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Modernizarea Curriculumului la Istorie este o necesitate dictată de actualizarea
standardelor în educaţie şi de schimbările survenite odată cu adoptarea unei pedagogii a competenţelor, eliminarea erorilor şi implicaţiilor politice în domeniul educaţiei istorice produse în ultimii ani. Această modificare presupune elaborarea curriculumului din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe
obiective la modelul axat pe competenţe – un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe,
capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei şi nivelului cognitiv al elevului, în vederea
rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.
Disciplina Istorie îşi aduce contribuţia la formarea şi dezvoltarea competenţelorcheie europene şi naţionale, cu precădere în ceea ce priveşte calităţile viitorului cetăţean dintr-un stat democratic. Astfel se realizează compatibilitatea Curriculumului
naţional cu strategiile europene din domeniul educaţiei, care conduc la formarea
unor competenţe integratoare, indispensabile unei societăţi democratice.
Educaţia istorică are un rol deosebit în dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor
necesare pentru a forma cetăţeanul participativ şi responsabil. În acest context, istoria are menirea de a forma un cetăţean cu vederi democratice, care să fie înzestrat pe
parcursul şcolarizării cu un ansamblu de competenţe funcţionale ce îi vor permite să
facă faţă cerinţelor societăţii contemporane.
În procesul de modernizare a Curriculumului la Istorie s-au luat în considerare
următoarele aspecte:
• experienţele programelor anterioare din republică şi impactul negativ al implicării politicului în problemele de predare a istoriei;
• experienţa în acest domeniu din alte state europene şi recomandările referitoare la studiul istoriei, cuprinse în documente elaborate la nivel european şi
mondial, în mod deosebit Recomandările Adunării Parlamentare cu privire la
dimensiunea europeană a educaţiei (Recomandarea 1111/1989), cu privire la
învăţarea istoriei în Europa (Recomandarea 1283/1996), cu privire la studiul
istoriei în secolul al XXI-lea (Recomandarea 15/2001), cu privire la predarea istoriei în regiunile de conflict şi postconflict (Recomandarea 1880/2009) şi cele
ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind educaţia în ceea ce
priveşte păstrarea moştenirii istorice (Recomandarea nr. R (98) 5), cu privire la
o politică faţă de „apologia urii” (Recomandarea nr. R (2000) 13) şi Memorandumul pentru educaţia permanentă, elaborat de Uniunea Europeană;
• observaţiile şi sugestiile cadrelor didactice din republică, precum şi ale experţilor naţionali şi internaţionali în domeniile ştiinţelor educaţiei şi istoriei;
• problema formării unor competenţe integratoare la elevi, care să fie practicate
în viaţa cotidiană;
• contribuţia istoriei la finalităţile sistemului de învăţămînt şi a competenţelorcheie din republică;
• contribuţia istoriei la profilul de formare a absolventului liceului, în mod deosebit la competenţe care vizează: comunicarea, participarea la rezolvarea problemelor comunităţii, învăţarea eficientă, educaţia continuă;
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• noile oportunităţi de predare–învăţare a istoriei;
• necesitatea de integrare a istoriei cu alte obiecte de studiu din cadrul ciclului
liceal;
• modul de abordare echilibrat în studierea trecutului istoric, pornind de la analiza critică şi problematică a fiecărui subiect istoric.
Atît în clasele cu profil umanist, cît şi în cele cu profil real, istoria se studiază conform
principiului problematic: abordarea diverselor aspecte din perspective economice, politice, sociale, culturale ale statelor şi ale popoarelor lumii, la general, şi ale românilor,
în special. Curriculumul prevede competenţe specifice suplimentare pentru elevii care
studiază istoria în clasele liceale diferenţiat (marcate pentru profilul umanist), pentru a
le permite acestora o abordare mai largă şi un început de specializare.
Pe parcursul studierii istoriei în clasele treptei liceale, Curriculumul şcolar propune familiarizarea elevilor cu probleme fundamentale din istoria lumii şi a civilizaţiilor
antice, medievale, moderne şi contemporane. Sugestiile de conţinuturi sînt abordate atît
în contextul cronologic, cît şi cel geografic (naţional, regional, european şi mondial).
Conţinuturile de bază se referă la spaţiul istoric românesc şi cel european, la dezvoltarea comunităţilor umane, inclusiv a celor minoritare, la idei şi opţiuni culturale
şi politice diferite, la varietatea relaţiilor dintre oameni, grupuri, comunităţi, state şi
imperii, la educaţia culturală şi la viaţa religioasă, la relaţia cu „alţii” etc.
Astfel, predarea şi învăţarea istoriei la nivelul liceal se focalizează pe înţelegerea
specificului cunoaşterii istorice şi pe funcţionalitatea acesteia pentru diferite domenii
de activitate. Curriculumul de faţă îşi propune să stimuleze interesul pentru istorie, să
asigure condiţii în formarea personalităţii adolescentului pentru continuarea învăţării după liceu şi să utilizeze abilităţile formate în cadrul lecţiilor de istorie în viaţa cotidiană. Curriculumul este conceput să încurajeze creativitatea elevilor şi este adecvat
demersurilor didactice bazate pe particularităţile de vîrstă ale elevilor.
Profesorii şi autorii de manuale îşi pot concentra atenţia în mod diferit asupra
abordărilor problematice de învăţare şi asupra practicilor didactice, în funcţie de măiestria şi viziunea profesională aplicată în procesul de realizare a obiectivelor şi de
formare a competenţelor cu caracter de integrare.

