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Repereie conceptuale 
ale curriculum-ului liceal 

Reforma curriculară este compur:enta centrală şi, totodată, garanţia reuşitei reformei globale a 
învăţămîntului naţional. · · 

Reforma îşi propune să marcheze desprinderea definitivă a învăţămîntului nostru de modelul 
uniform şi rigid al perioadei depăşite. 

Reforma este proiectată să răspundă în mod adecvat la schimbările şi provocările fără precedent 
pe care le rezervă secolul următor elevil ~r aflaţi actualmente în şcoală. Din acest motiv, renovările 
structurale din domeniul curricular sunt văzute la ora actuală c.a elemente de generare şi de dinamizare 
a tuturor celorlalte componente ale reformei. 

Structura şi componentele Curriculum-ului Naţional1 

Curriculum-ul Naţional în R. Moldova reprezintă ansamblul experienţelor de învăţare prin care 
şcoala asigură realizarea finalităţilor învăţămîntului, propuse de către Legea învăţămîntului. 

Curriculum-ul Naţional este flexibil şi deschis, fiind în măsură să ofere fiecărui tînăr şanse egale 
şi reale pentru identificarea şi valorificarea deplină a propriilor posibilităţi. 

În Republica Moldova Curriculum-ul Naţional include următoarele componente: 
1. Curriculum-ul de bază: documente reglatoare înglobînd acei indici care prin natura lor asigură 

coerenţa procesului de învăţămînt şi a rezultatelor instruirii şi în baza cărora se elaborează celelalte 
componente ale paradigmei curriculare. 

Curriculum-ul de bază include: 
• Obiectivele educaţionale generale ale sistemului de învăţămînt 
• Obiectivele generale transdisciplinare 
• Obiectivele pe trepte şi niveluri educaţionale 
• Obiectivele pe arii curric;ulare 
• Obiectivele generale ale disciplinelor şcolare 
• Planul de învăţămînt de bază (planul cadru) 
• Standardele curriculare (în curs de elaborare) 
2. Curriculum-ul pe discipline cuprinde: 
• Concepţia disciplinei 
• Obiectivele generale ale disciplinei 
• Obiectivele-cadru 
• Obiectivele de referinţă pe clase 
• Conţinuturile învăţării 

• Sugestii metodologice 
• Sugestii de evaluare 
• Bibliografie 
3. Manuale şi ghiduri de implementare 
Obiectivele educaţionale generale constituie o categorie curriculară esenţială. Definite la un nivel de 

abstractizare, acestea consemnează aşteptările societăţii, vizînd atît parcursul şcolar al elevilor în 
ansamblul său, cît ~i performanţele cele mai generale care ar trebui atinse de ei la capătul şcolarita ţi:. 
Obiectivele generale constituie expresia opţiunilor politicii educaţionale, precum şi a tipulu i c.::> 
personalitate care se presupune a fi format. 

Obiecti"uel e generale tmnsdiscipl i nare constituie primul nivel de concretizare a obiectiv e le :-
educaţionale generale, fiind percepute ca un mecanism reglator la nivelul curriculum-ului naţionc.~ . 

. Obiectivele generale transdisciplinare sînt modele care reies din structura personalităţii şi din ce:: 
a experienţei sociale în sens larg, vizînd sintetic cunoştinţele (a şti), capacităţile (a şti să faci) şi atitudini.-:: 
(a şti să fii) pe care elevii ar trebui să le interiorizeze în cadrul întregului parcurs şcolar. 

Obiectii.1e/e pe trepte ~i ni·ueluri. Fi11nli ti1ţi . Acest tip de obiective are, de asemenea, un carac:'=-=-
transdisciplinar, concretizat însă în cadrul unui anumit ciclu de mai mulţi ani şcolari. Cu alte cm·i..n-:::::. 
este vorba despre obiective transdisciplinare vizînd acţiunea educativă pe parcursul unei anur:-:: :-.::> 

1 Prezentare după: Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic. A. Crişan, V. Guţu, 199:-. ::-: 
Curriculum de bază. Docu111e11te reglatoare, grup de autori, 1997. 
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trepte de învăţămint (învăţăm.fotul primar, învăţămÎntul gimnazial, învăţămîntul liceal etc.) 
În concordanţă cu politica educaţională ?romo vată în contextul reformei învăţămîntului, necesitatea 

sincronizării cu finalităţile învţămîntului liceal rom,nesc şi, în consecinţă, cu ale învăţămîntului 
european este evidentă: 

• formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza 
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; 

• valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesioilale optime pentru piaţa 
muncii şi/ sau pentru învăţămîntul superior; 

• dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale diferite: familie, mediu profesional, 
prieteni etc.; 

• dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gîndire 
critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe; 

• eul tivarea expresivităţii şi a sensibilităţii în scopul împlinirii personale şi al promovării unei 
vieţi sociale de calitate; 

• formarea autonomiei morale. 
Obiectivele pe arii curriculare. Această categorie pedagogică transpune obiectivele transdisciplinare 

la nivelul unor obiecte de studiu înrudite sau al unor grupe integrate de discipline. De exemplu, 
ariile curriculare: limbă şi comunicare; matematică şi ştiinţe, ştiinţe socioumane etc. 

Obiecti-uele generale pe discipline derivă din obiectivele pe arii curriculare şi includ principalele 
categorii de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care se structurează prin studierea unei anumite 
discipline. Ca şi în cazul altor tipuri de obiective generale, acestea comportă în formulare un anumit 
grad de abstracţie. Obiectivele generale constituie, pe de o parte, sursa formulării obiectivelor de 
referinţă ale fiecărei discipline, iar pe de altă parte, a obiectivelor de evaluare sau a celor operaţionale 
elaborate de către profesor. 

Planul- cadru pentru clasele X-XII este documentul reglator care delimitează ariile curriculare, 
obiectele de studiu şi alocarea de timp minimă şi maximă aferentă acestora. Planul de bază se constituie 
din două elemente: curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul opţional. În baza planului propus pot fi 
elaborate diferite variante ale planului de învăţămînt la nivelul de unitate şcolară. 

Standardele curriculare asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare. Pe baza lor se vor elabora 
nivelurile de performanţă ale elevilor, precum şi testele de evaluare. Standardele constituie o categorie 
curricularii de lmzti, situîndu-sc alături de finalităţile pc! sistem şi pe cicluri de şcolaritate, dar şi alături de 
rnrrirnlwn-ul de bază. 

Componente - cheie ale curriculum-ului disciplinei şcolare2 
Concepţia disciplinei include: teoria gi;nerală privind structura şi conţinutul disciplinei; ierarhizarea 

obiectivelor educaţionale; sugestii generale metodologice şi de evaluare. 
Obiective generale ale disciplinei (vezi p.2.1.) 
Obiectivele-cadru rezultă din obiectivele generale şi au un nivel înalt de generalitate şi de 

complexitate. Ele se referă la formarea unor capacităţi specifice disciplinei şi sînt urmărite de-a lungul 
mai multor ani de studiu. 

Obiectiuelc de r~ferinţă (Cf. Crişan, Al., et al., 1993) se elaborează în baza obiectivelor generale ale 
disciplinei şi se exprimă în termeni de acţiune concretă, relative la o situaţie educativă din programa 
şcolară. Cu alte cuvinte, ele reprezintă etape parţiale şi succesive ale atingerii obiectivelor generale. 
Din punct de vedere pedagogic, acest tip de obiective trimite spre rezultatele propriu- zise 
recomandate, adică spre cunoştinţele obţinute de către elevi, spre capacităţile, comportamentele şi 
atitudinile vizate de procesul didactic. Obiectivele de referinţă se elaborează, de obicei, pe discipline, 
pentru fiecare :in de studiu şi pentru fiecare domeniu de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. 

Obiectiyele de referinţă sînt cele care se corelează cu subiectul lecţiei (unui grup de lecţii). Ele se 
concentrează asu pra a ceea ce se doreşte să se realizeze prin subiectul abordat, asupra cunoştinţelor 
ş i capacităţilor pe care elevii trebuie să le dobîndească, asupra modului în care se va face predarea şi 
evaluarea. 

~După: Proiectarea curriculw11-ului de l1azâ. Ghid lll etodologic. A. Crişan, V. Guţu, 1997. 
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Axarea pe obiectivele de referinţă din curric~lum-ul şcolar, în concordanţă cu subiectul lecţiei, 
este mult mai eficientă decît utilizarea unei liste de obiective generale (abstracte) . 

Atunci cînd se elaborează lista de obiective pentru lec ţie (lecţii), este foarte important ca acestea să 
fie puse în concordanţă cu domeniile respective ale obiectivelor transdisciplinare (taxonomii). 

I Structura obiectivelor transdisciplinare Structura obiectivelor de referinţă 
I la nivelul lecţieiflecţiilor 

I. Obiective la nivel de cunoştinţe ...., ~1 
II. Obiective la nivel de capacităţi: 
• care necesită operaţii de gîndire elementară ~ ~2 
• care necesită gîndire logică --1 ,.... 3 
• care necesită gîndire creativă -1 ~ 4 

~ .,. 5 III. Obiective la nivel de atitudini 1 

Obiectivul lecţiei, formulat corect, are întotdeauna un echivalent în structura obiectivelor 
transdisciplinare sau a taxonomiei propuse. Învăţarea poate fi considerată eficientă şi deplină (formati,:ă), 
dacă în cadrul unui subiect al unui conţinut (teme) vor fi atinse obiectivele de toate nivelurile. 

Obiectivele operaţionale definesc comportamentul elevului după ce acesta a parcurs o experienţă de 
învăţare. Ele se referă la performanţe măsurabile şi detectabile prin schimbări vizibile de comportament 
şcolar. Obiectivele operaţionale sînt de obicei deosebit de detaliate. Tocmai din acest motiv, ele 

" reprezintă ultimul nivel în ansamblul ierarhiei obiectivelor. In cadrul lor, se specifică foarte clar 
performanţa urmărită, precum şi condiţiile în care ea devine posibilă. Datorită caracterului amănunţit 
al obiectivelor operaţionale, dar şi al numărului lor relativ mare la care se poate ajunge, ele nu apar, 
de regulă, la nivelul textului numit curriculum şcolar, ci sînt elaborate de cele mai multe ori de către 
profesori şi vizează unităţi sau ansambluri de unităţi de conţinut, abordate la nivelul unei anumite 
lecţii sau al unor grupuri de lecţii . 

Obiectivele generale transdisciplinare, obiectivele pe trepte, cele pe arii curriculare şi pe discipline au 
fost realizate folosindu-se modelul definirii lor în bază de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. O asemenea 
structurare a avut la bază considerente de ordin telui.ic. Este, însă, de la sine înţeles că în expunerea lor a 
fost respectat în mod integrat, deci în fuziune, ceea ce este, de fapt, esenţa abordării curriculare. 

Conţinuturile reprezintă unităţi de cunoaş tere pe baza cărora se pot atinge obiectivele de referinţă 
şi operaţionale. Ele apar în curriculum fie sub forma transpunerii pe coordonate didactice a unor 
capacităţi reprezentative pentru domeniul vizat, fie ca model flexibil pe baza cărora autorii de manuale 
pot oferi soluţii pedagogice adecvate pentru desfăşurarea actului educaţional. 

Sugestiile 111etodologice se referă la formele, condiţiile şi mijloacele de predare -învăţare . 

Sugestiile de evaluare accentuează rolul evaluării performanţelor elevilor: de a asigura un feed-
back permanent şi corespunzător pentru: 

- corecţia deficienţelor în asimilarea de către aceştia a ofertelor de învăţare; 
- corecţia diverselor demersuri didactice promovate de către profesor; 
- revizuirea / restructurarea unor elemente ale curriculum-ului propus şcolii; 

perfecţionarea continuă a procesului de evaluare ca atare, efectuarea unor analize şi prognoze, 
utile oricărui proces de decizie. 

ţinînd cont de prevederile curriculum-ului propus, de analiza diverselor puncte de vedere asupra 
tehnologiilor pedagogice şi a tendinţelor de dezvoltare a tehnologiilor pe plan internaţional, se propune 
un model de tehnologii pedagogice îndreptat spre formarea directă a proceselor psihice şi a 
demersurilor intelectuale ale elevilor. 

Principii privind învăţarea, predarea şi evaluarea3 

Principii privind învăţarea 
• Elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite. 
• Învăţarea presupune investigaţii continue, efort şi autodisciplină. 

3 Curriculum naţional pentru învăţămîntul obligatoriu. Cadru de referinţă. Bucureşti, 1998. 
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• Învăţarea dezvoltă atitudini, capacităţi ş i contribuie la însusirea de cunoştinţe. 
" ' • lnvăţarea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului 
şi pentru integrarea aces tuia în viaţa socială. 

• Învăţarea se produce prin studiu individu::i l ş i prin activităţi de grup. 
Principii pri\·ind predarea 
• Predarea trebuie să genereze şi să susţină motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă. 
• Profesorii şi învăţătorii trebuie să creeze oportunităţi de învăţare diverse, care să faciliteze 

atingerea obiectivelor propuse. ~ 

• Profesorii ş i învăţătorii trebuie să descopere şi să stimuleze aptitudinile şi interesele elevilor. 
• Predarea nu înseamnă numai transmiterea de cunoştinţe, ci şi de comportamente şi de atitudini. 
• Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină la alta. 
• Predarea trebuie să se desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţă cotidiană. 
Principii privind evaluarea 
• Evaluarea este o c:fimensiune esenţială a procesului curricula• şi o practică efectivă în clasă. 
• Evaluarea trebuie să implice folosirea unei mari varietăţi de metode. 
• Evaluarea trebuie să fie un proces regla tor care informează agenţii educaţionali despre calitatea 

activităţii şcolare. 

• Evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi la autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a 
performanţelor. 

• Evaluarea se fundamentează pe standarde curriculare de performanţă, orientate spre ceea ce 
va fi elevul la finalizarea parcursului său şcolar ş i la intrarea în viaţa socială. 

Evaluarea autentică urmează: 
- să scoată în evidenţă mai degrabă puterile fiecărui elev decît eşecul acestuia; 
- să informeze factorii educaţionali, indicînd ce să se predea şi cum să se predea; 
- să fie multidimensională, concentrîndu-se asupra evoluţiei sociale şi emoţionale ca şi asupra 

evoluţiei cognitive; 
- să includă o relaţie de cooperare între profesori şi elevi; 
- să evidenţieze importanţa studiului; să promoveze succesul şi studiul optim pentru toţi elevii; 
- să fie înţeleasă uşor de toţi elevii. 

Parametrii analizaţi 

1. Filozofin educaţiei 

Evaluarea contrastivă a programelor 
tradiţionale şi a curriculum-ului şcolar 

Programa 

• şcoala pregăteşte elevii pentru 
\'iaţă . 

• Cunoştinţele şi capacităţile 
dobîndite pe cale reproductivă. 
• Educaţia este priviţă ca un 
rezultat. 
• învăţarea are loc în progresie 
l iniară prin stăpinirea 
informaţiilor şi capacităţilor 
acumulate. 
• Elevii sînt consumatori pasivi de 
info rmaţie . 

• Conţinutul programei este 
prezentat global. 

• Programa se axează pe 
conţinuturi . 
• Diferenţele de cultură şi 
individuale sînt ignorate, 
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Curriculum-ul 

• Şcoala face parte din viaţă. 

• Cunoştinţele sînt descoperite de 
elevi. 
• Educaţia este privită ca un 
proces. 
• Procesul de învăţare este văzut 
ca o spirală care se tot extinde, 
avînd conţinut, adîncime şi 
lărgime. 
• Elevii sînt subiecţii activi ai 
învăţării, se implică în 
soluţionarea problemelor şi 
participă la elaborarea proiectelor. 
• Conţinutul curriculum-ului este 
flexibil ş i poate fi reconstruit în 
dependenţă de necesităţi. 
• Curriculum-ul se axează pe 
obiective. 
• Curriculum-ul recunoµşte 
realitatea unei lumi multiculturale 
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I Parametrii analizaţi Programa Curriculum-ul I 
deoarece se presupune că elevii se diverse pentru a-i putea pregăti 
adaptează la cultura dominantă . mai bine pe elevi pentru viitor. 
• Accentul se pune pe cunoştinţe • Accentul se pune pe înţelegerea 
şi capacităţi reproductive. conceptelor mai importante şi pe . capacităţi productive . 

