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Liceul teoretic “Gaudeamus” 
 

 

Scenariu didactic 
 
 

Numele cadrului didactic:   Șendrea Veaceslav 
 
 

Obiectul:   Istoria 
 

Clasa:   10 LM (umanist) 
 

Subiectul:   Criza lumii antice. Forme de manifestare 
 
 
 
Tipul lecţiei:   Lecţie de formare de deprinderi şi priceperi 
2 ore, lecţia 1 

 
 
 

Dispoziții generale: 
 

Subcompetenţe  

 Utilizarea hărţii ca sursă istorică de informaţii; 

 Analiza interdependenţei evenimentelor din istoria antică şi medievală; 

 Caracteristica fenomenelor istorice din istoria antică 
 
 
Obiective operaţionale 
Obiective: la sfîrșitul activităţii fiecare din voi va fi capabil să... 
Să deducă cel puțin  două  cauze ale căderii Imperiului Roman de Apus. 
Să urmărească pe axa cronologică  principalele evenimente ale decăderii 
imperiului 
Sa formuleze principalele forme de manifestare ale crizei lumii antice 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 

Ghid schematic 
 

Etapele 
activității 

Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Exemple 
de tehnici  

 

Momente 
organizatorice, 
captarea 
atenţiei 
Evocarea 

7 min Mobilizarea potenţialului 
elevilor şi motivaţia pentru a 
implica activ elevii la actul de 
învăţare şi evaluare 
Li se prezintă elevilor o 
parabolă Explicaţi semnificaţia 
figurii. Aplicaţi formula la o 
situaţie de viaţă 
Apoi li se de o Cheie  
În 273 P.Hr. Împăratul Aurelian 
ordonă retragerea legiunilor și 
administraţiei Romane de la 
Nord la Sud de Dunăre. 
Cum credeţi, care a fost cauza 
principală a acestei mișcări? 
Se anunța tema lecției 
Criza lumii antice 
parabola imperiului 
Forme de manifestare 

Elevii utilizează 
experienţa anterioară 
sau unele presupuneri 
generale 
De ajuns la concluzia 
ca orice existență are 
momente de început, 
glorie și sfîrșit 
Invaziile barbare pe 
care imperiul slăbit de 
luptele interne nu le 
mai putea para 

jocuri 
didactice, asalt 
de idei, mini-
discuţii, GPP 
etc. 

Anunţarea 
obiectivelor 
operaţionale ale 
activităţii  

2 min Obiectivele operaţionale 
anunţate şi discutate împreună 
cu elevii, pentru a determina 
nivelul lor de înţelegere 
Dar pînă a parcurge la 
realizarea obiectivelor să ne-
aducem aminte de principalele 
momente ale existenţei 
Imperiului Roman 
Daca e sa plasam pe o axa 
cronologica evoluţia teritorială 
a statului roman, sau sa facem 
un grafic, vom avea de 
asemenea o parabolă 

Elevii ar trebui să 
presupună cum se vor 
implica în cadrul 
activităţii 

explicaţia,   
presupunerea 
prin termeni 
etc. 
  

Realizarea 
obiectivelor 
operaţionale 

20 min Organizarea activităţii de 
realizare a obiectivelor 
operaţionale proiectate 
Astăzi ca si la toate celelalte 
obiecte voi sunteţi regi și voi 
veţi vorbi mai mult 

Elevii lucrează în 
perechi – unul cu 
rezultate mai bune și 
unul cu rezultate mai 
mici. 
Cine din cei cu 

Mini prelegeri, 
lectura 
ghidată, 
rezolvarea de 
probleme etc. 



Șendrea Veaceslav, profesor de istorie și geografie, grad didactic doi                               LT "Gaudeamus", mun. Chișinău 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                              www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

SARCINILE 
 CERCETAȚI TEXTUL DE 

LA PAGINA ȘI DEDUCEȚI 
DIN EL  

cel puţin  două  cauze ale 
căderii Imperiului Roman 
de Apus 
 Să urmăriţi pe axa 
cronologică  principalele 
evenimente ale decăderii 
imperiului 
 Sa formulaţi 
principalele forme de 
manifestare  ale crizei 
lumii antice 

rezultate mai mici a 
realizat un obiectiv 
prezintă rezultatul. 
Notă primesc ambii 

Consolidarea 
cunoştinţelor 

 Analiza   nivelului de realizare a 
obiectivelor operaţionale la 
nivel de cunoştinţe şi capacităţi 
La lecția a 2-a a acestei teme 

Elevii vor formula şi 
adresa reciproc 
întrebări  

interogarea 
multi - 
procesuală, 
teste etc. 

Reflecţie 
Feed-back 

6 min Consolidarea obiectivului 
operaţional de formare a 
atitudinilor şi convingerilor 
Formulați un raționament, care 
va începe cu: 
Existenţa fiecărui imperiu......... 
pentru că 
(deoarece).................. 
 

Elevii sunt implicaţi să 
reflecteze asupra 
mesajului activităţii 
Formulează 
raționament: 
Existenţa fiecărui 
imperiu este destul de 
scurta deoarece 
acesta se ţine doar pe 
forţa brută – armată 

scrierea liberă, 
eseuri, graficul 
conceptual 
etc. 

Debrifarea 
activităţii  

5 min Discuţii împreună cu elevii 
despre ceea ce s-a proiectat şi 
cum am participat la realizarea 
obiectivelor, cum ne-am simţit, 
ce am mai schimba în viitor dacă 
am participa la asemenea 
activităţi etc. 
Arborele situaţiei 

Elevii sunt implicaţi nu 
doar să analizeze 
activitatea 
desfăşurată, ci şi însăşi 
momentele de 
proiectare, propunând 
modalităţi de 
îmbunătăţire 
Arborele situaţiei 

întrebări 
reflexive, 
revizuirea 
proiectului 
didactic, 
simulări etc. 

Evaluarea finală 
şi 
autoevaluarea 

3 min Apreciez şi folosesc 
autoevaluarea prin diverse 
calificative, apoi notez 
activitatea elevilor 

Elevii participă la 
procesul de 
autoevaluare şi 
evaluare reciprocă 

 

Sarcini pentru 
extindere 

2 min Propuneţi 2-3 sarcini (printre 
care să fie şi la alegerea 
elevilor), pentru următoarele 

Elevii realizează sarcini 
de scurtă durată, 
capacităţi evaluate în 

cercetarea, 
prezentarea 
de postere, 
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zile şi o sarcină de lungă durată 
pentru a forma anumite 
competenţe de participare 
individuală sau în grupuri mici în 
anumite activităţi comunitare. 
 Pentru lecţia următoare  

- repetați tema din clasă 
tema 4.2, pagina 94, 
manual Istoria 

 Pentru săptămîna 
următoare – folosind 
materiale din internet  
Elaborați o prezentare 
de 10 min. la unul din 
subiectele 

 Boetius – ultimul roman 
(nota 10) 

 Domiţian (nota 9) 

activităţile ulterioare la 
etapa de evocare, de 
asemenea se implică în 
activităţi de  utilizare a 
cunoştinţelor în 
activităţi cotidiene 

chestionarea, 
interviul în trei 
trepte, eseuri, 
rezolvarea de 
probleme, 
mini-proiecte 

 