Învăţămîntul istoric, ca şi celelalte discipline şcolare, are sarcina să asigure realizarea obiectivelor şi standardelor educaţionale contemporane. Educaţia istorică
reprezintă unul dintre cele mai importante şi actuale aspecte şcolare care contribuie
la cunoaşterea trecutului şi patrimoniului cultural şi la formarea cetăţeanului democratic.
Misiunea istoriei ca disciplină şcolară este orientată prioritar spre înţelegerea trecutului şi diversităţii tradiţiilor culturale şi istorice ale popoarelor lumii pentru a înlătura
prejudecăţile şi a încuraja toleranţa între oameni. Aşadar, predarea istoriei trebuie să
aibă la bază ideea de reconciliere şi influenţele reciproce pozitive între popoare.

Învăţămîntul istoric are o legătură directă cu identitatea etnică, lingvistică, culturală şi religioasă, deoarece anume pe calea cercetării şi educaţiei istorice se poate
însuşi apartenenţa la o anumită identitate a fiecărui cetăţean. Totodată, elevii trebuie
să înţeleagă şi să aprecieze rolul şi semnificaţia celorlalţi, indiferent de apartenenţa
lor etnică, religioasă, sexuală etc., excluzînd astfel ura rasială, xenofobia sau antisemitismul.
Istoria are menirea de a-i învăţa pe elevi să aprecieze rolul şi semnificaţia surselor
istorice în procesul de cercetare, să însuşească metodele de investigaţie istorică (colectarea, selectarea, sistematizarea, analiza, comparaţia, evaluarea etc.), să formuleze
şi să răspundă corect la întrebări despre trecut etc. Istoria îi ajută pe elevi să înţeleagă
mai bine locul şi rolul ideilor, credinţelor, artei, modului de viaţă a poporului şi ţării
de origine în comparaţie cu alte popoare ale lumii. Astfel, prin intermediul istoriei
putem forma apartenenţa la o anumită identitate şi moştenire culturală, respectul
faţă de trecut, faţă de alte popoare şi culturi, precum şi alte valori necesare unor cetăţeni democratici activi.
Elevii au obligaţia de a învăţa experienţele care le vor permite să demonstreze
progresul propriu în asimilarea de cunoştinţe, să înţeleagă istoria şi să aprecieze sensul trecutului. Istoria le dă posibilitatea să exploreze cu entuziasm trecutul istoric şi
să-şi dezvolte abilităţile de a investiga şi lucra cu sursele istorice de diverse categorii
şi tipuri, de a interpreta trecutul, de a găsi, selecta şi organiza informaţia istorică, de
a prezenta evenimentele, fenomenele istorice şi de a da explicaţii istorice echilibrate
şi bine argumentate.
Lecţiile de istorie trebuie să educe elevii şi să ofere generaţiei tinere noi idei şi în acelaşi timp să preîntîmpine apariţia şi dezvoltarea conflictelor. Într-o societate cu o democraţie reală este necesară o polemică ştiinţifică, însă în cadrul procesului instructiv ea
trebuie să aibă o turnură atentă şi echilibrată. Această necesitate vizează mai ales manualele de istorie, deoarece disciplina istorică are menirea de a fi un instrument al educaţiei democratice, şi nu al dezbinării societăţii pe criterii etnice, religioase, ideologice sau
oricare ar fi acestea. Astfel, falsificarea ideologică, manipularea istoriei, distorsionarea
trecutului în scopuri de propagandă, evidenţierea excesivă, negarea sau omiterea unor
fapte şi documente istorice sînt incompatibile cu principiile fundamentale ale ştiinţei
istorice, în particular, şi ale unei societăţi democratice, în general.
Ţinînd cont de vîrsta elevilor şi accesibilitatea informaţiei, Curriculumul actual la Istorie include, în primul rînd, cadrul cronologic şi spaţial, diversitatea lumii
din perspectiva culturală, interpretarea obiectivă a faptelor şi evenimentelor istorice
etc. Conţinutul Curriculumului atrage atenţia la dimensiunile istoriei (viaţa politică,
economică, tehnologică şi ştiinţifică; socială şi religioasă; culturală şi estetică etc.) şi
a evoluţiei omului din diferite perspective: socială, culturală, religioasă, etnică; de
exemplu: apartenenţă de gen (bărbat–femeie), apartenenţă socială (sărac–bogat),
apartenenţă etnică (majoritate naţională–minoritate etnică), apartenenţă religioasă
(ortodox–catolic, creştin–musulman etc.). Însuşirea terminologiei istorice, orientarea în spaţiul cronologic ajută elevii să înţeleagă şi să aprecieze schimbările istorice,
să examineze cauzele şi consecinţele lor, iar analiza evenimentelor istorice dezvoltă capacitatea de interpretare a diferitor situaţii cu caracter istoric. Curriculumul la