2. Obiectivele • Sînt formulate .în termeni • Se formulează, avînd la bază un 
generalizatori; accentul se pune pe, model al taxonomiei (accentul se 
obiective de cunoştinţe. pune pe competenţe) . 
• Sînt suplimentare. • Au un caracter standardizat, se 

structurează pe niveluri. 
• Se bazează pe corelaţia 
cunoştinţelor, capacităţilor şi 
atitudinilor. 

3. Conţinuturile • Standardizate, statice; • Flexibile; 
• Eşalonate liniar sau concentric; • Eşalonate dublu concentric sau 

modular; 
• Bazate pe valori nestructurate. • Sint structurate pe niveluri şi 

arii curriculare; 
• Bazate pe valori personale, 
naţionale general-umane. 

4. Metodologiile şi • Nu sînt prezentate. • Se oferă sugestii metodologice . 
stmtegiile de predare- • Profesorul este singura sursă de • Profesorul este acel care 
î11vi'iţnre informaţie . facilitează şi ii î ndrumă pe elevi în 

cadrul învăţării. 
• Profesorul se consideră pe • Profesorul invaţă împreună cu 
deplin instruit. elevii. 
• Profesorul prezintă informaţia • Profesorul creează situaţii de 
prin lectură, exerciţii, 1 ucrări. învăţare bazate pe experienţă 

directă, pe interacţiune socială şi 
cercetare. 

J 
• Tehnicile de predare sînt • Profesorul cere elevilor să pună 
concepute pe tipurile de răspuns întrebări şi le stimulează gîndirea 
corect sau greşit sau pe întrebări prin întrebări productive. 
reproductive . 
• Profesorul este responsabil de • Profesorul şi elevii stabilesc 
comportamentul clasei şi este împreună reguli de comportare 
văzut ca autoritate supremă. care pun accentul pe asumarea 

responsabili tă ţi lor. . • Elevii lucrează mai mult \n • Elevii lucrează mai mult în 
colectiv sau individual. perechi ş i în grupuri mici. 

5. Metodolagin evaluării • În unele programe se propun • Se propun sugestii generale de 
criteriile de apreciere şi normele evaluare şi mostre concrete. 
de notare. 
• Este efectuată la termene • Este continuă ş i cumulati\·ă . 
concrete . 

. • Instrumentele de evaluare sînt • Instrumentele de evaluare sînt 
raportate la un etalon. raportate la criterii variate. 
• Se bazează pe informaţia • Se orientează sp re ca pa ci tt\ ţile 
memorată. finale. 
• Este orientată mai mult spre • Este orientată spre aprecierea 
determinarea neajunsurilor succese lor. 
(insucceselor). 
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Programele curriculare pentru liceu prezintă, în Republica Moldova, o primă încercare de 
dezvoltare, la nivelul şcolii şi al profesorului, a conceptului educaţional modem. Conform aceluiaşi 
concept, programele vor fi supuse unor perfeqionări continue în vederea adecvării lor cît mai depline 
la universul, aspiraţiile şi capacităţile elevilor, la cerinţele societăţii. 

. "'" 
.. -· . ~.w.&S&'~.,.,..~„.~~l:.l~~~··rt$" " ~ ~~;.~.:..;~;.~;.;.x~.11,,.:.:-. -..· 



Istoria românilor 



Notă de prezentare · 
Curriculum-ul de istoria românilor se adresează în primul rînd profesorilor de istorie şi autorilor 

de manuale. Prin el se intenţionează trecerea treptată la un model dinamic, flexibil, realist, pe deplin 
adaptat mutaţiilor actuale şi de perspectivă ale societăţii, deschis infuziei de nou şi autoreglării. 

Prezentul curriculum examinează două aspecte principale: 
• unul care orientează (reglează) acţiunea educativă, cuprinzînd finalităţile, scopurile, obiectivele 

de studiu; -
• celălalt care permite realizarea acestora, respectiv căile, mijloacele şi activ ităţi le. 

Istoria românilor se va studia în conformitate cu planul de învăţămînt: 
• 1/2 ore - pentru profilul umanist; 
• 1/1 ore - pentru profilul real. 

Curriculum-ul este axat pe următoarele obiective: 
• Obiectivele ge1~erale ale învăţămîntului istoric care reglementează activitatea elevilor pe tot 

parcursul studierii istoriei românilor. 
• Obiectivele-cadru ale învăţămîntului istoric liceal. 
• Obiectivele de referinţă, structurate în baza obiectivelor-cadru, care urmăresc progresul în 

achiziţia de capacităţi şi atitudini pe ani de studii. 
Ca finalitate pentru ambele profiluri serveşte trunchiul comun de obiective, asteriscul indicînd 

extinderea pentru aprofundare. 
Pentru realizarea obiectivelor de referinţă servesc activităţile de învăţare propuse. 
Conţinuturile publicate în curriculum vin să ajute la realizarea obiectivelor-cadru ş i a celor de 

referinţă, fiind structurate în baza principiilor cronologic şi tematic. Se propune un conţinut-nucleu 
pentru numărul minimal de ore (o oră în săptămînă), extinderea fiind notată prin asterisc (două ore 
şi mai mult) . 

Sugestiile metodologice şi de evaluare vin să accentueze noua abordare de predare/învăţare/ 
evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi dezvoltarea atitudinilor pozitive. 

În baza numărului minimal de ore se propun: 
• 20 de ore predare/învăţare; 
• 4 ore lecţii de sinteză; 
• 6 ore evaluare finală; 
• 4 ore la dispoziţia profesorului. 
Pentru profilul umanist: 
• 27 de ore predare/învăţare; 
• 14 ore lecţii de sinteză; 
• 6 ore evaluare finală; 
• 4 ore la dispoziţia profesorului. 

Cadru conceptual 
În liceu istoria urmeaz~ să fie predată ca 'o ştiinţă de sinteză, umanistă prin excelenţă, avînd în 

centrul ei omul şi activitatea umană, care trebuie să îmbogăţească viaţa şi cunoaşterea fiecărui elev, 
dezvoltîndu-1 înţelegerea sensului şi devenirii istoriei. 

Studierea istoriei în liceu este un proces instructiv de analiză, generalizare, sinteză, care va duce la 
înţelegerea esenţei istoriei, a legităţilor care acţionează în societatea omenească, ce asigură o viziune 
unitară despre lume şi viaţă, oferă elevului posibilitatea structurării într-un tot unitar a cunoştinţelor 
şi capacităţilor dobîndite. 

Actualul curriculum de istorie a românilor şi istorie universală pentru învăţămîntul liceal urmăreşte 
crearea unui sistem istoric bine determinat, începînd cu obiectivele generale de referinţă, parcurgînd 
conţinuturi şi finalizând cu sugestii de evaluare. Fiecare elev va atinge anumite performanţe
competenţe, cunoştinţe şi atitudini fundamentale. 

În invăţămîntul liceal se studiază două discipline: istoria românilor şi istoria universală. 
Curriculum-ul pentru istoria universală este conceput pe ideile: perspectivei istorice globale; 

toleranţei faţă de multitudinea de opinii în comentarea faptelor istorice; căutării pe baza documentelor 
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şi friptelor a adevărului istoric; perspectivei ecologice; restabilirii co,nştiinţei naţionale; apartenenţei 
la civiliz~1ţia europeană şi mondială; contribuţiei la dezvoltarea noţiunilor de identitate, individualitate 
şi colec tiv; achiziţionării cunoştinţelor ştiinţifice despre trecutul românilor şi al celorlalte naţiuni şi 
popoare. 

Curriculum-ul este elaborat ş i eşalona t pe următoarele principii: 
• realizării prin conţinutu! educaţional al obiec tivelor învăţămîntului; 
• coerenţei ş i echilibrului dintre diversele componente ale procesului educaţional; 
• caracterului ş tiinţific , bazat pe ultimeie realizări ale ştiinţei istorice; 
• utilităţii şi permanenţei cunoştinţe lor, cornpe tenţelor şi atitudinilor; 
• complexităţii conţinuturilor; 

• corelării cunoştinţelor, a competenţelor ş i atitudinilor în actul procesului educaţional; 
• vala bilităţi i cunoştinţelor pentru o periOJdJ. lungă de timp şi utilităţii acestora în formarea 

personalităţii ; 

• transdisciplinarităţii; 

• flexibilităţii. . 
L.1 finele cursului de istorie elevii vor s usţi ne examene de bacalaurea t la Istoria românilor, iar 

clasele cu profil socio-uman - şi la Istoria uni versală . 

ci. X 

Economie 
Istoria românilor. 

Viaţa politică internă ,_ __ ___. Epoca antică şi cea t-----i 

Raporturi politice 
externe 

ci.XI 

Economie 

Formarea comunităţii 
J moderne 

..:I.XII 

Economie 

, Progresul ştiinţific şi l_ . tehnic ~------t 

Raporturi şi 
colaborări 

internaţionale 

inedievală 

Istoria modernă 
a românilor 

Istoria 
contemporană 

a românilor 

Societate, structuri 
sociale 

Cultură 

Modul de viaţă, 
mentalităţi 

Cultură 

Modul de viaţă 

Raporturi politice 
externe 

Cultură 

Modul de viaţă 

Societate 



Obiectivele generale ale educaţiei istorice 
A. Cunoştinţe. Elevul va cunoaşte: 
• conceptele de bază cu privire la cele mai importante momente din evoluţia omenirii; 
• noţiunile de bază ale ştiinţei istorice; 
• legit,1ţile dezvoltării societăţii omeneşti din cele mai vechi timpuri pină în prezent; 
• etapele principale de dezvoltare a s0ciet<'i\ii umane din cele mai vechi timpur_i pînă în prezent; 
• principiile de organizare şi funcţionare a societăţi i umane; 
• timpul istoric în succesiune; 
• spaţiul istoric, particularităţile intcgr5rii in evoluţia societăţilor umane; 
• . tipurile surselor istorice şi raportarea acestora la epoci]~ despre care dau informaţii; 
• mecanismele determinante ale evoluţiei socie tăţii (adaptare, schimbare, condiţionare etc.). 
B. Capacităţi. Elevul va performa: 
• structurarea într-un discurs a cunoştinţelor despre o problemă istorică s tudiată; 
• selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse; 
• analiza şi structurarea unei situaţii istorice; 
• identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 
• plasarea evenimentelor istorice în contextul epocilor studiate; 
• distingerea corectă a limbajului ştiin ţei istorice; 
• determinarea locului ş i import;mţci diferitelor procese şi evenimente din spaţiul românesc în 

contextul istoriei universale. 
C. Atitudini. Elevul va manifesta: 
• conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională / general-umană; 
• interes pentru calitatea vieţii sociale, pentru cooperare şi echilibru; 
• respect pentru va lorile general-umane ş i naţionale (sociale şi culturale); 
• înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţele etnice şi culturale; 
• înţelegerea importanţei de a se angaja ln viaţă; 

• toleranţă, onestitate şi echilibru momi; 
• recunoaşterea unor principii şi norme morale. 

Obiective-cadru 
1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie. 
2. Utilizarea şi interpretarea izvoarelor is torice şi istoriografice. 
3. Analizarea şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie. 
4. Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi utilizarea acestuia în comunicare. 
5. Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie şi a deprinderilor de muncă intelectuală implicate de 

studiul istoriei. 
6. Formarea ;;i dezv0ltarea valorilor şi atitudinilor. 

Clasa a X-a 
Obiective de referinţă 

Elevul va fi capabil: 
Activităţi de învăţare 

Exemple: 

Înţelegerea şi interpretarea timpului şi spaţiului în istorie 
• · să construiască axe cronologicL' 

înregis trînd evenimente şi procese d in isto ria 
românilor: epoca veche şi medievală; 

*"să construiască un discurs (oral s,1 u sc ris) 
pornind de la interpretarea uneia s,iu mai 
multor axe cronologice; 

• s ă utilizeze indicaţii cronologice in 
expunerea logică a evenimentelor; * s ă utilizeze indicaţiile cronologice in 
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exerciţii de construire a axelor cronologice 
vizînd perioada studiată; 

realizarea discurs urilor (orale sau scrise) în 
baz<1 interpretării axelor cronologice; 

exerciţii de caracterizare a perioadei istorice; 

exe rciţii de demonstrare cu ajutorul 



argumentarea e\·enimentelor şi proceselor 
istorice din diferite epoci; 

• să cunoască spaţiul istoric în evoluţia sa 
pc diferite durate de timp; 
~să determine transformările produse în 

spaţiul istoric pe parcursul evoluţiei societăţii 
umane; 

• să dobîndească informaţii din diverse surse 
cartografice; 

~ să argumenteze inform:iţii dobîndite din 
diverse surse cartografice; 

• să utilizeze informaţiile cartografice în 
construirea discursurilor istorice; 

:)('. să utilizeze infonm1ţia cartografică drept 
argument al unui discurs istoric. 

indicaţiilor cronologice; 

exerciţii de comparare a spaţiului istoric; 

cercetarea hărţilor ş1 evidenţierea 

transformărilor produse; 

cercetarea surselor cartografice; 

selectarea argumentelor necesare susţinerii 
informaţiilor dobîndite; 

zilcătuirea discursurilor în baza informaţiilor 
ca rtografice; 

în baza hărţilor istorice să se demonstreze 
rezilitatea unui fapt sau a unei afirmaţii. 

Utilizarea şi interpretarea izvoarelor istorice şi istoriografice 
• să analizeze documente din istoria 

românilor, epoca veche şi cea medievală; 
:Jt să interpreteze informaţiile dobîndite din 

diferite izvoare istorice, din istoriografie 
• să clasifice izvoarele în funcţie de epocile 

istorice; 
:f. să compare sursele istorice cu referire la 

acelaşi subiect; 
• să construiască discursurile utilizînd 

izvoarele istorice, surse istoriografice; 
• să utilizeze izvoarele istorice în orga-

nizarea :_, i susţinerea opiniilor. 

exerciţii de analiză a izvoarelor istorice; 

exerciţii de cercetare şi interpretare a 
documentelor istorice; 

exerciţii de selectare a documentelor în 
funcţie de perioadă; 

exerciţii de comparare a opiniilor; 

întocmirea referatelor în baza documentelor 
istorice; 

selectarea argumentelor din izvoare istorice 
in favoa rea unor ipoteze. 

Analiza şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
• să cunoască şi să explice cauzele 

evenimentelor din istoria românilor: epoca 
veche şi cea medievală; 

~ să analizeze cauzele evenimentelor şi 
proceselor istorice studiate; 

• să identifice schimbările survenite în 
societatea românească veche şi cea medievală; 

1( să explice cauzele schimbărilor produse 
în perioada veche şi cea medie în spaţiul 
rnm<incsc. 

ex plicarea cauzalităţii faptelor istorice; 

exerciţii de analiză şi argumentare a cauzelor; 

exerciţii de identificare a schimbărilor; 

evidenţierea relaţiilor cauzalităţii şi 

schimbării în istorie. 

Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi utilizarea acestuia în comunicare 
• să însuşeasCă şi să explice noţiunile, activităţi de definire a noţiunilor şi termenilor 

termenii de specialitate raportaţi la epoca veche istonc1; 
şi cea medievală a istoriei româhilor; 

it. să utilizeze adecvat limbajul de specialitate 
în expunerea evenimentelor abordate; realizarea unor eseuri utilizînd noţiuni şi 

• să cunoască şi să opereze cu noţiunile termeni istorici adecvaţi. 
istorice privind domeniile studiate în cadrul 
istoriei românilor: epoca veche şi cea medievală; 

:i să construiască discursurile argumentz.te 
în care să se folosească corect terminologia 
istorictî specifică epocii date. 
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Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi 
a deprinderilor de muncă intelectuală 

• să demons treze deprinderi de elaborare a întocmirea unui plan de investigaţ ii; 
comunicărilor orale şi scrise la temei E:'. din istoria 
românilor: epoca veche şi medievală; 
* să elaboreze comunicări orale sau scrise în 

baza surselor istorice specifice istoriei romanilor; 
• să demonstreze capacităţi de conspectare 

a studiilor asupra conţinuturilor din istoria 
romanilor: epoca veche şi cea medievală; 
~ să conspecteze studiile istorice prevăzute 

de conţinuturile propuse; 
• să structureze informaţiile dobindite în 

discursuri asupra ·problemelor abordate de 
istoria veche şi cea medievală a românilor; 

• să analizeze diferite opinii asupra pro-
blemelor fundamentale ale istoriei universale, 
epoca untică şi cea medievală. 

exerciţii de struc turare a -Unei comunicări 

orale; 
exerciţii de conspectare a studiilor istorice; 

exerciţii de structurare a unui discurs analitic. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
• să manifeste interes pentru interpretarea 

ş i utilizarea corectă a datelor cronologice; 
• să manifeste interes şi atitudini istorico-

ecologice faţă de spaţiul istoric; 
să demonstreze inte res faţă de docu-

mentele istorice, toleranţă faţă de diverse opinii; 
• s<l aprecieze rolul oamenil or în proces ul 

schimbărilor survenite în istoria românilor; 
• să manifeste interes faţă de redactarea unui 

discurs scris; 
să manifeste atitudini tolerante faţă de 

activi tatea individuală şi de grup; 
• să aprecieze diverse opinii asupra pro-

blemelor fundamentale ale istoriei românilor: 
epoca veche şi cea medievală. 

sistematizarea şi înregistrarea evenimentelor 
principale [ntr-un portofoliu; 

participarea la diferite activităţi istorico-
culturale locale, regionale; 

vizitarea arhivelor pentru cunoaşterea 
fondului documentelor; 

alcătuirea de biografii şi portrete ale 
personalităţilor istorice; 

exerciţi i de folosire adecva tă a termenilor 
care şi-au schimbat semnificaţia; 

realizmea de proiecte personale şi de grup. 

Conţinuturi recomandate 
Epoca veche şi cea medievală 

1. Începuturile umanităţii în spaţiul românesc 
Epoca pietrei: Paleolitic. Mezolitic. Nel1libc ş i eneolitic - etape in evolu ţia modului de v iaţ i\ al 

locuitorilor preistorici. Spiritualitateu epocii. Contribuţii arheologice în studierea epocii. 
2. Civilizaţia geto-dacă - parte componentă a civilizaţiei antice 
Noţiuni despre traci . Geto-dacii - rcimur5 nordică a tracilor. Aşezările seto-dacilor. Ocupaţ iile. V 

Organizarea socială . Arta.13eligia. Premisele formării regatelor seto-dace în 5ecolele III-11 î.Chr. Geto- I! 
dacii. ş i ~tă. lnsemnătatea europeană u civilizaţiei făurite de traci. · 

3. Apariţia statulm lageto-daci 
Premisele apariţiei statului unitar la geto-daci şi caracteristicile lui. Reformele lui Burebista. 
Deceneu. Relaţiile externe a le s tatului condus de Bure bis ta. Dezrncm brare,1 ;i fo rîrniţarecl ter i tori,1l-

politică a Daciei. Întărirea puterii centrule pe timpul lui Decebal. 
*Caracteristica generali\ a civilizaţiei geto-dacice clasice '.'l'C. [ i.Chr. - sec. I d.Chr. 
4. Confruntarea romano-geto-dacă şi urmările ei . 
Expans iunea romană in spaţiul daco-moes ian. Pro\'incia romană Dacia. Daci i liberi ;;i relaţiile lor 

cu Imperiul Roman. Retragerea au torităţilor romane din spaţiul rornc'inesc. 
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5. Etnogeneza românească 
Formarea poporului român şi a limbii române. 
-)( Etnogeneza rorn.<"milor - problema istorică . 

Etapele e tnogenezei româneşti. Creş tinismul şi romanicii de răsărit. 
6. Societatea românească la începutul evului 111ediu timpuriu 
Izvoarele referitoare la români din sec. al Vlll-lea - ,1! !X-lea. Afirmarea românilor pe arena istorică. 

Cadrul politic sud-i.'st-european !n sec. rx - xm. ViJţc"\ CC(lnomică. Organizarea socială. ]\·fadul de viaţă. 
Ap..-iriţi..-i relaţiilor feudale timpurii. 

*Obştea să tească la români - factor de continyitate ş i unitate românească . 

7. Constituirea statelor medievale române;-ai 
Premisele şi etapele procesului istoric de con:-;t ituire ..i st.:itelor medievale (Transilvania, Ţara 

Românească, Moldova). 
*Similitudini şi sincroni:inte în procesul de fc,rma re a s tatelor rnedie\'ale româneşti. Problema 

plur;:llismului statal la români în istoriografie. 
8. Instituţiile medievale româneşti 
Forma de guvernare: influenţe bizantine ş i o.::cidcntale. Organizarea administrativ-teritorială a 

ţ:."irilor Române . Oraşe şi tîrguri. Organizarea militar;'.\. Organizarea fiscală ş i judecătorească. Biserica 
~i domnia. · 

1' Problema raporturilor dintre puterea centrzilă ş i boierime. Viaţa monahală. 
9. Situaţia politică a Ţărilor Române (mijlocul sec. al XIV-iea - mijlocul sec. al XVII-lea) 
Consolidarezi poziţiei Moldovei ş i Ţării Româneşti pe plan internaţional. 
Situaţia politică a Transilvaniei în prima jumătate a sec. al XV-iea. Criza politică a Moldovei şi 

Ţ5rii RorTtâneşti. Epoca lui ş tefan cel Mare. Ţările Române în prima jumătate a sec. al XVI-iea. 
*Ţările Române în frontul antiotoman. Instaurarea regimului de suzeranitate otomană şi formele 

lui de manifestare. 
Cadrul politic central şi sud-est european la mijlocul sec. al XVI-iea. Situaţia politică a principatului 

Transilvaniei. Domnia lui Alexandru Lăpuşneanu. Războiul pentru înlăturarea suzeranităţii otomane 
sub conducerea lui Ioan-Vodă. Ţările Române ş i Liga Creştină. Mihai Viteazul. Unirea politică a 
Ţ5rilo r Rom5.ne. Domniile autoritare. 

IO.Societatea medievală românească (mijlocul sec. al XIV-lea - mijlocul sec. al XVII-iea) 
Tr:."isăturile generale ale socie tăţii rDIT\âneşti in secolele XIV - XVII. Viaţa economică. Structura 

socială. *Confruntări sociale. 
Viaţa cotidiană. Accentuarea dependenţei economice a JVIoldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei 

faţă de Imperiul Otoman. Legalizarea iobăgiei. Evoluţia demografică. 
* Ţ.:irile Române la intersecţia societăţii europene şi celei orientale. 
Teritorii româneşti sub administraţie otomană (raiale, paşalîcuri) pînă la mijlocul sec. al XVII-lea. 

Instaurarea în teritoriile româneşti a tătarilor crîmleni. Viaţa economică şi cotidiană în raialele otomane. 
Românii din aşezările din stînga Nistrului şi din Galiţia. 
11.Afirmarea originalităţii culturii medievale româneşti 
-)( Unitatea culturală a românilor. Spaţiul românesc - zonă de interferenţă culturală. Mediul 

sprituali tăţii româneşti. 

Creaţia populară. Scrisul şi învăţămîntul. Literatura. Cărturari români şi opera lor. Tiparul. Arta. 
'* Protejarea culturii - trăsătură a domniei în evul mediu. Umanismul. Mentalităţi politice şi 

culturale. 
Lecţii de sinteză: 
• Tracii şi geţii în viziunea autorilor antici. 
• Etnogeneza r(1mânească - parte <1 unui proces continental. 
• Considerente istoriografice privind întemeierea sta telor româneşti. 
• Ţările Române medievale în contextul intermţional. 
• Impactul suzeranităţii otomane asupra evoluţiei Ţărilor Române. 
• Cultura urbană române..-iscă în evul mediu. 
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CLASA a XI-a 
Obiective de referinţă Activităti de învătare , , 

Elevul va fi capabil: Exemple: 

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie 
• să interpreteze şi să construiască frize • exerciţii de amplasare a e_venimentelor în 

cronologice complexe la conţinuturile propuse; frize cronologice; 
*să construiască discursuri (orale sau scrise) • exerciţii de alcătuire a discursurilor; 

pornind de la interpretarea uneia sau mai 
multor frize cronologice asupra unei probleme 
abordate în istoria modernă a românilor; 

• să realizeze sinteze cronologice, pornind 
de la diferite surse calendaristice specifice epocii 
moderne; 

* să compare fapte1e şi evenimentele istorice 
din istoria românilor, epoca modernă în baza 
surselor calendaristice; · 

• să cunoască particularităţile spaţiului 

istoric în epoca modernă; 

~ să compare informaţiile dobîndite din 
diferite izvoare istorice, referitoare la spaţiul 
istoric românesc, în epoca modernă; 

• să interpreteze sursele cartografice ce 
reflectă problemele din istoria românilor, epoca 
modernă; 

~ să argumenteze transformările produse în 
spaţiul istoric pe parcursul evoluţiei societăţii 
româneşti; 

să utilizeze sursele cartografice în 
compararea evenimentelor istoriei moderne a 
românilor; 

f: să construiască discursuri folosind 
documentele cartografice referitoare la epoca 
studiată a istoriei românilor. 

• exerciţii de sinteză cronologică, utilizînd 
sursele calendaristice; 

• exerciţii de comparare a faptelor ş1 

evenimentelor istorice; 

• sesizarea particulari tă ţii ş i generalizarea 
(orală sau scrisă); 

• depistarea şi recunoaşterea erorilor 
existente în informaţiile operate; 

• exerciţii de analiză a surselor cartografice; 

• activităţi de verificare a generalizărilor; 

• exerciţii de comparare a evenimentelor în 
baza surselor cartografice; 

• realizarea discursurilor. 

Utilizarea şi interpretarea surselor istorice şi istoriografice 
• să interpreteze documentele istorice ale • analiza documentelor istorice; 

epocii moderne a istoriei românilor; 
.,,._ să utilizeze, în construirea discursurilor, 

informaţiile dobîndite din documentele istorice 
ale epocii studiate; 

• să determine valoarea surselor istorice din 
epoca modernă a românilor; 

~ să determine validitatea surselor istorice 
cu referinţ~ la istoria românilor, epncil 
moderpă. 

construirea diferitelor probleme în 
legătură cu verigile istorice; 

• compararea diferitelor surse istorice; 

• exerciţii de argumentare a surselor 
istorice; 

• comentarea materialelor documentare. 

Analiza şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
• să e~plice ş i să argumenteze ca uzele • exerciţii de explicare ş i argumentare il 

eveni mentelor şi proceselor isto ric e din rnuzalităţii fa ptelor; 
societc:itea românească, epoca modernă; 

~să determine legăturile Gluzale existente 
între evenimentele şi fenomenele din istoria 
romanilor ş i cea universală în epoca modernă; 
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• activităţi de cercetare a legăturii cauzale 
dintre diverse e\'enimente şi fenomene istorice; 



[ . 

• c;c) prr?zin te lc!!,1tura unui -:: ir de ca uze cu 
reienrc ta eventmenrut sruaia r; 

'*să argumenteze legătura unui şir d e cauze 
cu referire la acelaşi eveniment. 

• efectuarea investigaţiilor asupra rnuzelor 
<:'.\ enimenreior isronce. 

Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi 
utilizarea acestuia în comunicare 

• să cunoJscă limbajul utilizat în tratarea 
even imentelor din istoriJ rom.ânilur, epoca 
modernă; 

1f să utilizeze noţiunile istorice în d iversitatea 
lor; 

să alcătuiască comunicări la istoria 
modernă a românilor în baza informaţiilor din 
mass-media utilizînd limbajul istoric cu referire 
b epoca modernă; 

~ să creeze proiecte de studiu utilizînd 
informaţiile din diferite surse ş i un limbaj istoric 
adecvat. 

• activităţi de explicare a etimologiei 
knnenilor istorici; 

• exerciţii de utilizare în context diferit a 
aceloraşi noţiuni istorice; 

• exerciţi! de prezentare a comunicărilor; 

• elaborarea ş i susţinerea proiectelor de 
studiu. 

Dezvoltarea capacităţilor de investigare 
şi a deprinderilor de muncă intelectuală 

• să elaboreze comunicări orale sau scrise la 
istoria românilor u tilizînd documentele istorice, 
sursele cartografice etc. din epoca modernă; 

* să cunoască principiile de elaborare a 
demersurilor ş tiinţifice; 

• să creeze şi să rezolve si tuaţii pornind de 
la problemele locale din epoca modernă; 

1': să elaboreze şi să utilizeze algoritmi pentru 
rezolvarea une i se rii larg i d e probleme 
asemănătoare ale epocii studiate; 

• să posede capacităţi de determinare a unor. 
adev ăruri istorice sau de infirmare a unor teze 
privind istoria Basarabiei din sec. al XIX-iea; 
~ să construiască un discurs analitic utilizînd 

procedee de demonstrare sau infirmare a tezelor 
cu referire la epoca studiată. 

• activităţi de proiectare a demersurilor 
is torice; 

• cons ultare a şi utilizarea glosarelor, 
surselor cartografice, documentelor istorice etc.; 

• exerciţii de identificare a situaţiilor 
problematice; 

• exersări de construire ş i utilizare a 
a lgoritmilor; 

• activităţi de elaborare ş i utilizare a 
algoritmilor; 

• activităţi de elaborare a discursurilor 
analitice. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
• să manifeste interes faţă de timpul istoric · 

în baza argumentării ştiinţifice; 

• să conştientizeze şi să motiveze apartenenţa 
la un spaţiu istoric etnic ş i cultural; 

• să a precieze diverse surse istorice din 
punctul de vedere al obiectivităţii; 

• să ·utilizeze izvoarele is torice în scopul 
argumentării diverselor opinii; 

• să demonstreze un comportament istorico-
ecologic faţă de sursele istorice; 

• să aprecieze contribu ţia personalităţilor 

istorice în procesul schimbărilor sociale ş i de 
mentalitate; 

I 
" ordonarea celor mai importante eveni-

mente ale cursului (în tabele, discursuri, scheme, 
diagrame etc.); 

• participarea la activităţile istorico-cul-
turale locale, regionale (conferinţe, simpozioane, 
concursuri etc.); 

• vizitarea arhivelor, muzeelor, pentru 
cunoaşterea fondului documentar; 

• prezentarea portretelor politice ale pe:::-so-
nalităţilor istorice; 
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• să dovedească obiectivitate în alcătuirea 
tezelor, comunicărilor, proiectelor şi dorintl"I de 
îmbogăţire a limbajului de specialitate; 

• să manifeste capacităţi de investigare şi de 
muncă intelectuală în expunerea şi susţinerea 
propriilor opinii. 

exerc.iţii de utilizare adecvată a termenilor 
istorici în contextul tezelor, comunicărilor, 
proiectelor; 

• activităţi de prezentare şi susţinere a 
opiniilor proprii (dezbateri, lucrul în grup etc.). 

Conţinuturile recomandate 
Epoca modernă 

1.Sodetatea românească între medieval ş i modern (mijlocul sec. al XVII-lea - mijlocul sec. al 
XVIII-iea) 

*Problema modernizării .lente a soc ietăţi i româneşti. 

