obiective de evaluare. 

23 



Cuprins: 

1. Notă de prezentare ____________________ 3 
2. Repere conceptuale ____________________ 3 
3. Clasa a V-a 8 -------------------------
4. Clasa a VI-a 11 ------------------------
5. Clasa a VII-a 13 
6. Clasa a VIII-a 16 -----------------------
7. Clasa a IX-a 18 
8. Sugestii metodologice ___________________ 20 
9. Sugestii de evaluare ____________________ 22 

ISTORIA 
(curriculum şcolar clasele a V-a - a IX-a) 

Corector: Eugenia Proca 
Procesare computerizată: Nicoleta Caminscaia 
Coperta: Diana Cioba11u 

Tipografia Orhei. 
Comanda nr. 2582 Tiraj 2500 

Format 60x84 1/16. Coli de tipar 1,5. 
"Univers Pedagogic'', Chişinău, str. Socoleni 16/1 

tel. 45-98-33, fax 45-97-64 




	imaga-0001
	imaga-0002
	imaga-0003
	imaga-0004
	imaga-0005
	imaga-0006
	imaga-0007
	imaga-0008
	imaga-0009
	imaga-0010
	imaga-0011
	imaga-0012
	imaga-0013
	imaga-0014
	imaga-0015
	imaga-0016
	imaga-0017
	imaga-0018
	imaga-0019
	imaga-0020
	imaga-0021
	imaga-0022
	imaga-0023
	imaga-0024
	imaga-0025
	imaga-0026
	imaga-0027
	imaga-0028