4

5

I.	Repere conceptuale ale educaţiei istorice în Republica
Moldova

Istorie include aceste dimensiuni şi, totodată, urmăreşte evoluţia societăţii în baza
perioadelor istorice: antică, medievală, modernă şi contemporană.
Studierea istoriei în şcoală are menirea de a motiva elevii pentru a avea atitudine conştiincioasă faţă de patrimoniul cultural: trecutul societăţii şi identitatea lor,
amplasarea evenimentelor istorice în spaţiul cronologic şi geografic, cercetarea şi selectarea dovezilor prin prisma obiectivismului istoric şi a înţelegerii axiomei că nu
există monopol asupra adevărului istoric.
II. Principii, comportamente, valori şi atitudini

cultura altor popoare, manifestă atitudine tolerantă, depăşind stereotipurile,
prejudecăţile;
• se orientează după valorile etice şi morale fundamentale în activitatea şi viaţa
cotidiană: sacralitatea fiinţei umane, renunţul la violenţă, libertatea, dreptatea;
aspiraţia spre onestitate, responsabilitatea, toleranţa;
• demonstrează gîndire logică, creativă şi critică, posedă capacităţi de autodezvoltare;
• este capabil să-şi găsească locul şi rolul său într-o lume în schimbare;
• este conştient de necesitatea de a munci pentru dezvoltarea proprie şi cea comunitară.
Astfel, educaţia istorică este orientată spre formarea calităţilor cetăţeneşti şi
a valorilor democratice. Aceste calităţi stau la baza comportamentelor specifice şi
contribuie la manifestarea atitudinilor şi responsabilităţilor civice ale cetăţeanului
contemporan.

Strategia de modernizare a Curriculumului şcolar la Istorie vizează, din perspectiva competenţelor, următoarele principii generale ale educaţiei:
– democratizarea şi umanizarea educaţiei;
– unitate şi diversitate în educaţie;
– valorificarea personalităţii umane prin educaţie;
– centrarea educaţiei pe valorile naţionale şi general-umane;
– individualizarea traseului educaţional;
– responsabilitatea faţă de propria formare ca cetăţean;
– raportarea binelui personal la binele social;
– democratizarea relaţiei educator–educat;
– echitatea socială şi egalitatea şanselor;
– educaţia pentru o viaţă împlinită şi formarea competenţelor utile pentru toată viaţa.
Realizarea acestor principii presupune: analiza problematică a evenimentelor şi
fenomenelor istorice care au marcat istoria omenirii atît la nivel micro-, cît şi macroregional; dezvoltarea abilităţilor de documentare şi cercetare, utilizînd metode şi
tehnici moderne de valorificare a surselor istorice; analiza critică a evenimentelor
controversate, sensibile şi tragice din istorie; abordarea din perspective multiple a
surselor şi fenomenelor istorice; înţelegerea complexităţii istoriei prin recunoaşterea
distorsiunilor şi stereotipurilor; cultivarea sentimentului de integrare în dimensiunea
europeană; educarea spiritului cetăţeanului democratic, activ şi responsabil.
În baza acestor principii se formează competenţe, valori şi atitudini cetăţeneşti
(profilul absolventului). Astfel, elevul:
• promovează valorile democratice, atitudinile şi comportamentele civice, cum
ar fi: stabilirea unor relaţii pozitive cu ceilalţi, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, dezvoltarea atitudinilor proactive în viaţa personală şi cea
socială, soluţionarea prin mijloace nonviolente a conflictelor, stima reciprocă şi
toleranţa etc.;
• se implică în dezvoltarea unei societăţi democratice şi demonstrează responsabilitate civică;
• se percepe ca parte a comunităţii, a poporului, ca cetăţean al statului care are
legături directe cu Europa şi cu întreaga lume;
• respectă cultura şi tradiţiile familiei, ale comunităţii şi societăţii din care face
parte, manifestă respect pentru simbolurile naţionale, cunoaşte şi respectă

1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
• Competenţe de a stăpîni metodologia de integrare a cunoştinţelor de bază despre natură, om şi societate în scopul satisfacerii nevoilor şi acţionării pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale.
2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat
• Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă/limba de stat în situaţii reale ale vieţii.
• Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific argumentat.
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină
• Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
• Competenţe de a comunica argumentat într-o limbă străină în situaţii reale ale
vieţii.
4. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
• Competenţe de a organiza activitatea personală în condiţiile tehnologiilor aflate în permanentă schimbare.
• Competenţe de a dobîndi şi a stăpîni cunoştinţe fundamentale din domeniile
Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în raport cu nevoile sale.
• Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.
5. Competenţe acţional-strategice
• Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii.
• Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii de viaţă pentru
protecţia mediului ambiant.
6. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC)
• Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală.
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III.	Competenţe-cheie/transversale şi transdisciplinare pentru
treapta liceală

• Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi
a utiliza serviciile electronice, inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.
7. Competenţe interpersonale, civice, morale
• Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţiile de conflict şi a
respecta opiniile colegilor.
• Competenţe de a manifesta o poziţie activă civică, solidaritate şi coeziune socială pentru o societate nondiscriminatorie.
• Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.
8. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
• Competenţe de gîndire critică asupra activităţii proprii în scopul autodezvoltării continue şi autorealizării personale.
• Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru un mod sănătos de viaţă.
• Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi.
9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
• Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi ale culturilor altor
etnii în scopul aplicării lor creative şi autorealizării personale.
• Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale.
10. Competenţe antreprenoriale
• Competenţe de a stăpîni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile
economiei de piaţă în scopul autorealizării în domeniul antreprenorial.
• Competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională.
IV.	Competenţele specifice ale disciplinei
1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
2. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
3. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
4. Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
5. Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.
6. Manifestarea atitudinii pozitive faţă de impactul evenimentelor istorice asupra
dezvoltării societăţii.
7. Formarea comportamentelor democratice şi a valorilor general-umane.
8. Competenţa de a păstra şi de a aprecia patrimoniul naţional şi local în context
universal.
Prin realizarea obiectivelor curriculare pentru treapta liceală se dezvoltă un
nou ciclu de competenţe, deprinderi şi abilităţi care se întemeiază pe achiziţiile
competenţelor-cheie dobîndite. Prestanţa demersului axat pe probleme este dominantă, demersul de tip cronologic fiind justificat doar ca bază cognitivă. Studierea faptelor, proceselor istorice (politice, economice, culturale, religioase, militare,
precum şi a imaginii societăţii în diferite perioade), a personalităţilor, instituţiilor,
popoarelor, naţiunilor, statelor şi a imperiilor se va face avîndu-se în vedere următoarele aspecte:
8

a. contextul istoric (timp, spaţiu, cauze, premise/factori interni şi externi);
b. caracteristicile evenimentului şi/sau procesului istoric (definire, aspecte ale
desfăşurării, instituţii, atribuţii, prevederi care se află în relaţii pe verticală şi
pe orizontală, forţe politice, sociale, grupuri, personalităţi);
c. semnificaţiile şi impactul faptelor şi proceselor istorice (însemnătate, consecinţe imediate şi de perspectivă, influenţe) etc.
La nivelul treptei liceale creşte semnificativ importanţa demersului didactic bazat
pe legăturile interdisciplinare ale istoriei cu alte discipline de bază, cum ar fi: geografie, limbă şi literatură română, literatură universală etc., precum şi ale unor discipline
opţionale: istoria culturii, istoria religiilor, filozofie etc.
V.	Repartizarea temelor pe clase şi unităţi de timp
Structura şi conţinutul Curriculumului la Istorie (clasele a X-a–a XII-a) sînt concepute pentru trunchiul comun cu 3 ore pe săptămînă (total 102 ore anual) pentru
clasele cu profil umanist şi 2 ore pe săptămînă (total 68 de ore anual) pentru clasele
cu profil real. Raportul în predarea şi învăţarea unităţilor de conţinuturi este de 50 %
– spaţiul universal; 45% – spaţiul românesc şi 5% – spaţiul local (regiunea, localitatea, familia, şcoala).
Administrarea disciplinei Istorie
Nr. de ore
Nr. de unităţi
pe an
de conţinut
pe clase
Profil umanist Profil real
Disciplină obli- Ştiinţe sociou- a X-a
34
102
68
gatorie
mane
a XI-a
36
102
68
a XII-a
29
102
68
Statutul
disciplinei

Aria
curriculară

Clasa

9

10
11

Sugestii de conţinuturi
(Civilizaţia antică şi medievală)
Civilizaţia antică
• Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa
• Forme de organizare politico-statală în antichitate
• Societate şi economie în lumea antică
• Modul de viaţă al popoarelor în Antichitate*
• Grecia, Imperiul Roman şi lumea barbară
• Marea migraţie a popoarelor şi declinul lumii antice
• Cultura popoarelor antice*
• Civilizaţia antică – esenţă, conţinut, consecinţe
Studii de caz: a) De la oraşe-state la imperii; b) Polisul şi democraţia antică; c) Geto-dacii şi vecinii lor*; d) Dacia şi Imperiul
Roman.
Civilizaţia medievală
• Formarea popoarelor şi a statelor medievale în Europa
• Etnogeneza românilor
• Migraţii şi colonizări în Europa medievală timpurie*
• Constituirea statelor medievale europene
• Constituirea statelor medievale româneşti
• Specificul dezvoltării economice, sociale şi a instituţiilor politice în Evul Mediu (ţările europene şi ţările române)
• Civilizaţia Bizantină şi „civilizaţia” barbară – probleme de interferenţă
• Formarea statelor medievale româneşti
• Regimul suzeranităţii otomane în ţările române
• Tendinţa de modernizare în societatea occidentală şi cea românească pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea

• exerciţii de caracterizare a
evenimentelor istorice din

• exerciţii de identificare
a cauzelor şi consecinţelor
evenimentelor istorice;

• selectarea informaţiilor
asupra evenimentelor istorice din diverse surse istorice;

• exerciţii de localizare pe
harta istorică a evenimentelor istorice şi realizarea legendei ei;

• alcătuirea axelor cronologice ale evenimentelor istorice din spaţiul universal, naţional şi local;