Viaţa politică a Ţărilor Române. 
Principatele Române în raporturile politice internaţionale . Problema orientală. Politica marilor 

V puteri în principate: R~imul turco-fanariot 12 Ţările Române: progres şi limite . *C.Mavrocordat -
"principe luminat". Viaţa social-economică şi politică în raialele turceşti şi în teritoriul din stînga 
N"istrului. · 
ţ Secolul de aur al culturii româneşti. Cultura şi renaşterea naţională . Afirmarea limbii române. 

Literatura . Învăţămîntul. Tiparul. Art;:i . Ctitori de cultură: V.Lupu, M.Basarab, ş.Cantacuzino, 
C.Brîncoveanu, O.Cantemir. 

2. Geneza societăţii româneşti moderne 
Începutul procesului de modernizare a vieţ ii economice ş i sociale. Dezvoltarea relaţiilor de piaţă 

în agricultură. Lărgirea pieţei interne ş i externe. Evoluţia demografică. 
Mişcarea reformatoare în Moldova şi Ţara Românească. 
~Acţiuni şi memorii boiereşti. Lupta de emancipare naţională a românilor din Transi!vGnia. Supplex 

Libellus Valachorum şi semnificaţia lui naţională. 
,j Cultura română în secolul fal)~Ei2l- Mişcarea iluministă. Semnificaţia istorică a şcolii Ardelene. 
Procesul de modernizare a învăţămîntului . 

3. Marile puteri şi Ţările Române la hotarele secolelor XVIII-XIX 
Epoca războaielor ruso-austro-otomane şi Ţările Române. Cesiuni teritoriale la finele sec. XVIII: 

Bucovina şi Dobrogea. 
Anexarea părţii de răsărit a Moldovei ;; i Basmabiei de către Imperiul Rus. 
*Geneza problemei basarabene. Influenţa ma rilor puteri asupra modernizării societăţii româneşti: 

progres, regres. 
4. Epoca constituirii societăţii moderne româneşti (prima jumătate a sec. XIX) 

J:Tările Române şi criza regimului fanariot.Premise, forţe sociale, program de desfăşurare a răscoalei 
lui Tudor Vladimirescu. Insemnătatea şi consecinţele ei. 

Principatele Române între 1822 şi 1848. Statu tul juridic şi internaţional al Principatelor. 
1- Suzeranitatea şi protectoratul imperiilor ,·ecine. Regulamentele organice - proiecte de constituţie 

impuse de marile puteri. 
Semnificaţii moderni~atoare cu caracter limitat. 
Mişcarea politică şi naţional-culturală prepaşoptistă. Românii din Transilvania, Bucovina, Basarnbia 

şi Dobrogea în lupta pentru emanciparea mţională. *Organizaţiile şi societăţile democratice. Revoluţia 
română de la 1848 - 1849. Geneza reYoluţiei ~i desfăşurarea ei. Poziţia puterilor europene faţă de 
revoluţia română. Semnificaţia revoluţiei. 

Afirmarea culturii moderne romaneşti . Nll ua organizure ş i orientare a înv ăţămîntului în limba 
roniână. 

::,t Istoriografia modernă română (N.Băkescu. :-.tKogălniceanu) . Presa. Literatura. Artele şi specificul 
naţional. Oprimarea conştiinţei naţionale din Basarabia s ub stăpînirea ţaristă. 

5. Basarabia sub ocupaţia Imperiului Rus 
Politica colonială CI ţarismului ln Bas<ir;:ibia. De la "a utonomie·· la gubernie rusească. Colonizarc<i 

Basarabiei şi consecinţele ei . Evoluţia sociC1l-economică a Basarabiei. 
~Probleme de controversă privind procesul de modernizare a ,·ieţii economice. Politica socialii a 

~arismu lui . 
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Relaţiile agrare. Oprimarea conştiinţei naţionale din Basarabia sub stăpînirea ţaristă. 
6. Constituirea statului modern român 
Mişcarea pentru unire în perioada postpaşoptistă . Problema românească - problemă europeană. 

Divanurile ad-hoc. Unirea principatelor şi puterile europene. Însemnătatea istorică a Unirii . 
Acţiunea politic'.\ şi lupta diplomatică pentru n~cunoaştera unirii depline (1859-1861) . Reformele 

lui Cuza şi semnificaţia lor în dezvoltarea economică ?i culturală a României. 
Dcsăvîrşirca sistemului politic al Rom5niei moderne. Constituţia din 1866 şi semnificaţia ei. 
1' Grupări, curente şi partide politice, guverne ş i guvernanţi între Unire şi independenţă. 
7. Obţinerea independenţei şi consolidarea statului român 
11 De la suzeranitate la independenţă . 

Noile condiţii ale luptei pentru independenţă. Proc L1marea independenţei de stat. 
Caracterul naţionc:d şi popular al. războiului pentru independenţă. Tratatele de pace din 1878 şi 

recunoaşterea internaţională a independenţei Româ niL'i . Consecinţele pentru Basarabia. 
8. Mişcarea românilor din Basarabia, Bucovina şi Transilvania pentru emanciparea naţională 

în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-iea • 
Mişcarea agrară şi reformele burgheze din Basarabia din anii â60-'70. 
Societatea basarabeană pentru răspîndirea culturii româneşti şi lupta împotriva rusificării şi 

deznaţionalizării populaţiei băştinaşe. 

Mişcarea naţională şi politică în Basarabia la începutul sec. al XX-iea. 
Mişcarea de eliberare naţională' din Transilvania, "Ivlişcarea memorandistă". 
Lupta naţională din Bucovina. Activitatea societă ţilor "Concordia", "Junimea" şi "Dacia"; şcoala 

Română şi rolul ei în răspîndirea ideologiei naţionale . 

~Conştiinţa naţională şi emanciparea politică . 

9. Cultura românească în a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul secolului XX 
Caracteristici generale ale evoluţiei culturii. Învăţămîntul. Ştiinţa. Presa. Literatura. Arta. 
14 Mediile intelectuale şi politicile culturale. Intelectualitatea română din Basarabia, Bucovina şi 

Transilvania în apărarea culturii şi civilizaţiei române. 
10. Desăvîrşirea constituirii statului unitar roman (începutul sec. al XX-iea) 
ik' Diploma\ia română la s fîrşitul sec.XIX - începutul sec .XX. 
Direcţiile politicii externe. Participarea României la războaiele balcanice. 
Ani de neutralita te ai României. Regele Ferdinand I. Pregă tirea diplomatică şi militară a războiului. 
România în primul război mondial. 
Încheierea armistiţiului de la Focşani cu Puterile Centrale. Pacea de la Bucureşti. 
Mişcarea de eliberare naţională în Basarabia in. anii 1917-1918. Sfatul ţării. Proclamarea 

independenţei. (24 ianuarie 1918). Unirea Basarabiei cu România. 
Unirea Bucovinei cu România. 
Adunarea de la Alba-Iulia. Unirea Transilvaniei cu România. Desăvîrşirea constituirii statului 

unitar naţional. Recunoaşterea internaţională a Marii Uniri. Însemnătatea istorică a Unirii. 
Lecţii de sinteză: ·J Reformismul fanariot. 
• Proiecte politice privind organizarea s tatului român. 
• Influenţe culturale occidentale în Ţările Române. 
• Personalităţi culturale basarabene. 
• Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în 1848. 
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CLAS A a XII-a 
Obiective de referinţă_ Activităti de învătare , o 

Elevul va fi capabil: Exemple: 

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie 
• să ~onstn-1:iască frize cronologice~ utilizînd I • exerciţii de alcătuire a fri:(;'.elor cronolosice; 

date din perwada contemporan<1 şi c1.:lt: 
anter ioare ale istoriei românilor; 

1" să demonstreze capacităţi de prezentare a • exerciţ ii de periodizare a e\'enimentclor 
timpului istoric prin periodizarea evenimentelor istorice;. 
isto rice; 

• să construiască demersuri analitice in baza 
frizelor cronologice complexe asupra istoriei 
contemporane a românilor; 

~ să cons truia-scă demersuri analitice 
utilizind tabelele sinoptice pentru susţin~rea 
discurs ur ilor în problemele abordate de 
programă; 

• să analizeze diferite categorii de cunoştinţe 
la istoria românilor în contextul desfăşurării şi 
localizării lor în timp şi în spaţiul contemporan; 

1( să programez-e sisteme de cercetJre a 
date lor cronologice din diferi te epoci istorice şi 
calendaristice; 

• să deţină capacităţi de modelare pe harta 
de contur a desfăşurării evenimentelor concrete 
din epoca contemporană a românilor; *" să elaboreze hărţi istorice, util izind 
computerul; 

• să analizeze şi să compare informaţiile 
dobîndi te din documente cartografice la istoria 
românilor cu informaţiile din alte surse; * să creeze discursuri ştiinţifice în baza 
informaţi il or dobîndite din surse cartografice 
contemporane. 

• activi t ăţi de alcătuire a demersurilor 
anahtice; 

• exerciţi i de explicare şi analiz c.1. a 
cunoştinţelor istorice, localizate în timp ş i spaţiu; 

• redarea în formă schematizat<1 a unor 
fenomene istorice (scrisă) 

• exerciţi i de elaborare a hăr\ilor istorice; 

• exerciţii de analiză şi comparare a 
informaţiilor dobindite din surse cartografice cu 
informaţiile din alte surse; 

• elaborarea discursurilor ştiin ţ ifice . 

Utilizarea şi interpretarea izvoarelor istorice şi a istoriografiei 
• să sintetizeze informaţiile dobîndite din 

diverse surse istorice şi ale istoriografiei romane 
contemporane; 
~ să integreze informaţiile dobînditc din 

diverse iz\·oare istorice în demersuri şti inţifice; 

• să aprecieze şi să compare informaţiile 
proveni te din diverse surse istorice cu referire 
la acelaşi eveniment al istoriei contemporane a 
rornâ.nilor; 

• sâ utilizeze algoritmi de studiere a izrna-
relor istorice referitoare la contemporaneitate; 

1'- să creeze algoritmi de cercetare a izni<ire!or 
istorice contemporane. 
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• exerciţ ii de s intetizare a informaţiilo r 

doblndite din diferite izvoare istorice; 

• alcă tuirea demersurilor ş tiinţifice în baza 
izvoarelor istorice; 

• confirmJrea informaţiei parn:n itc din 
diferite surse istorice; 

• exerciţii de argumentare persona l ă a infor-
maţiilor Jobindite; 

• exerciţii de s tudiere a izvoarelor istorice 
în baza unor algoritmi. 



Analiza şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
• s<l înţeleagă interd epe ndenţa dintre • exerciţii de explicare a interdepend enţei 

ccrnz;:ilitate şi schimbare ln tratarea dintre cuuzalitate ş i schimbare; 
L' \' t:ninh' ntelor Cl)l1h'rnp nnnc din is tn ri .1 
român ilor; 

li' să argumenteze intl•rdq:il!ndenţa dintre 
cauzele ş i consecinţele e\'enimentelur ac tu::ile ,1 Je 
istoriei româ nilor; 

• să argumenteze cauzele l~Venirnentelor din 
istoria contemporană ~ i să creeze un a lgoritm 
de cercetare a cauz<:1litl'lţii; * s<:l creeze m odele de inv es ti gaţie a 
cc:1uz1.1 I ită ţii şi schirnbJ.rii în istori<1 con te rn poranJ. 
a românilor. 

• ac tivităţi de selectare a argumentelor în 
scopul exprimării interdependenţei cauzalităţii 
:;; i schimbării; 

• exerciţii de creare a algoritmilor şi 

modelelor de cercetare şi investigaţie ş tiinţifică. 

Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi 
utilizarea acestuia în comunicare 

• să rezolve diferite tipuri de teste, să răs -

pund5 la chestionare \'ÎZind istoria ro m â nilor, 
epoca contemporană; 

* să e laboreze difcrik ches tionare în bazet 
surselor istorice contemporane; 

:fc sil ela boreze planul de idei pentru pre-
zentarea unei probleme istorice contemporane 
utilizînd limbajul adecvat; 

• alegerea soluţiilor corespunză toare şi 

<:1rgumentarea alegerii; 
activităţi de susţinere a op iniei personale. 

Dezvoltarea capacităţil or de investigare şi 
a deprinderilor de muncă intelectuală 

• să demonstreze elemente de cre<:1 tivita te 
in investigarea ş tiinţifică (scheme, eseuri, desene 
etc.) a problemelor istorici co ntemporane a 
românilor; 

~ să emită ipoteze, să fo rmuleze ipoteze de 
alternativă, alegînd solu ţiile co respunză toare · 

problematicii; 
• să formuleze obiectivele unei cerce tări 

ş tiinţifice într-o problemă abordată de istoria 
contemporană a românilor; 

:.ţ: să prezinte investi gaţ ii proprii !n baza 
obiectivelor de cercetare ştiinţifică a problemelor 
abordate. 

• dobîndirea prin activitatea independentă 
ş i dirijată a cunoştinţelor noi; 

• descoperirea soluţiilor pentru situaţiile 
conflictuale; 

• exerciţii de formulare a obiectivelor unei 
cercetări ştiinţifice; 

• susţinerea rezultatelor inves tiga ţiilor. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
să conştientizeze interesul faţă de 

inţelegerea timpului istoric; 
să manifeste respo ns~bilitate faţă de 

păstrarea valorilor soci<1l-urnane într-un spaţiu 
istoric concret; 

s~ exprime ş i să 1.1 rgum e nteze opinia 
personală faţă de informaţiile surve nite clin 
izvoare istorice; 

• să conş ti entizeze că doc umentul istoric 
cons tituie suportul ştiin ţif ic în studierea is toriei; 

• să m anifeste interes ş i a titudini faţă de 
c;.rnzele transformărilor socia l-politice; 

")I _„ 

• sistematizarea ş i clasificarea evenimen-
te lor în baza principiului cronologic ş i a 
importanţei lor; 

• activităţi cu caracter ş tiinţific în scopul 
s tudierii şi valorificării spaţiului istoric concret; 

• vizitarea arhivelor ş i efectuarea inves-
tigaţiilor; 

• prezentarea rolului personalităţ ilor în 
transformările social-politice; 
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• s5 demonstreze o poziţie socială activă în 
procesul schimbărilor; 

s<'i prezinte şi să argumenteze opinia 
personală utilizînd limbajul istoric adecvat; 

• să manifeste responsabili tu te şi inten~s hţ5 
de folosirea limbajului de specialitate; 

• să demo ns treze independenţă în gînd ire 
şi acţiune pentru cunoaşterea şi cercetJrea 
ştiinţifică. 

exerciţii de întocmire a chestionarelor; 

• uctivităţi de perfecţionare a limbajului de 
speci<llitate; 

• investigaţii iniţiale ştiinţifice (schimb de 
opinii, publicaţii). 

Conţinuturi recomandate 
Epoca contemporană 

1. Evoluţia vieţii politice a Statului Român în perioada interbelică 
Dezbateri politice privind cursul de dezvoltare a României. Unificarea politică şi administrativ5 . 

Constituţia din 1923. Parlamentul ş i monarhia. Partidele politice. Sfîrşitul regimului parlamentar. 
K- Diversitatea etnică şi confesională - soluţii politice. · 
2.Viaţa economică şi socială în România între anii 1918 şi 1940 
Caracteristicile economiei româneşti ln perioada interbelică. Principalele ramuri ale economiei. 

Rolul s tatului în modernizarea economiei. 
*Specificul dezvoltării Basarabiei în cadrul României întregi te. 
Politica socială a Statului Român. 
3. România în contextul internaţional interbelic 
Direcţiile principale ale politicii externe a României. România ş i Mica înţelegere , Antanta Balcanică, 

Pac tul Ribbentrop-Molotov. 
* N. Titulescu şi Liga Naţiunilor. 