• Elaborarea unor comunicări scrise asupra unui eveniment istoric studiat aprofundat;

Activităţi
de învăţare şi evaluare

• prezentarea evenimentelor
istoriei moderne în baza frizelor cronologice;

• Utilizarea adecvată a termenilor istorici în elaborarea
comunicărilor orale şi scrise;

Subcompetenţe

Sugestii de conţinuturi
(Civilizaţia modernă)
• Marile descoperiri geografice şi rezultatele lor.
• Războiul de Independenţă a coloniilor engleze. Constituirea
şi evoluţia SUA
• Revoluţia Franceză şi importanţa ei istorică. Franţa de la
Consulat la Imperiu. Codul lui Napoleon şi influenţa lui în
Europa
• Organizarea politică a Principatelor Române (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea–începutul sec. al XIX-lea)

Clasa a XI-a

• exerciţii de citire şi comentare a frizelor cronologice în
prezentarea evenimentelor
istorice;

Activităţi de învăţare
şi evaluare
• Exerciţii de utilizare a terminologiei istorice;

• Specificul relaţiilor internaţionale în Evul Mediu
spaţiul universal, naţional şi
• Ţările române în context internaţional în Evul Mediu
local;
• Cultura şi religia în Evul Mediu
• redactarea unui eseu des• Renaşterea şi Reforma în Europa
pre activitatea personalităţi• Cultura şi spiritualitatea medievală românească
lor istorice;
Studii de caz: a) Organizarea unui sat medieval; b) „Ţara sfîntă”,
cruciadă, război sfînt; c) Monumente de arhitectură laică şi ecle- • structurarea unui discurs
ziastică din epoca medievală ne mărturisesc
cu conţinut istoric pe un suActivităţi de sinteză:
biect de interes general.
Interferenţe etnice şi culturale în Antichitate*
Viaţa cotidiană în antichitate şi în Epoca Medievală*
Rolul bisericii creştine în epoca medievală şi relaţiile ei cu puterea
politică
Marile descoperiri geografice şi rezultatele lor
Unitatea medievală românească
Personalităţi şi capodopere ale epocilor antică şi medievală
* – Cu asterisc sînt indicate subiectele pentru clasele cu profil umanist.

• Analiza activităţii personalităţilor istorice;
• manifestarea interesului
faţă de studierea şi promovarea valorilor naţionale şi
general-umane.

• Caracteristica fenomenelor istorice care s-au desfăşurat simultan în epoca modernă la diverse popoare;

• Analiza interdependenţei
evenimentelor din istoria
antică şi medievală;

• Analiza critică a informaţiilor dobîndite din diverse
surse istorice;

• Utilizarea hărţii ca sursă
istorică de informaţii;

• Elaborarea axelor cronologice cu referire la evenimentele istoriei antice şi medievale;

• Utilizarea adecvată a termenilor istorici în alcătuirea prezentărilor orale şi
scrise;

Subcompetenţe

Clasa a X-a

VI.	Subcompetenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare şi evaluare pe clase
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Clasa a XII-a

• Obţinerea independenţei României. Politica externă a României (1878–1914) *
• Primul Război Mondial
Studiu de caz: Colonizarea Basarabiei: proces şi consecinţe
• Sistemul colonial mondial*
• Civilizaţia şi cultura modernă. Ştiinţa şi tehnica. Literatura.
Stilurile artistice: baroc şi clasicism
• Cultura ţărilor române şi a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea–1918)
Studiu de caz: Situaţia culturii din Basarabia în componenţa
Imperiului Rusiei
Activităţi de sinteză:
• Progresele modernizării economice
• Mişcări revoluţionare în Europa (1815–1848)*
• Mişcarea naţională în Basarabia, Bucovina şi Transilvania.
Marea Unire din 1918
• Revoluţiile sociale şi progresul tehnologic. Educaţia şi gîndirea
critică*

• Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu
Constituirea societăţii moderne româneşti. Principatele Române (1822–1848)*
• Mişcări sociale şi naţionale în Europa şi ţările române, la
mijlocul secolului al XIX-lea
Studiu de caz: Basarabia de la autonomie la gubernie rusească.
• Economia occidentală în epoca preindustrială. Revoluţia industrială
• Specificul dezvoltării economiei în spaţiul românesc. Modernizarea economică a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea–1918)
Studiu de caz: Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rusiei (1812–1917)
• Relaţii şi structuri sociale în Europa şi ţările române
• Modul de viaţă în mediul rural şi urban
Studiu de caz: Specificul evoluţiei relaţiilor sociale în Basarabia în secolul XIX–începutul secolului XX
• Doctrine şi regimuri social-politice în Europa. Războiul civil în
SUA
• Formarea statului modern România. Reformele lui
Al. I. Cuza
Studiu de caz: Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele
lor. Unificarea Italiei şi a Germaniei.
• Mişcarea naţională din provinciile istorice româneşti
• Formarea Statului Naţional Român
Studiu de caz: Naţiune şi naţionalism în epoca modernă
• Relaţiile Internaţionale. Diplomaţia europeană: de la raţiunea de stat la echilibrul european
• Rivalităţile marilor puteri. Rivalităţile ruso-austro-otomane
şi consecinţele lor pentru ţările române. Anexarea Bucovinei
la imperiul Austro-Ungar şi a Basarabiei la Imperiul Rus
• alcătuirea planului unui
proiect de soluţionare a unor
probleme din localitate (de
exemplu asistenţă socială).

• comentarea diverselor opinii asupra evenimentelor istorice şi susţinerea punctului
propriu de vedere;

• elaborarea unui plan de idei
privind aspectele comune şi
deosebite ale evenimentelor
istorice;

• exerciţii de argumentare a
schimbărilor într-un anumit
interval de timp din epoca
modernă;

• exerciţi de comparare a
evenimentelor de pe diferite
hărţi istorice;
• exerciţii de selectare şi comentare a informaţiei din diverse surse istorice;

Sugestii de conţinuturi
Activităţi de învăţare
(Civilizaţia contemporană)
şi evaluare
Viaţa politică în lumea contemporană:
• Utilizarea adecvată a ter- • Regimuri democratice, totalitare şi autoritare în perioada in- • Exerciţii de întocmire a
menilor istorici în elaborarea terbelică şi postbelică
unui dicţionar istoric şi a plaşi prezentarea discursurilor Studiu de caz: Consecinţele regimurilor politice asupra evolu- nului unei comunicări ştiinorale şi scrise;
ţiei societăţii contemporane.
ţifice;
• elaborarea frizelor cronolo- • Al Doilea Război Mondial, 1939–1945. România în al Doigice cu referire la evenimen- lea Război Mondial
• exerciţii de completare a
tele istoriei contemporane; • Războiul Rece şi specificul lui
frizei cronologice;
Subcompetenţe

• manifestarea interesului
faţă de promovarea valorilor
naţionale şi general-umane.

• aprecierea activităţii unor
personalităţi istorice în raport cu procesele şi fenomenele istoriei moderne;

• analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor istorice din epoca modernă;

• argumentarea interdependenţei dintre cauzele şi efectele evenimentelor din epoca
modernă;

• utilizarea hărţii în determinarea schimbărilor teritoriale
din epoca modernă;
• interpretarea critică a informaţiilor obţinute din diverse surse istorice;
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Studiu de caz: Războaie locale în perioada contemporană*
Relaţiile internaţionale în epoca contemporană
• Noua ordine mondială după primul război mondial. De la
Liga Naţiunilor la ONU*
• România în relaţiile internaţionale interbelice
• Relaţiile internaţionale în perioada postbelică
Economia şi progresul tehnico-ştiinţific în secolul al
XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
• Dezvoltarea economică a statelor lumii în 1918–1939
• Economia României în perioada interbelică (1918–1940)
• Dezvoltarea economică a statelor lumii în 1945–1991
• Specificul evoluţiei economice a RSS Moldoveneşti în anii
postbelici (1945–1991)
• Realizările şi problemele economiei mondiale la răscrucea
secolelor al XX-lea–al XXI-lea
Studiu de caz: Integrarea economică europeană
Viaţa socială
• Viaţa socială în lumea contemporană. Structuri sociale în
România interbelică
• Viaţa socială şi mentalităţi colective în RSSM
Identităţi colective şi naţionalisme în lumea contemporană
• Dezvoltarea popoarelor şi situaţia minorităţilor din Europa
• Situaţia grupurilor etnice în România în anii 1918–1940 *
• Specificul etnic şi identitar al Basarabiei în perioada interbelică*
Studiu de caz: Problematica etnică în Europa după 1945. *
Republica Moldova după 1991. Realizări, probleme şi perspective
• Viaţa politică. Reformele orientate spre consolidarea statului
• Dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova
• Politici sociale în Republica Moldova

• implicarea în activităţi de • Republica Moldova în relaţiile internaţionale la etapa acpromovare a valorilor naţio- tuală
nale şi general-umane.
Cultura în lumea contemporană
• Ştiinţa şi tehnica în epoca contemporană. Arta modernă. Literatura contemporană. Cultura. Mass-media
Studiu de caz: Rolul tehnologiilor informaţionale în viaţa omului
Probleme globale ale lumii contemporane
• Problemele demografice, ale sărăciei, ecologice, ale terorismului, traficului de fiinţe umane, ale sănătăţii şi lichidării analfabetismului
Studiu de caz: Încălzirea globală şi efectele ei
Activităţi de sinteză:
• Activitatea Consiliului Europei
• Integrarea europeană şi atlantică: opţiuni pro şi contra
• Identităţi colective în România şi Republica Moldova
• Modele şi valori de gen în epoca contemporană*

• redactarea unor eseuri cu
subiecte controversate din istoria contemporană;

• analiza şi comentarea critică a diverselor opinii cu
referire la acelaşi eveniment
istoric;

• demonstrarea legăturii
dintre cauzele şi efectele evenimentelor istoriei contemporane;

• utilizarea critică a informaţiilor dobîndite din mai multe surse istorice cu referire la
acelaşi subiect;

• determinarea particularităţilor spaţiului istoric din
epoca contemporană în raport cu spaţiul istoric din alte
perioade;

• organizarea dezbaterilor pe
subiecte cu caracter controversat.