4. Cultura şi ştiinţa românească în perioada interbelică 
Caracteris tica generală a dezvoltării cu lturii şi ş tiinţei. Realizările in domeniul ş tiinţelor exacte şi 

al ce lor umaniste. Contribuţia basarabenilor la dezvoltarea culturii şi ş tiin ţe i naţionale 

~Personalităţi proeminente ale epocii. 
5. Viaţa social-economică şi politică a românilor din Transnistria. 1924-1940 
Situaţia social - economică ş i politică în regiune. Constituirea RASSM. Experimentările bolşevice 

în zonă (indus trializarea forţată, colectivizareil, " revoluţia culturală '') . 

*Represiunile ş i deportările . 

6. România şi pămînturile înstrăinate în anii 1939 - 1944 
Începutul celui de-al doilea război mondiill şi poziţia României. Raptul Basarabiei, nordului 

Bucovinei, ţinutului Herţa. Pierderea nordului Transilvaniei ş i Cadrilaterului. 
Formarea RSSM ş i politica regimului comunist. 
Instaurarea regimului antonesciano-legiLma r. Rebeliunea legionară ş i consecinţele e i. Intrarea 

Rorn<\niei în r5zboi ş i reîntregirea ei . Formareil Guvernămintului în Basarabia. 
-'l- Politica lui Antonescu în Basarabia ş i Transnistria. 
Operaţiile militare pe Frontul de Es t. Evenimentele de la 23 august 1944. Consecinţele ce lui de-a l 

doilea război mondial pentru români. 
7. Reinstaurarea şi consolidarea regimului totalitar comunist în RSSM 
~einstaurarea regimului comunist de ocupaţie. Caracteristicile vieţii social-econo mice ş i politice. 

Politica fiscală stalinistă . Foametea din 1946-1 9-1:7. Deportările. Politica de rusificare a pupulaţici. * iv1işcarea anticomunis tă în condiţiile regimului totalitar. 
Experi mentele comuniste în RSSl\.l. 
Criza sistemului totalitar comunis t ln dnii '80. 
8. Instaurarea şi consolidarea regimului to talitar comunist in România 
Lichidarea forţelor politice democrati ce. Abdicarea regel ui rv!ihai. [ntroduccrea nwdclului su,·ietic 

til' ).:Uve rn<irc ş i a dictaturii comuniste. Cunsti tuţia din 1948. 
N,1ţion <1ii zarea principalelor mi jluace de producţie. lndustrializdfe ,1 ş i colectivizarea forţ<1tă. 

Rezistenţil anticomunistă . Viaţa social-pulitic.1 în timpul cîrmuirii lui N.Ceauşescu . 

f \ h1nnpolul ideologic al Partidului Cuinun is t Român. 
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Politica extern:1. Rl'\'o luţi ,1 .rntitotalitar.1din1YS9 
9. RomJ.nia în etapa actuală 
Procesul de dc mncrati:ra re a snciett1ţii 
Reformele: succese' şi probleme 
RL·laţiile externe ;ile Rorn{miei 
10. Republica ~foldova în etapa acru;i!ă 
Proclamarea suveranit<."iţii :,-;i independenţl:1 !Ozboiul din Transnistria. Democr<ltizarea vieţii 

poli ticc:. * Drcpturill: omului ş i rolul :-; oc ietăţii civile. 
lecţii de sinteză: 
• România intre Tripla . ..\lianţă şi Antanta 
• Problema Basarabiei în relaţiile românn-SO\'ÎL'tice 
• Ren~1şterea culturii naţionale rorr1 c'l n eş ti în Bc:1::>,1rabia în perioada interbelică 
• Drepturi ş i libertăţi democratice in Constituţia de la 1923 
• Sc1tul in Republic~ l\lolduva: probleme ;;i p1.:rspedive 

Sugestii metodologice 
Orientarea m etodologic.1 a procesului de înv.:lţarc a istoriei românilor presupune nu atîtînzestrarea 

elevilor cu cuno~ tinţe foctol og ice, cît, mai ales, cu legi, principii, metode îmbinate cu tehnici de muncă 
intelectuală, alcătuind împreună structuri complexe ş i deschise de cunoaştere, adaptabile unei învăţări 
permanente. Accentul se va pune pe inzestrare.:i cu metode şi tehnici de îm·ăţare şi de muncă 
intelec tuală, pe fo los irea tehnologiilor m oderne de regăsire ş i utilizare a informaţiilor , de analiză şi 
sinteză, de prelucrnre a acestora. 

La învăţarea istoriei rom:î.nilor metodele ş i procedeele didactice se integrează într-un sistem 
metodic . Pentru fiecare acti\'itate did::i.ctică stabilirea sistemului metodic depinde de obiectivele 
urmărite, de conţinutul subiec tului, de nivelul general de pregătire al elev ilor ş i de timpul afectat 
studiului. 

Studierea conţ inuturilo r se va rea li z.:-1 diferenţiat, fie la un grad de complexitate sporit (profil 
umanist) sau mediu (profil real) în raport cu potenţialul intelectual al elev ilor. 

Profesorul de istoric: 
• va selecta m etodele de învăţare specifice cdnţinuturil or ş i tehnicilor de muncă intelectuală, 

orientîndu-se mai mult după cele activ-participative; 
• va acorda atenţie formării de atitudini ş i ori e ntă ri valorice, corelînd afectivitatea cu starea de 

motivare, căutînd să stimuleze în permanen\5. libertatea de iniţiativă şi creativitate; 
• va definitiva conţinuturile informative şi formative pentru aprofundarea cunoştinţelor la istoria 

românilor, aferente obiectivelor, avînd libert;:itea în selectarea cît mai reuşită şi mai adecvată a 
materiei . 

Procesul de invăţare a istoriei românilor va a\·ea un caracter bilateral, care conţine atît activitatea 
profesorului cît ş i munca elevilor, acţionînd prin intermediul unor metode de predare/ învăţare . Rolul 
primordial Lll profesorului constă în J.legerea unor as tfel de m etode care, transmiţînd o cantitate de 
informJ.ţie, reuşesc să-i antreneze pe elevi în asimil area ei activă şi creatoare. 

Se vor utiliza atît strategii didactice propuse în Curriculum-ul de istorie pentru veriga gimnazială, 
cît şi s trategii algoritmice. Profesorul va acorda prioritate, în funcţie de performJ.nţele elevilor, 
proiectului de grup ş i indi\'i~ual, modelării simila re şi prin analogie, dezbaterilor ş i exemplelor 
activităţilor de invăţare propuse vizavi de obiectivele de referinţă. 

Profesorul \'a oferi elevilor un "ajutor" ce se exprimă prin sugerarea şi crearea unor situaţii care 
oferă mai multe posibilităţi de a legere a soluţiei , .tcezista fiind rezultatul unui proces de amliză ce se 
desfiişoară pe plan mental. . 

În legii tură cu s trategiilc utilizate, profe~o rii de lice u \·or da prioritate s tilului Je predare "axat pe 
grup", pentru care este specific accentul pus pe ac ti\' itatea elevilor, pe participarea lo r la descoperirea 
cunoştinţelor ce urmează a fi învăţate . Dialogul devine indispensabil, ca modalitate fundamentală de 
lucru, nu numai între profesor ş i ele\·, ci şi în interiorul grupului, între membrii săi, schimbul de 
mesaje reprezentînd un aspect definitoriu al metodei de lucrul în grup. 

Îm·Jţarea pe grupe va fi fo losit la unele lecţii de istorie a românilor sau la unele etape ale lecţiei 
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pentru a dezvolta priceperi şi tehnici de munc5 în ·colectiv, pentru formarea unor calităţi morale şi de 
personalitate cerute de munca în comun şi de convieţuirea socială : spiritul de responsabilitate, relaţiile 
de solidaritate şi interpersonale, de colaborare, de comunicare. 

Alilturi de componentele care asigur5 conţinutul procesului de predare-învăţare a istoriei, de 
metodele de predare şi formele de activitate ale elevilor, un loc Clparte îl ocupă mijloacele de învăţămînt. 

Drept mijloace principalele de învăţă mint l;:i predarea istoriei menţionăm: 
1. Obiecte şi surse istorice, etnografice, numismatice e tc., care permit perceperea-direc tă de către 

elevi a urmelor v ieţii din trecut. 
2. Reprezentările grafice (modelele), cmc reprezintă imagini ale evenimentelor sau personajelor 

istorice şi care facilitează percepereJ şi înţelegerea profundă a faptelor istorice. Modele frecvent 
utilizate şi recomandate pentru predareCJ-învă ţarea is torici sunt: tabloul istoric, machetele, harta 
istorică, documente istorice etc. 

3. Un rol important în predarea-îm«'lţarea istoriei îl au, de asemenea, mijloacele audio-vizuale, 
care pot contribui la sporirea eficienţei predării-învăţării istoriei în liceu în cazul cinci utilizarea 
lor este subordonată obiectivelor ş i conţinutului, precum şi sistemului de metode ş i procedee 
didactice din cadrul lecţiei, fiind corect integra te în structura acesteia. 

Astfel lecţia contemporană capătă noi înf5ţişări, devenind un autentic dialog între profesor şi 
elev . Ea se transformă tot mai mult într-o CJc ti vita te co l ectivă pentru dobindirea informaţiilor ş i 

dezvoltarea creativităţii elevilor. 
În procesul de predare-învăţare a is toriei romdnilor pot fi folosite mai multe tipuri de lecţii . 
Eficienţa fiecărui tip de lecţii depinde de reuşita proiectării didactice, de respectarea temeinică a 

cerinţelor curriculum-ului. Profesorii de lice u sînt datori să fie mereu în căutarea noi lor forme de 
prezentare a lecţiilor, a unor modalităţi \·aria te de s timulare şi menţinere a inte resului elevilor pentru 
istorie . În liceu se impun lecţii bine documenta te, corecte, expuse cu prospeţime, în 1 urni na adevăru 1 u i 
is toric, în sp irit critic ş i analitic, dar în acelaşi timp dinamice ş i emoţionale. 

Se face imperios necesară renunţarea la faptele nesemnificative sau mai puţin importante; se cere 
o lecţie riguroasă, astfel ca elevul să opereze cu evenimente semnificative pentru înţelegerea proceselor 
istorice, a valorii lor pentru progresul societăţii omeneş ti . 

Stabilindu-şi cu măiestrie metodele de predare, corespunzătoare tipului de lecţie ales, precum ş i 

mijloacele de învăţămint adecvate, profesorul va îmbina elementele locale, regionale ş i universale . 
Elevii sunt solicitaţi să facă judecăţi de \'aloare, să motiveze acţiunea unor personalităţi într-un 

context dat, să urmărească prin investigaţii .proprii fapte de excepţie, să identifice ş i sci comenteze 
informaţiile provenite din s ursele istorice diferite, să găsească explicaţii pentru acţiunile oamenilor 
politici ai epocii etc. 

Abordarea sugestiilor în acest context va contribui la realizarea sistemului de obiective ale 
învăţămîntului istoric liceal. 

Sugestii de evaluare 
Evaluarea vizează eficienţa învăţămîntulu.j p rin prisma raportului dintre o biectivele proiectate ~i 

rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Ea se va realiza de că tre profesor pe 
parcursul tuturor activitâţilor didactice ş i in toa te etapele acestor activităţi ş i \·a ,·iza nu numai 
cunoştinţe în termeni de informaţie, ci ~i competenţe, capacităţi ş i atitudini. 

Achiziţiile vizate in mod special în cadru l procesului de evaluare vor fi: 
• . Categoriile de cunoştinţe cu potenţial educa tiv ridicat (interpretarea fa ptelor istor ice, sursele 

istorice şi modalităţile valorificărilor. mode le de cercetare) ş i abordarea d iferitelor puncte de 
vedere privind problematica isto ri că. 

• rerformanţele atinse de către toţi 1:•levi i atît b ni velul trunchiului comun, cit ;; i la nivelul 
extinderii . 

Se va accentua e\'aluarea unor capacilăli cu 0'Tad ridicat de complexi ta te: 
• cunoCJşterea legitătilor privind cleZ\'l1ltcin.: i.1 societăţii; 
• c unoa ş terea cauzelor ş i consecinţelor ·-~'·e n imentelor stud iate; 
• Înţelegerea ş i explicarea noţiunii de civ ili zaţie în diversitateCJ ei; 
• maniera de expunere a cunoş tinţelor in contex te ş i cu mij loace diferite; 

s tăpinirea tehnicilor de muncă intelectuală specifice domeniului: t.1naliza documentelo r istorice; 
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stăplnirea unor tehnici de investigaţie ; ~isternatizarea unor dem.ersuri personale de investigaţie 
în universul informaţional etc.; 

• comp0rt.1mentele şi atitudinile determin,1h: de interiorizarea valorilor genernl-umane, socia~e: 
şi culturale etc. 

Pentru î nvăţămîntul liceal sunt recornandak ;; i me tode alternative de evaluare, mai ales în clasele 
cu profil umanist. Propunem următoarele instrumente .:ilternative: 

1. Observarea sistematică ~1 comportamentului elevilor (investigaţie periodică) se face conform 
unor criterii dinainte stabilite :;;i planific::ite prin tre i n odalităţi: fişa de evaluare a elevului, scara de 
clasificare, 1 ista de control; 

2. Proiectul de ce rcetare (proiectul în grup), cMe poate evalua cunoştinţe, capacităţi şi atitudini 
prin diferite tipuri de activitate: orale, scrise, desene, joc de roluri, modele etc., şi poate fi folosită la 
evaluLirea curentă şi la cea trimestrială sau anua l ă; 

3. Portofoliul didactic, care este un instrument dt! evaluare complex, integrator, şi care include în 
sine rezultatele obţinute prin celelalte metode ş i tehnic de evaluare; 

.J: . Evaluări sub formă de discuţii orale, libere pe baza unei tema'tici stabilite; 
S. Evaluări cu ,1jutorul computerului, pc baza unor programe de evaluare, cînd computerul 

compar5 ş i apreciază cu note cunoştinţele; . 
6. Evaluarea de tip Dc/11/11 - tip de ev,1luare (ca ractere) în echipă, în general pentru probele scrise, 

practice; 
7. Autoeval uarea - autocontrol ş i autoapreci~re, posibilă prin diferite forme: chestionare, scări de 

clasificare etc. 
umai în contex tul folos irii multiplelor metode ş i instrumente de evaluare se poate atinge un 

nivel înalt a l evaluării curriculum-ului predat ş i celui învăţat. 
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Notă de prezentare 
Curriculum-ul de istorie universală pentru ciclul liceal cuprinde toate componenteie unei 

paradigme educaţionale : 

- repere conceptuale, 
- obiective, 
- conţinuturi, 

- sugestii metodologice şi de evaluare. 
Prin el se încearcă a se răspunde exigenţelor cu privire la reforma invăţămîntului, punînd accentul 

nu numai pe cc trebuie de învăţc:i.t, ci şi pe rn111 trebuie înţelese şi receptate valorile istoriei, cunoştinţele 
predate fiind subordonate formării capacităţilor şi atitudinilor. 

lstoriJ universală se va studia în conformitnte cu planul de îiwi\ţămint: 
• 2/1 - pentru profilul umanist; 
• 1/1 - pentru profilul real. 

. Curriculum-ul este.axat pe următoarele obiective: 
Obiectivele generale ale învăţămîntului istoric care reglernentcaz5 acti\·itatea elevilor pe tot 

parcursul studierii istoriei universale. · 
Obiectivele-cadru ale învăţămîntului istoric liceal. 
Obiectivele de referinţă, structurate în baza obiectivelor-cadru, care urmfaesc progresul în achiziţie 

de capacităţi şi atitudini pe anii de studii. 
Ca finalitate pentru ambele profiluri scn· e~te trunchiul comun de obiective, asteriscul indicînd 

extinderea pentru aprofundare. 
Pentru realizarea obiectivelor de referinţă servesc activităţile de învăţare propuse. 
Disciplina istorin i111iî.'ersaltl se va studia in baza principiului tematic ş i concentric. 

Se propune un conţinut-nucleu pentru num<.lrul de ore: 
• 20 de ore - predare / învăţare; 

• 4 orP - lecţii de sinteză; 
• 6 ore - evaluare finală; 
• 4 ore - la dispoziţia profesorilor. 