• comentarea diferitor interpretări ale unor evenimente
istorice;

• alcătuirea planului de idei
al unui discurs istoric;

• exerciţii de observare a
schimbărilor teritoriale din
epoca contemporană în raport cu spaţiul istoric din alte
perioade de timp;

• alcătuirea comunicărilor
despre viaţa şi activitatea personalităţilor istorice;

• exerciţii de lectură critică
a diverselor tipuri de surse şi
texte istorice;

• alcătuirea unor tabele,
scheme, diagrame de prezentare a relaţiei cauză–efect;

Clasa a XII-a
• Scrierea şi prezentarea unui demers către autorităţile locale de soluţionare, la
nivel local, a unei probleme identificate în studierea istoriei.
• Elaborarea unui proiect de dezvoltare şi modenizare a muzeului şcolii/localităţii.
• Organizarea şi participarea la discuţii, mese rotunde sau conferinţe cu elevi
din alte şcoli şi membri ai comunităţii la diverse subiecte din istoria locală.
• Participarea la acţiuni de voluntariat în comunitate.
Curriculumul actual este orientat spre schimbarea rolurilor celor doi parteneri ai
procesului educaţional: profesor şi elev. Noile roluri antrenează demersuri didactice
bazate pe învăţarea prin descoperire, simulare, analiza critică a surselor istorice, dezbaterea argumentată, jocul de rol, proiectul etc. Profesorul va pune accent pe facilitarea învăţării, încurajarea elevilor pentru a formula puncte de vedere personale bine
documentate şi argumentate, colaborarea cu elevii în realizarea demersului didactic.

Elevii se vor orienta spre învăţarea prin cooperare, învăţarea în contexte formale şi
nonformale, transferul de cunoştinţe etc.
Cadrele didactice trebuie să selecteze strategiile didactice adecvate în funcţie de
mai mulţi factori (profil umanist sau real; condiţiile clasei şi şcolii, particularităţile
de vîrstă şi individuale, resursele didactice disponibile, pregătirea profesorului etc.),
pentru ca faptele şi evenimentele istorice studiate să fie cît mai accesibile elevilor. În
funcţie de obiectivele planificate, cadrele didactice pot utiliza atît strategii tradiţionale, cît şi moderne: expunerea, asaltul de idei, lectura ghidată, conversaţia euristică,
demonstraţia didactică, explicaţia, exerciţiul didactic, studiul de caz, descoperirea didactică, utilizarea surselor, cercetarea individuală, cercetarea de grup, agenda cu notiţe
paralele, simularea, judecată în triadă, jocul de rol etc.
Toate strategiile didactice sînt eficiente în măsura în care contribuie la dezvoltarea gîndirii critice, la formarea spiritului civic, a capacităţilor şi atitudinilor elevilor. Metodele de învăţămînt se folosesc cu ajutorul diferitor mijloace: orale şi scrise
(scheme, hărţi, grafice), audiovizuale (filme, casete, resurse mass-media).
Sugestiile metodologice sînt modalităţi puse în aplicare în relaţiile dintre profesor–
elev şi elev–elev pentru a realiza o cooperare eficientă între componentele curriculare:
obiective, unităţi de conţinuturi, modalităţi de realizare a educaţiei istorice.
Demersul didactic este o activitate complexă, care include competenţe de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional. Noţiunea de demers didactic
postmodern are un sens amplu şi multidimensional, incluzînd, în primul rînd, nivelul
macrodidactic (un semestru, un an, un ciclu, toţi anii de studii, în cazul nostru, învăţămîntul liceal) şi, în al doilea rînd, nivelul microdidactic (ora didactică). Cu toate
deosebirile de structură, rigorile esenţiale sînt aceleaşi:
• axarea activităţilor pe interesele şi nevoile elevului;
• dezvoltarea la elevi a gîndirii critice;
• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi pentru menţinerea ei durabilă;
• orientarea discursului didactic spre dezvoltarea continuă a abilităţilor şi transformarea acestora în competenţe;
• realizarea interdependenţei între obiectivele generale, obiectivele-cadru, obiectivele de referinţă şi obiectivele operaţionale;
• integrarea obiectivelor operaţionale, a sarcinilor de realizare a acestor obiective, a
obiectivelor de evaluare şi a sarcinilor de evaluare întru-un act educaţional integru;
• selectarea şi adaptarea strategiilor didactice în funcţie de particularităţile de
vîrstă şi individuale ale elevilor, oportunităţile şi interesele acestora;
• proiectarea şi realizarea demersului didactic în baza experienţelor anterioare
ale elevilor întru asigurarea unei învăţări durabile;
• includerea dimensiunilor interdisciplinarităţii, interculturalităţii şi multiperspectivităţii în demersul educaţional.
Profesorul contemporan organizează şi monitorizează procesul educaţional, pentru a-i asigura acestuia un caracter coerent, dinamic şi relevant. Rigorile respective vor
contribui la schimbarea calitativă a accentelor demersului didactic, iar profesorul, din
gestionar al procesului educaţional va deveni un partener de încredere al elevului în
dobîndirea şi acumularea cunoştinţelor şi în formarea lui ca cetăţean democratic.
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VII. Strategii didactice (metodologice)
Componentele de bază ale curriculumului sînt strategiile didactice utilizate în cadrul procesului de predare–învăţare, îndreptate spre realizarea eficientă a obiectivelor
curriculare. Prin utilizarea corectă a strategiilor didactice se va realiza eficient cunoaşterea diverselor aspecte ale istoriei omenirii din epoca antică şi pînă în prezent. Elevii
sînt motivaţi să se implice activ în realizarea obiectivelor curriculare, să-şi formeze
deprinderi intelectuale, capacităţi cognitive, atitudini şi comportamente civice.
Demersul educaţional, orientat spre formarea de competenţe cu caracter de integrare, solicită o proiectare didactică în care relaţia profesor–elev să fie privită din perspectiva rolului de bază al profesorului în calitatea lui de ghid şi moderator, partener
şi consilier, creator de situaţii de învăţare şi promotor de cunoştinţe istorice. Exemple
de competenţe integratoare:
Clasa a X-a
• Elaborarea şi prezentarea comunicărilor scrise cu conţinut istoric referitor la
un eveniment istoric din perioadele antică şi medievală.
• Organizarea dezbaterilor asupra unor evenimente istorice, inclusiv cu caracter
controversat, din epocile antică şi medievală.
• Realizarea unei expoziţii privind istoria şcolii sau localităţii de baştină;
• Elaborarea şi prezentarea unor conspecte de reper cu referire la unitatea de
conţinut studiată.
Clasa a XI-a
• Elaborarea comunicărilor ştiinţifice bazate pe diverse surse istorice şi prezentarea lor publică.
• Organizarea conferinţelor ştiinţifice în şcoală privind anumite evenimente
sau personalităţi istorice din epoca modernă.
• Elaborarea şi publicarea unor articole despre tradiţiile şi obiceiurile populare
în ziarul sau revista şcolară, concepute din perspectiva istoriei moderne.
• Elaborarea unor miniproiecte privind ocrotirea şi valorificarea moştenirii culturale din perioada modernă.