Pentru profilul umanist: 
• 27 ore - predare/ învăţare; 
• 14 ore - lecţii de sinteză; 
• 6 ore - evaluare finală; 
• 4 ore - la dispoziţia profesorului. 

Cadru conceptual 
În liceu istoria urmează să fle predat5 Cel 0 ~ tiinţă de sinteza, umanistă prin e:-..celenţă, avind in 

centrul ei omul şi activitate<J umană, care trebuie să irnbog5ţeasc,1 \·ia\a şi cunoaşterea fiec5rui eh~,·, 
dezvoltîndu-i sensul devenirii istoriei. 

Studierea istoriei în liceu este un proces instructiv de analiză, generalizare, sinteză, care va duce ili 
înţelegerea esenţei istoriei, a legităţilor care acţionează in societate,1 umenească, care asigură o ,·iziune 
unit<JrF\ despre lume şi viaţă, oferă elevului posil,ilitatea structurării într-un tot unitar a cunoştinţelor 
şi capacităţilor dobîndite. 

Actualul curriculum de istorie uni,·er5al.J urmăreşte crearea unui ~istern istoric bine determinat, 
incepind cu obiectivele generale, de referin ţ<'i, pzircurgind con\inuturi ş i hn<:ilizind cu sugestii de 
evaluare. Fiecare elev va <Jtinge an.urnit!.: performanţe - competenţe, c unoştinţe şi atitudini 
funda mentale. 

În învăţămintul liceal se studiază douJ di~ciFiine: istoria românilor ~i istoria universală. 
Curriculum-ul pentru is toria uni\·ersal.J este conceput pe ideile: per~pecti\ · ei istorice globale; 

toleran\ei faţă de multitudinea de opinii în coment,1rea faptelor isturice; c,1utârii pe L'aza documentelor 
ş i faptelor a adevărului istoric; perspt•cti\·ci e(( 1lngice; restabilirii n inştiinţei t1aţiunale ; Jpartenvnţci 

lac i v iliLaţia europeană şi mondială; contribuţiei la dez\'oltarea nu\iunilor de identit1te, illdividualit<:ite 
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• realiL.'irii prin CL1ll(inutul cduc.1ţ1onai <i ,·,ri1cc :,. t·i~i; iii·, ,"ii,i.1.:r,<-'· -'·· 
• coere nţei şi echilibrului dintre diversele compnnente ale procesului educ,1\ion,1!; 
• caracterului :ştii nţific, baz,1t pe ultimdc tL,ili : :!ri .1le şti inţei istorice; 
• utilităţii ş i permanenţei cunoştinţelor, compl.'te r•ţ'-'lor şi atitudinilor; 
• complexităţii conţinuturilor; 

• corelăr ii cunoştinţelor. competenţelor ş i ,1titudin il o r în actul procesu lui ed ucaţional; 

• L1lab ilit5ţii cunoştinţ e lor pentru o perio21tU lun;;ă de timp şi utilităţii acestorLi in formarea 
pL'rsl1n,1 Ii t5 ţii; 

• trcinsdisciplinarităţii; 

• fl ex ibilităţii. 

Ll fi nel e cu rsului de istorie elevii vo r s u::iţinc l!xame ne de baca_laureat la Is toria românilor, iar 
clasele cu profil socio-uman - şi la Istoria univers,1!,\. 

el. X 

Economie 
Istoria universală. 

Viaţa politică internă r-------1 Epoca antică şi cea f------l 

Raporturi politice 
externe 

ci.XI 

Economie 

medievală 

Istoria universală. 
Viata politică internă f-----1 Epoca modernă 

Formarea comunităţii 
moderne 

el.XII 

Economie 

Progresul ştiinţific şi 1------; 

tehnic 

Raporturi şi 
- colaborări 
internaţionale 

Istoria universală. 
Epoca 

contemporană 

'"I•) 
.) '-

Societate, structuri 
sociale 

Cultură 

Modul de viaţă, 
mentalităţi 

Cultură 

Modul de viaţă 

Raporturi politice 
externe 

Cultură 

Modul de viaţă 

Societate 



Şl Obiective generale 
A. Cunoştinţe. Elevul va cunoaşte: 
• concep tele de bază cu privire l<l cele mai i mF'Ort~rntc momente din e\·oluţia omenirii; 
• noţiunile de bază ale ştiinţei istorice; 
• legităţile dezvoltării societc.'iţii omene?'ti din cele mai vechi timpuri pină în prezent; 
• etapele principale de dezvoltare a societăţii umane din cele mai vechi timpuri pînă în prezent; 
• principiile de organizare şi funcţionare a societăţii umane; 
• .timpul istoric în succesiune; 
• spaţiul istoric, particularităţile integră rii în evoluţia societăţilor umane; 
• tipurile surselor istorice şi raportarea acestora la epoci!~ despre care dau informaţii; 
• mecanismele determinante ale evoluţiei societăţii (adaptare, schimbare, condiţionare etc.). 
B. Competenţe. Elevul va realiza: 
• structurarea într-un discurs a cunoş tinţelor despre o problemă istorică studiată; 
• selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse; 
• analiza şi structurarea unei situaţii istorice; 
• identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 
• plasarea evenimentelor istorice în contextul epocilor studiate; 
• distingerea corectă a limbajului ştiinţei istorice; 
• determinarea locului şi importanţe i diferitelor procese şi evenimente din spaţiul românesc în 

contextul istoriei universale. 
C. Atitudini. Elevul va manifesta: 
• conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţiona1ă / general-umană; 
• interes pentru calitatea vieţii sociale, pentru cooperare şi echilibru; 
• respect pentru valorile general-umane ş i naţionale (sociale ş i culturale); 
• înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe le etnice ş i culturale; 
• înţele gerea importanţei de a se angaja în v iaţă; 

• toleranţă, onestitate ş i echilibru moral; 
• recunoaşterea unor principii ş i norme morale . 

Obiective-cadru 
1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie. 
2. Utilizarea şi interpretarea surselor istorice şi istoriografice. 
3. Analiza şi interpretarea cauzalităţii ş i schimbării in îstorie. 
4. Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi utilizarea acestuia în comunicare. 
5. Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie ş i a deprinderilor de muncă intelectuală implicate de 

studiul istoriei. 
6. Formarea şi dezvoltarea valorilor ş i atitudinilor. 

CLASA a X-a 
Obiective de referinţă 

Elevul va fi capabil: 
Activităti de învătare , , 

Exemple: 

Înţelegerea şi interpretarea timpului şi spaţiului în istorie 
• să construiască axe cronologice înregistrind 

evenimente şi procese istorice; 
.,ir- să construiască un discurs (oral sau :;cri5) 

pornind de la interpretarea uneia sau mi1i 
multor axe cronologice; 

• să utilizeze indicaţii cronologice in ex-
punerea logică a evenimentelor; 

11: să utilizeze indicaţiile cronologice în ar-
sumentarea evenimentelor şi proceselor istorice 
din diferite epoci; 

33 

exerciţii de construire a axelor cronologice 
vizind perioada studiată; 

realizarea discursurilor (urale sau scrise) 111 

baza interpretării axelor cronologice; 

exerciţii de caru.eterizare a perioadei istorice; 

exerciţii de demonstrare cu ajutorul 
indicaţiilor cronologice; 



•să cunoască spaţiul istoric în evoluţia sa pe 
diferite durate de timp; 

)J( să determine transformările produse în 
spaţiul istoric pe parcursul evoluţi e i societăţii 

umane; 
•să dobindeasc5 informaţii din diverse surse 

cartografice; 
~ să argumenteze informaţii dobîndite din 

diverse surse cartografice; 
• să utilizeze informaţiile cartografice în 

construirea discursurilor istorice; · 
*să utilizeze inform<l\ill cartografic5 în 

calitate de argument ul unui discurs istoric. 

exerciţii de comparare a spaţiului istoric; 

cercetare<l hărţilor şi evidenţiereJ trnnsfor-
m."irilor produse; 

cercetarea surselor cartografice; 

selectarea argumentelor necesare susţinerii 
informaţiilor dobîndite; 

akă tuirea di~cursurilor în baza informaţiilor 
c,1 rtografice; 

în baza hărţilor istorice să se demonstreze 
reali tatea unui fapt sau a unei afirmaţii. 

Utilizarea şi interpretarea surse lor istorice şi istoriografice 
• să analizeze documente din istoria 

universală, epoca antică ·şi cea medievală; 
.;.:; s.1 interpreteze informaţiile dobînditc din 

diferite surse istorice, din istoriografie; 
• să clGsifice surse în dependenţă de epocile 

istorice; 
~ să compare sursele istorice cu referire la 

acelaşi subiect; 
• să construiască discursurile utilizînd 

izvmirele istorice, surse istoriografice; 
• să utilizeze izvoarele istorice in organizarea 

~i susţinerea opiniilor. 

exerciţii de analiză a izvoarelor istorice; 

exerciţii de cercetare şi interpretare a 
documentelor istorice; 

exerciţii de selectare a documentelor în 
funcţie de perioadă; 

exerciţii de comparare a opiniilor; 

întocmirea referatelor în baza documentelor 
istorice; 

selecta.rea <lrgumentelor din surse istorice în 
fovoarea unor ipoteze. 

Analiza şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
să cunoască şi să explice cauzele explicare<l cauzalităţii faptelor istorice; 

evenimentelor din istoria universală, epoca 
antică şi cea medievală; 

1t să analizeze cauzele evenimentelor şi exerciţii de analiză şi argumentare a cauzelor; 
proceselor din epoca antică şi cea medievală; 

• să identifice schimbările survenite în exerciţii de identificare a schimbărilor; 
societatea antică şi cea medievală; 

* să explice cauzele schimbărilor produse 
în diferite perioade - antică şi medievală. 

evidenţierea relaţiilor cauzalităţii şi schim-
bării în istorie. 

Îmbogăţirea limbaj~lui de specialitate şi 
utilizarea acestuia în comunicare 

• sa msuşească şi să explice noţiunile, 
termenii de specialitate raportaţi la epoca antică 
şi cea medievală; 

~să utilizeze adecvat limbajul de specialitate 
în expunerea evenimentelor din antichitate şi 
evul mediu; 

• să cunoască şi să opereze cu noţiunile 
istorice privind domeniile studiate în cadrul 
istoriei universale antice şi celei medieva.le; 

~ să construiască discursurile argumentate 
în care să se folosească corect terminologia 
istorică specifică epocii antice şi celei medievale. 

3-! 

a.ctivităţi de definire a noţiunilor, şi ter-
menilor istorici; 

realizarea unor eseuri utilizînd noţiuni, şi 

termeni istorici adecvaţi. 
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Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi a deprinderilor de muncă 
intelectuală implicate în studiul istoriei 

• să demonstreze deprinderi de elaborare a întocmirea unui plan de investigaţii; 
comunicărilor orale şi scrise la temele din 
programa clasei a X-a; 
~ să elaboreze comunicări orale sau scrise în exerciţii de structurare a ..unei comunicări 

baza surselor istorice specifice epocii antice şi orale; 
celei medievale; 

• să demonstreze capacităţi de conspectare 
a studiilor asupra conţinuturilor din istoria 
antică şi cea medievală; 

X să conspecteze studiile istorice prev.Szute 
de programa la istoria antică şi cea medie\· ală; 

• să structureze· informaţiile dobindite ln 
discursuri asupra problemelor abordate de 
istoria universală antică şi cea medievală; . 

• să analizeze diferite opinii asupra pro-
blemelor fundamentale ale istoriei universale, 
epoca antică şi cea medievală. 

exerciţii de conspectarea a studiilor istorice; 

exerciţii de structurare a unui discuri s 
analitic. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
• să manifeste interes pentru interpretarea 

şi utilizarea corectă a datelor cronologice; 
• să manifeste interes şi atitudini istorico-

ecologice faţă de spaţiul istoric; 
•să demonstreze interes faţă de documentele 

istoricP, toleranţă faţă de diverse opinii; 
• să aprecieze rolul oamenilor în procesul 

schimbării; 

• să manifeste interes faţă de redactareL1 unui 
discurs scris; 

• să manifeste atitudini tolerante faţă de 
activitatea individuală şi de grup; 

• să aprecieze diverse opinii asupra 
problemelor fundamentale ale istoriei antice şi 
celei medievale. 

sistematizarea şi înregistrarea evenimentelor 
principale intr-un portofoliu; 

participarea la diferi te activi tă ţi istorico-
cul turale locale, regionale; 

viz itarea ar hi velar pentru cunoaşterea 
fondului documentelor; 

alcătuirea de biografii şi portrete ale 
personalităţilor istorice; 

exerciţii de folosire adecvată a termenilor 
care şi-au schimbat semnificaţia; 

realizarea de proiecte personale şi de grup. 

Conţinuturi recomandate 
Epoca antică şi cea medievală 

1. Constitl.Jirea popoarelor antice 
Principalele popoare indo-europene. 
2. Civilizaţiile antichităţii J Orientul antic - spaţiul unor mari civilizaţii antice. Civiljzati<1 elenă. Civilizaţia romană. 
3. ·caracteristicile vieţii economice în lumea antică 
Principalele activităţi economice. Forme de proprietate în societatea antică. 
4. Viaţa soc.ială în lumea antică 
Structuri sociale în lumea antică. 
5. Forme de organizare politică in lumea antică 
Forme de stat şi organizări statale in lume<1 ,rntică. Regimuri politice. Marile imperii şi locul lor în 

dezvoltarea ci \"ilizaţiei antice. 
6. Modul de viaţă in societatea antică 
Familia. Obiceiurile. Tradiţiile . Modul de \"iaţă urban ş i rural. 
7. Cultura antică - tezaurul cullurii universale 
Scrisul - premisă a progresului umanit<1ţii. Literatura. Teatrul. Arta. Şliinţa. Religia. Creştinismul 

limiJuriu. 
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8. Decadenţa lumii antice 
Criza societăţii antice şi formele ei de manifestare. Apariţia germenilor societăţii medievale . 

Importanţa şi locul lumii antice în istoria universa lă. 
9. *Geneza societăţii medievale 
Lumea la începutul evului mediu. Căile de formare a orînduirii medievale. Procesul de constituire 

a unor noi popoare. 
10. Viaţa economică în societatea medievala 
Evoluţia vieţii economice, formele de proprietate Agricultura - baza producţiei în evul mediu . 

. ..\pariţia şi dezvo ltarea oraşelor medievale. 
11. Viaţa socială în societatea medievală 
Struch1ri sociale şi raporturile dintre ele. Ierurhi,1 fe ucblă . Categoriile de ţărani şi obligaţiile ţăranilor. 

Or5şenii. Modul de viaţă. 
12. Statul în evul mediu 
Formarea ş i particubrităţile statelor medie\'a lc în Europa. Caracteristicile starului în perioada evului 

mediu timpuriu . Fărîmiţarea feudală. Procesul de centralizare a statelor în Europa. *Constihlirea 
monarhiilor absolute şi caracteristicile lor. Cauzele menţinerii fărâmiţării feudale (Germania, Italia etc.). 

13~Instihlţiile în evul mediu 
C1racteristicile generall~ . Statul - instituţia supremă. Sfatul monarhului. Adunările reprezentative 

ş i rolul lor. Armata. Biserica. Marea schismă. Religiile în statele asiatice. 
14~Crize politico-militare şi cataclisme naturale în evul mediu 
Războaiele ş i caracterul lor în evul mediu. Extinderea arabă. Cruciadele. Războiul de o Sută de 

Ani. Marea ciumă. Cataclismele naturale şi sociale. Mişcările de eliberare a popoarelor. 
15. Cultura în evul mediu 
Caracteristicile culturii· în epoca medie. Învăţămînhll. Filosofia. Ştiinţa. Realizări în domeniul 

literaturii. Poemele epice ş i lirice. Arta.. Arhitectura laică şi bisericească. 

16. Apariţia spiritului şi elementului modern 
Evoluţia economică. Perfecţionarea tehnicii . Invenţiile. Manufacturile. Comerţul. Procesul 

acumulării de ca pi tal. Transformări în structura socială. Marile descoperiri geografice şi urmările lor. 
17. Renaşterea şi Reforma 
Premisele apariţi ei Renaşterii. Umanismul - noua concepţie despre om, viaţă şi societate. Filosofia. 

Literatura. Ar ta . 
Reforma . Lumea creştină în criză . Protestanti smul. Războaiele religioase. Reforma catolică 
contrareforma. Revoluţia din ţările de Jos. 

18. Diversitatea vieţii politice, economice şi sociale a lumii la intersecţia sec. XVI-XVII 
Lumea la sfîrşitul secolului al XVI-iea şi prima j umătate a secolului al XVII-lea. Războiul de 30 de 

Ani. Noua. hart5 politică a Europei după pacea din Westfalia. 
Lecţii de sinteză: 

· J. Democraţia antică _ 
• Valorile creştine în antichitate ş i în evul !Ţlediu. 
• Raportul biserică - stat în evul mediu. 
• Sisţ.eme de învăţămînt în evul mediu. 
• Europa catedralelor. 
• Marea Neagră - centru economic ş i cultural. 



CLASJ-\ a XI-a 
e. Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

Elevul va fi capabil: Exemple: 

re Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie 
să interpreteze şi să construiască fri ze • exerciţii de amplasare a evenimentelor în 

cronologice complexe la conţinuturile propuse; frize cronologice; -
*să construiască discursuri (orale sau scrise) • exerciţii de alcătuire a discursurilor; 

pornind de la interpretare.a uneia sau mai 
multor frize cronologice asupra unei probleme 

r . abordate; 

a 
). 

e 

e 

e 

• să realizeze sinteze cronologice, pornind 
de la diferite surse calendaristice specifice epocii 
moderne; 

~să compare faptele şi evenimentele istorice 
şi din epoca modernă în baza surselor 
calendaristice; 

• să cunoască particularităţile spaţiului 

istoric în epoca modernă; 
1f- să compare informaţiile dobîndite din 

diferite izvoare istorice referitoare la spaţiul 
istoric al epocii studiate; 

• să interpreteze sursele cartografice ce 
reflectă probleme ale epocii moderne; 
~să argumenteze transformările produse în 

spaţiul istoric pe parcursul evoluţiei societăţii 
umane în epoca modernă; 

• să utilizeze sursele cartografice în 
compararea evenimentelor din epoca antică ş i 

cea medievală cu cele din epoca modernă; * să construiască discursuri folosind 
documentele cartografice referitoare la epoca 
studiată. 

• exerciţii de sinteză cronologică , util izînd 
sursele calendaristice; 

•.exerciţii de comparare a faptelor ş 1 

evenimentelor istorice; 

• sesizarea particularităţii şi generalizarea 
(orală sau scrisă); 

• depistarea şi recunoaşterea erorilor 
existente în informaţiile operate; 

• exerciţii de analiză a surselor cartografice; 

• activităţi de verificare a generalizărilor; 

• exerciţii de comparare a evenimentelor în 
baza surselor cartografice; 

• discursuri. 

Utilizarea şi interpretarea izvoarelor istorice şi istoriografice 
• să interpreteze documentele istorice ale • analiza documentelor istorice; 

epocii moderne; 
~să utilizeze, în construirea discursurilor, construirea diferitelor probleme în 

informaţiile dobîndite din documentele istorice legătură cu verigile istorice; 
ale epocii stu_diate; 

• să determine valoarea izvoarelor istorice • compararea diferitelor surse istorice; 
moderne; 

*să determine validitatea izvoarelor istorice 
moderne. 

• exerciţii de argumentare a izvoarelor 
istorice; 

• comentarea materialelor documentare. 

Analiza şi int~rpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
să explice şi să argumenteze cauzele • exerciţii de explic1re ş i argumentare ,1 

evenimentelor şi proceselor istoriei moderne; ca uzalităţii faptelor; 
"* să deterniine legăturile cauzdle existente • activităţi de cercetare a legăturii cau zale 

intre diverse evenimente ş i fenomene .de istoriei dintre diverse evenimente ş i fenomene is torice; 
moderne; 

• să prezinte legătura unui ş ir de cJuze cu 
referire la evenimentul s tudiat; 

)o( să argumenteze legă tura unui ş ir de cciuze 
cu refe rire la acelaşi evenirnent. 
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• efectuarea inves tigaţiilor asupra cauzelor 
evenimentelor istorice. 



Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi 
utilizarea acestuia în comunicare 

• Sc'l CUnOLISC.'i lirnb.-1jul de srecialit;:ite specific 
epocii mndcrne; 

*să utilizeze noţiunile istorice în diversitatL~a 
lnr; 

• să alcătuiL1sc2i cnmunict1ri în b;:iza infur; 
ma\iilor din mass-media utilizînd limbajul 
istoric cu referire la epocn modern.:\; 

~să creeze proiecte dl~ studiu utilizînd in-
formaţiife din diferite surse ş i un limbaj istoric 
adecvat. 

• L1cti,·ităţi de explicare a etimologiei 
termenilor istorici; 

• exerciţii de utilizare în context diferit a 
,Keloraşi noţiuni istorice; 

• exerciţii de prezentare a comunicărilor; 

• elaborarea şi susţinerea proiectelor de 
studiu. 

Dezvoltarea capacităţilor de inve~tigare şi 
a deprinderilor de muncă intelectuală 

• să elaboreze comunic5ri orale sa u scrise, 
utilizînd documentele ·istorice, sursele cJrto-
grafice etc. din epoca modernă; 

>t să cunoască principiile de elaborare a 
demersurilor ş tiinţifice; 

• să creeze şi să rezolve situaţii pornind de 
la problemele istoriei moderne; 

~să elaboreze şi să utilizeze algoritmi pentru 
rezolvarea unei serii largi de probleme asemă-
nătoare ale epocii studiate; · 

• să posede capacităţi de determinare a unor 
adevăruri istorice sau de infirmare a unor teze 
asupra problemelor epocii modeme; 

~ să construiască un discurs analitic utilizînd 
procedee de demonstrare sa u infirmare a 
tezelor. 

• activităţi de proiectare a demersurilor 
istorice; 

• consultarea şi utilizarea glosarelor, 
surselor cartografice, documentelor istorice etc.; 

• exerciţii de identificare a situaţiilor 
problematice; 

• exersări de construire şi utilizare a 
algoritmilor; 

• activităţi de elaborare şi utilizare a 
zilgoritmilor; 

• activităţi de elaborare a discursurilor 
analitice. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
• să manifeste interes faţă de timpul istoric 

în baza argumentării ştiinţifice; 

• să conştientizeze şi să motiveze apartenenţa 
la un spaţiu istoric etnic şi ~ultural; 

• să aprecieze diverse surse istorice din 
pl!'Ktul de vedere al obiectivităţii; 

• să utilizeze izvoare istorice în scopul 
argumentării diverselor opinii; 

• să demonstreze comportament istorico-
ecologic faţă de izvoarele istori~e; 

• să aprecieze contribuţia personalităţilor 
istorice în procesul schimbărilor sociale şi de 
mentalitate; 

• să dovedească obiectivitate în alcătuirea 
tezelor, comunicărilor, proiectelor şi dorinţa de 
îmbogăţire a limbajului de specialitate; 

• să manifeste capacităţi de investig'1re ş i de 
munc5 intelectuală în expunerea ş i susţinerea 

propriilor opinii. 
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• ordonarea celor mai importante eve-
nimente ale cursului (în tabele, discursuri, 
scheme, diagrame etc.) 

• participarea la activităţile istorico-cul-
turale locale, regionale ( conferinţe, sim po-
zioane, concursuri etc.) 

• vizitarea arhivelor, muzeelor, pentru cu-
r· ' 'aşterea fondului documentar 

• prezentarea portretelor politice ale 
personalităţilor istorice; 

exerciţii de utilizare adecvată a termenilor 
istorici în contextul tezelor, comunicărilor, pro-
iectelor; 

• activităţi de prezentare şi susţinere a opi-
niilor proprii (dezbateri, lucrul în grup etc.). 



Conţinuturi recomandate 
Epoca modernă 

1. Viaţa economică în epoca modernă 
Progresul tehnicii în agricultură, indusb·ie ş i urmările lui. 
Concurenţă liber5.. 
;li. Trăsăturile generale şi specifice ale dezvoitării social-economice a statelor balcanis:e. 
2. Viaţa socială în epoca modernă 
Evoluţia relaţiilor sociale. Refo rmele. Urbanizarea ş i transformările sociale. 
3. Viaţa cotidiană în europa modernă 
Sate şi oraşe. Capitală şi provincie. Comportament ş i mod de gîndire. 
4. Revoluţiile sociale în epoca modernă 
Revoluţiile sociale din Europa. şi America de Nord. Specificul revoluţiilor. 
Anul revoluţionar 1848 în Europa. 
1'- Rolul personalităţilor în revoluţie. 
5. Formarea naţiuniior şi statelor moderne 
Premisele istorice ale formării naţiunilor. Etape în constituirea naţiunilor. 
Formarea statelor naţionale în Europa. 
~Unificarea Italiei şi Germaniei - aspecte comune şi specifice. 
Importanţa apariţiilor noilor state pe harta lumii. 
!- Rolul personalităţii în procesul de unificare ş i constituire a sta telor naţionale . 

6. Naşterea democraţiei în epoca modernă. 
Mişcările social-politice şi de eliberare naţională în epoca modernă. 
Habeas Corpus Act (1679), Declaraţia engleză a drepturilor (1689), Declaraţia de independenţă 

(1776) Declaraţia drepturilor omului ş i cetăţeanului (1789). 
Problema naţională şi socială în Imperiul Rus. Noile ideologii. Liberalismul. Naţionalismul. 

Socialismul. 
7. Sistemul colonial mondial 
Imperiile coloniale. Colonialismul: formele de dependenţă economică şi politică. Influenţa 

metropolelor în colonii. 
*Particularităţile principale ale dezvoltării economice a statelor din America Latină, Africa şi Asia. 
Criza sistemului colonial. 
8. Relaţiile internaţionale în epoca modernă 
Trăsăturile caracteristice ale relaţiilor internaţionale. Diplomaţia europeană: de la raţiunea de stat 

la echilibrul. 
*"Politica expansionistă a marilor puteri in Balcani. Problema orientală. 
9. Cultura epocii moderne 
Noi principii şi valori în societate. Curente intelectuale şi artistice. 
~Dezvoltarea culturilor naţionale şi contribuţia lor la patrimoniul culturii uni,·ersale. Obiceiuri şi 

sărbători tradiţionale ale popoarelor lumii. 
Lecţii de sinteză: 
• Modul de gîndire în e·poca modernă. 
• Influenţe culturale. 
• <;:;eneza democraţiei moderne. 
• Educaţia şi cetăţeanul. 

• Marea Neagră - zonă de confrunttlri. 



I CLASA a XII-a 
Obiective de referinţă 

Elevul va fi capabil: 
Activităţi de învăţare 

Exemple: 

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie 
• s5 construiască frize cronologice utiliiînd , . • exerciţii de alcătuire a frizelor cronologice; 

date din epoca contemporo.nă şi din cele 
anterioare; 

*să demonstreze capacităţi de prezentare a 
timpului istoric prin periodizarea evenimentelor 
istorice; 

• să construiască demersuri analitice în baza 
frizelor cronologice complexe asupra istoriei 
contemporane; 

* si'i construiască demersuri analitice 
utilizînd tabelele sinoptice pentru susţinerea 
discursurilor etc.; 

• să analizeze diferite categorii de cunoş tinţe 

în contextul desfăşurării şi localizării lor în 
timpul şi spaţiul contemporan; * să programeze sisteme de cercetare a 
datelor cronologice din diferite epoci istorice şi 
calendaristice; 

• să deţină capacităţi de modelare pe harta 
de contur a desfăşurării evenimentelor concrete 
din epoca contemporo.nă; 

11- să elaboreze hărţi istorice, utilizînd 
computerul; 

• să analizeze şi să compare informaţiile 
dobîndite din documente cartografice cu 
informaţiile din alte surse raportate la 
evenimentele din istoria contemporană; * să creeze discursuri ştiinţifice în baza 
informaţiilor dobîndite din surse cartografice 
contemporane. 

• exerciţii de periodizare a evenimentelor 
istorice; 

• activităţi de alcătuire a demersurilor 
analitice; 

• exerciţii de explicare şi analiză a 
cunoştinţelor istorice, localizate în timp şi spaţiu; 

• redarea în formă schematizată a unor 
fenomene istorice (scrisă); 

• exerciţii de elaborare a hărţilor istorice; 

• exerciţii de analiză şi comparare a 
informaţiilor dobîndite din surse cartografice cu 
informaţiile din alte surse; 

• elaborarea discursurilor ştiinţifice. 

Utilizarea şi interpretarea surselor istorice şi a istoriografiei 
• să sintetizeze informaţiile dobîndite din • exerciţii de sintetizare a informaţiilor 

diverse izvoare istorice şi ale istoriografiei dobîndite din diferite izvoare istorice; 
contemporane; 

)( să integreze informaţiile dobîndite din 
diverse surse istorice în demersuri ş tiinţifice; 

• să aprecieze şi să compare informaţiile 
provenite din diverse surse istorice cu referire 
la acelaşi eveniment contemporan; 

• să utilizeze algoritmi de studiere a surselor 
istorice referitoare la contemporaneitate; 

* să creeze o.lgoritmi de cercetare a surselor 
istorice contemporane. 
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• alcătuirea demersurilor ştiinţifice în baza 
izvoarelor istorice; 

• confirmarea informaţiei 
diferite surse istorice; 

parvenite din 

exerciţii de argumentare personală a 
informaţiilor dobîndite; 

• exerciţii de studiere a surselor istorice în 
baza algoritmilor. 
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Analiza şi interpretarea cauzalităţii şi schimbării în istorie 
• să înţeleagă interdependenţa dintre cau- • exerciţii de explicare a interdependenţei 

ZiJlitate şi schimbare în tratarea e\·enimenl:~lor dintre cauzalitate şi schimbare; 
con tern porane; 

"!(să argumenteze interdependenţa d~ntre 
cauzele şi consecinţele evenimentelor actuale; 

• să argumenteze cauzele evenimentelor din 
istoria contemporană şi să creeze un algoritm 
de cercetare a cauzalităţii; * să creeze modele de investigaţie a cau-
zalităţii şi schimbării în istoria contemporană. 

• activităţi de selectare a argumentelor în 
scopul exprimării interdepend~nţei cauzalităţii 
şi schimbării; 

• exerciţii de creare a algoritmilor şi 

modelelor de cercetare şi investigaţie ştiinţifică. 

Îmbogăţirea limbajului de specialitate şi 
utilizarea acestuia în comunicare 

• să rezolve diferite tipuri de chestionare şi 
teste cu referire la evenimentele contempora~e; 

~ sâ elaboreze diferite chestionare în baza 
surselor istorice; * să elaboreze planul de idei pentru pre-
zentarea unei probleme istorice contemporane 
utilizînd limbajul adecvat. 

• alegerea soluţiilor corespunzătoare şi ar-
gumentarea alegerii; 

• activităţi de susţinere a opiniei personale. 

Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi a deprinderilor de muncă 
intelectuală implicate în studiul istoriei 

i · • să demonstreze elemente de creativitate 
în investigarea ştiinţifică (scheme, eseuri, desene 
etc.) a problemelor istoriei contemporane; 

1 să emită ipoteze, să formuleze ipoteze de 
alternativă, alegînd soluţiile corespunzătoare; 

• să formuleze obiectivele unei cerce tări 
ştiinţifice într-o problemă actuală; * să prezinte investigaţii proprii în baza 
obiectivelor de cercetare ştiinţifică a problemelor 
istoriei contemporane. 

• prin activitatea independentă şi dirijată de 
dobîndirea cunoştinţelor noi; 

• descoperirea soluţiilor pentru situaţiile 
conflictuale; 

• e;<erciţii de formulare a obiectivelor unei 
cercetări ş tiinţifice; 

• susţinerea rezultatelor investigaţiilor. 

Formarea şi dezvoltarea valorilor şi atitudinilor 
r să conştientizeze interesul faţJ. d·e • sistematizarea şi clasificarea eveni-

i nţelegerea timpului istoric; mentelor în baza principiului cronologic ş i a 
importanţei lor; 

• să manifeste respo.nsabilitate faţ5 de • activităţi cu caracter ~tiinţific în scopul 
păstrarea valorilor social-umane intr-un spa\iu studierii ş i valorificării spaţiului istoric concret; 
istoric concret; 

• să exprime şi ::,ă argumenteze o pinia 
personală faţă de informaţiile provenite d in 
sursele istorice; 

• să conştientizeze că documentul istoric 
constituie suportul ştiinţific in studierea istoriei; 

• să manifeste interes ş i atitudini faţă de 
cauzele transformărilor social-politice; 

• să demonstreze o poziţie socială activ<'i în 
proce5td schimbărilor; 

• să prezinte ş i să argumenteze u pini a 
personală utilizind limbajul istoric adecvat; 

-!1 

• vizitarea arhivei or ş i efectuarea inves-
tigaţiilor; 

• prezentarea rolului personalităţilor in 
transformările social-politice; 

• exerciţii de întocmire a chestionarelor; 



• să manitcstc respnn s,1bil itate şi interes foţ.5 
de folosirea limbajului de specialitate; 

• activităţi de perfecţionare a limbajului de 
specialitate; 

• să demonstreze independenţă în gindirc: 
şi cicţiune pvntru cunoaştere ş i cerc e tare 
ştiinţificii. 

• investigaţii iniţiale ş tiinţifice (schimb de 
opinii , publicaţii). 

Conţinuturile recomandate 
Epoca conte1nporană 

1. Progresul economic şi tehnico-~tiinţific in sec. al XX-iea 
E\'oluţia economică a pri.ncipalelor state .:de lumii în prima jumătate a sec. al XX-iea. 
Crizele economice, d c p,1şirea lor. Marea ckprc:-;iune (1929-1933). Economia în perioada postbelică. 

Centrele de putere economică şi noile politici la s firşitul secolului al XX-iea. 
2. Ţări democratice şi regimuri totalitare 
Societăţile democratice ş i h-.1să turile lord i:-; tincti ve. Asigurarea libertăţilor democratice, a drepturilor 

omului. · 
Regimurile totalitare în Europa~ bscismul italian, social-nazismul german, comunismul. *Teorie 

şi practică. Regimurile dictatoriale în perioada interbelică (Ungaria, Polonia, Portugalia) şi postbelică 
( Asin, Africa, America Latină). Eşecurile reg imurilor dictatorinle. 

3. Viaţa socială şi modul de viaţă 
Societăţile postindus triale. Modul de viaţă. T.1 ri bogate ş i ţări sărace . Problema depăşirii decalajului 

"Nord-Sud" . Problemele sociale ale statelor pos tcomuniste. Explozia demografică. Politicile sociale 
şi consumul de masă. 

4. Relaţiile internaţionale în prima jumătate a sec. al XX-lea 
Diplomaţia în anii primului război mondial. Sistemul de la Versailles. Diplomaţia în perioada 

interbelică . Societntea Naţiun ilor. Pactul tvfolotov-Ribbentrop . 
Activitatea diplomatică ş i conferinţele internaţionale !nanii celui de-al doilea război mondial. 

Conferinţa de pace de la Paris, 1946. Tratatele d e pace. 
5. Războaiele ca fenomene ale sec. al XX-iea 
Războaiel e balcanice. Primul război mondia l. Războaiele locale din perioada 1918 -1939. 
Războiul al II-iea mondial. *Focarele de război la sfîrşitul sec. al XX-iea. 
6. Relaţiile internaţionale în a doua jumătate a sec. al XX-lea 
Noua hartă politică . "Războiul rece" . Des tinderea relaţiilor internaţionale. Conferinţe pentru 

dezarmare. Antidestinderea. Noua mentalita te politică şi dizoh·area lumii bipolare. Relaţiile 
internaţionale în etapa actuală . 

7. Organizaţiile internaţionale şi rolul lor în lume 
Organizaţia Naţiunilor Unite şi organismele sale. *Rolul ONU în soluţionarea litigiilor internaţionale 

şi a problemelor globale. 
Consiliul Europei. OPEC, NATO, OTV etc . 
8. Destrămarea sistemului colonial. Problemele ţărilor decolonizate 
Marile imperii coloniale în prima jumătatea a sec. al XX-iea. Războiul al II-iea mondial şi începutul 

destrămării imperiilor coloniale. *Specificul Imperiului Rus şi al celui Sovietic . 
Problemele actuale ale ţărilor decolonizate. 
9. Ştiinţa şi cultura în secolul al XX-iea 
Realizările ştiinţifice . Cucerirea spaţiului cos mic. 
Instrucţia şcolară . Principalele curente în literatură şi artă. Cultura în masă. 
Diversitatea religiilor. Religia şi arta. Religia ş i politica. 
10. Problemele globale ale sec. al XX-iea 
Problema ecologică. Problema energetică, a e puizării resurselor subpămîntene. Maladiile sec. al 

XX-le'}. Problema demografică. Căile de s oluţion <:i re a problemelor globale. 
Lecţii de sinteză: 
• Secolul XX - secolul extremelor. 
• Fascism şi comunism: practici politice. 
• Femeia secolului XX. 
• Integrarea la sfîrşit de secol. 
• Represiuni politice in regimurile dictatori a le . 

.~ ..... ;- . „„"'' 
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Sugestii metodologice 
Orienta.rea metodologică a procesului de învăţc:ire a istoriei universale presupune nu atit înzestr;:irea 

elevilor cu cunoştinţe factologice, cît, mai ales, cu legi, principii, metode îmbinate cu tehnici de muncă 
intelectuală, alcătuind împreună structuri complexe şi deschise de cunoaştere, adaptabile unei învăţări 
permanente. Accentul se va pune pe înzestrarea cu metode şi tehnici de în,·ăţare şi de muncă 
intelectuală, pe folosirea tehnologiilor moderne de regilsire ~i utilizare a informaţiilm, de analiză şi 
sinteză, de prelucrare a acestora. 

La Îllvăţarea istoriei universale rnetodde ş i procedeele didactice vor fi integrate într-un sistem 
metodic. Pentru fiecare activitate didactic] :: tabilirea si s temului metodic depinde de obiectivele 
urmărite, de conţinutul subiectului, de ni velul general de pregătire al elevilor şi de timpul afectat 
studiului. 

Studierea conţinuturilor se va realiza dife re nţi;:it , fie la un grad de complexitate sporit (profil 
umanist), fie mediu (profil real) în raport cu potenţialul intelectual al elevilor. 

Profesorul de istorie: 
• va selecta metodele de învăţare specifice conţinuturilor şi tehnicilor de muncă intelectuală, 

orientîndu-se mai mult după cele acti\'-participative; 
• va acorda atenţie formării de atitudini şi orientări ,·alorice, corelînd afectivitatea cu starea de 

motivare, căutînd să stimuleze în permanenţă libertatea de iniţiativă şi creativitate; 
• va definitiva conţinuturile informative ş i formative pentru aprofundare, aferente obiectivelor, 

avînd libertatea în selectarea cît mai reuş i tă şi mai adecvată a materiei. 
În procesul de predare/învăţare a istorici universale pot fi utilizate atît metodele propuse în 

Curriculum-ul de istorie pentru învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX), dt şi metodele ce SL)licită un 
grad mai înalt de implicare a elevilor. Predarea ş i învăţarea istoriei universale în liceu va constitui un 
proces activ. 

Orientîndu-se spre strategiile de tip expozitiv-euristice, profesorul va acorda prioritate, în funcţie 
de performanţele elevilor, proiectului de grup ş i individual, modelării similare ş i prin analogie, 
dezbaterilor ş i exemplelor activităţilor de înv3ţare propuse vizavi de obiectivele de referinţă. 

Profesorul va oferi elevilor un "ajutor" ce se exprimă prin sugerarea şi crearea unor situaţii care 
acordă mai multe posibilităţi de alegere a soluţie i, aceasta fiind rezultatul unui proces de analiză ce 
se desfăşoară pe plan mental. Profesorul le , ._a a lege pe cele mai potrivite pentru realizarea obiectivelor 
stabilite. 

La realizarea obiectivelor va servi şi algoritmizareG. Pe lîngă folosirea algoritmilor propuşi de 
profesor, elevii vor elabora scheme de desfăşurare a unor activităţi intelectuale. 

În legătură cu strategiile utilizate, profesorii de liceu vor da prioritate stilului de predare "axat pe 
grup", pentru care este ,specific accentul pus pe activitatea elevilor, pe participarea lor la descoperirea 
cunoştinţelor ce urmează a fi învăţate. Dialogul devine indispensabil, ca modalitate fundamentală de 
lucru, nu numai intre profesor şi elev, ci ş i în interiorul grupului, intre membrii săi, schimbul de 
mesaje reprezentînd un aspect definitoriu al metodei de lucrul în grup. 

Învăţămîntul pe grupe va fi folosit la unele l ecţii de istorie universală sau la unele etape ale lecţiei 
pentru a dezi;olta priceperi şi tehnici de muncă în colectiv, pentru formarea unor calităţi morale şi de 
personalitate cerute de murka în comun şi de convieţuirea socială : spiritul de responsabilitate, relaţiile 
de solidaritate şi interpersonale, de colaborare, de comunicare. 

Alături de componentele care asigur<'i conţinutul procesului de predare-im·ăţare a istoriei, de 
metodele de predare şi formele de activitate ale 12 Je,· ilor un loc aparte ii ocupă mijluacele de îrn· ăţămînt. 

Drept mijloace principale de invăţâmint la predarea istoriei menţionăm: 
1. Obiecte şi surse istorice, etnografice, numis matice etc. care permit perceperea directă de dtre 

elevi a urmelor vieţii din trecut. 
2. Reprezentările grafice (modelele), cern~ re preLintă imagini <lle evenimentelo r sau personajelor 

istorice şi care facilitează percepereCI ş i in\ e legerea profundă a faptelor istorice . Modele freC\·ent 
utilizate şi recomandate pentru preddn:C1-im·c1ţarea istoriei sunt: tabloul istoric, mC1che telc, harta 
i s torică, documentele istorice etc. 

3. Un rol important în predarea-învă ţC1rea is toriei ii au, de asemenea, mijloacele audio-vizu;:ile, 
care pot contribui la sporirea eficienţe i prcd5 rii-învăţării istoriei în liceu în c<Jzul cind utiliz;:ireCI 
j,_,r c5te :; ub<'rd LmC1tă o biecti \·efor :;i cr 11'ti 11·_1tului. [•recum 5Î ::i-::t•:r.~u l u i de :;i~tode 5i r-rc'C'::'dee 
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didzicticP din cadrul lecţiei, fiind corect integrate în structura acesteia. 
Astfel lecţia contemporană capătă noi infăţişări, devenind un autentic dialog între profesor şi 

elev. Ea se transformă tot mai mult într-o .:ictivitate colectivă pentru doblndirea informaţiilor şi 
dezvoltarea creativităţii elevilor. 

În procesul de predare-învăţare a istoriei univers.:lle pot fi desfăşurate mai multe tipuri de lecţii. 
Eficienţa fiecărui tip de lecţie depinde de reuşita proiectării didactice, de respectarea temeinică a 

cerinţelor curriculum-ului . Profesorii de liceu sînt datori să fie mereu în căutarea noilor forme de 
prezen~are a lecţiilor, a modalităţilor variate de stimulare şi menţinere a interesului elevilor pentru 
istorie. Tn liceu se impun lecţii bine documentate, corecte, realizate cu prospeţime, în lumina adevărului 
istoric, în spirit critic şi an.:ilitic, dar în acelaşi timp dinamice şi emoţionale. 

, Se face imperios necesar5 renunţarea la faptele nesemnificative sau mai puţin importante; se cere 
\ o lecţie riguroasă ca elevul să opereze cu acele evenimente care sînt semnificative pentru înţelegerea 

proceselor istorice, a valorii lor pentru progresul societăţii omeneşti. 
Elevii sunt solicitaţi să facă judecăţi de valoare, să motiveze acţiunea unor personalităţi într-un 

context dat, să urmărească prin investigaţii proprii fapte de excepţie, să identifice şi să comenteze 
informaţiile provenite din sursele istorice diferite, să găsească explicaţii pentru acţiunile oamenilor 
politici ai epocii etc. 

Sugestii de evaluare 
Evaluarea vizează eficienţa învăţămîntului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi 

rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Ea se va realiza de către profesor pe 
parcursul tuturor activităţilor didactice şi în toate etapele acestor activităţi şi va viza nu numai 
cunoştinţe în termeni de informaţie, ci şi competenţe, capacităţi şi atitudini. 

Achiziţiile vizate în mod special în cadrul procesului de evaluare vor fi: 
• categoriile de cunoştinţe cu potenţial educativ ridicat (interpretarea faptelor istorice, sursele 

istorice şi modalităţile valorificărilor, modele de cercetare) şi abordarea diferitelor puncte de 
vedere privind problematica istorică; 

• performanţele atinse de către toţi elevii ,itît la nivelul trunchiului comun, cît şi la nivelul 
extinderii. 

Se va accentua evaluarea unor capacităţi cu g-rad ridicat de complexitate: 
• cunoaşterea legităţilor privind dezvoltarea societăţii; 
• cunoaşterea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor studiate; 
• Înţelegerea şi explicarea noţiunii de civilizaţie în diversitatea ei; 
• maniera de expunere a cunoştinţelor în contexte şi cu mijloace diferite; 
• stăpînirea tehnicilor de muncă intelectuală specifice domeniului: analiza documentelor istorice; 

stăpînirea unor tehnici de investigaţie; sistematizarea unor demersuri personale de investigaţie 
în universul informaţional etc.; 

• comportamentele şi atitudinile determinate de interiorizarea valorilor general-umane, sociale 
şi culturale etc. 

PPntru învăţămîntul liceal sunt recomandate şi metode alternative de evaluare, mai ales în clasele 
cu profil umanist. Propunem următoarele instrumente alternative: 

1. Observarea sistematică a comportamentului elevilor (investigaţie periodică) se face conform 
unor criterii dinainte stabilite şi pbnific ;:i t~ prin trei modalităţi: fişa de evaluare a elevului, 
scara de clasificare, lista de control; 

2. Proiectul de cercetar~ (proiectul în grup), care poate evalua cunoştinţe, capacităţi şi atitudini 
prin diferite tipuri de activitate: orale, scrise, desene, joc de roluri, modele etc., şi poate fi folosit 
la evaluarea curentă şi la cea trimestrială szi u anuală; 

3. _Portofoliul didactic , care este un instrume11t de evaluare complex, integrator, şi care include în 
sine rezultatele obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare; 

4. Evaluări sub formă de discuţii orale, libere, pe baza unei tematici stabilite; 
::>. Evaluări cu ajutorul computerului, pe baza unor programe de evaluare, cînd computerul 

compară şi apreciază cu note cunoştinţele; 
6. Evaluarea de tip Delphi - tip de evaluart: (caractere) în echipă, utilizată în general pentru 

probele scrise, practice; 

- ---- -------------~ 



7. Autoevaluarea - autocontrol şi autoapreciere posibilă prin diferite forme: chestionare, scări de 
clasificare etc. 

Numai în contextul folosirii multiplelor metode şi instrumente de evaluare se poate atinge un 
nivel înalt al evaluării curriculum-ului predat şi celui învătat. 