Procesul predării istoriei implică iminenţa şi perseverenţa profesorului de a dezvolta la elevi abilităţi şi a le transforma în competenţe funcţionale. Construcţia piramidei cunoaşterii va avea la bază cunoştinţele istorice. Pentru ca să dobîndească
aceste cunoştinţe, elevul trebuie să posede un set de abilităţi asimilate în procesul
educaţional, cum ar fi:
• lectura conştientă, înţelegerea textelor, a izvoarelor şi documentelor istorice;
• analiza critică şi sinteza lecturilor;
• deosebirea dintre general şi particular;
• formarea unei atitudini critice asupra conţinuturilor istorice.
Pornind de la ideea că profesorul trebuie să se bucure de autonomie în organizarea demersului didactic bazîndu-se pe principiile de responsabilitate şi profesionalism, ne vom limita doar la cîteva recomandări. În funcţie de preferinţele şi experienţele didactice ale profesorului în proiectarea şi organizarea demersului didactic
primar, recomandăm utilizarea în procesul de organizare didactică atît a cadrului
tradiţional, cît şi a celui recent, în speţă, cadrul Evocare–Realizare a sensului–Reflecţie–Extindere (ERRE).
Recunoscînd că elevul de astăzi nu mai lucrează prin impunere, profesorul va
practica, prin corelare chibzuită, acele strategii didactice, pe care pedagogia postmodernă le pune cu generozitate la dispoziţie şi care vor fi selectate în funcţie de
mai mulţi factori, printre care: obiectivele preconizate, vîrsta vizată, preferinţele de
învăţare ale elevilor, arsenalul propriu al profesorului etc.
Un important aspect al strategiilor educaţionale este învăţarea autonomă, ce
desemnează un proces de achiziţionare a experienţei cognitive noi şi de formare a
competenţelor de învăţare a elevului, care devine un posesor de cunoştinţe şi participant activ al procesului de învăţare. Cadrele didactice se vor baza pe principiile
învăţării autonome, printre care se numără: stimularea şi formarea spiritului activ şi
de iniţiativă; selectarea materialului aplicativ în învăţarea autonomă; exersarea continuă; axarea pe motivarea individului; depăşirea sau evitarea situaţiilor de conflict şi
stabilirea căilor de soluţionare a acestora; cultivarea toleranţei şi stimei faţă de alţii;
respectarea aspectului teleologic drept factor motivator al învăţării.
Un imperativ al societăţii contemporane este utilizarea strategiilor didactice interactive. Procesul educaţional conceput într-un format interactiv presupune o simbioză organică a metodelor şi procedeelor de lucru în grup cu cele individuale pentru
obţinerea finalităţilor scontate. Interacţiunea corectă dintre profesori şi elevi, precum
şi dintre elevi şi elevi, realizată corect, permite realizarea unei proporţii optime între
învăţare şi aplicare, contribuind în mod substanţial la transformarea elevului într-un
subiect activ al procesului educaţional. Este important ca profesorul, în procesul de
selectare a strategiilor didactice, să ţină cont de teoria inteligenţelor multiple şi în
această ordine de idei să folosească atît metode reflexive, cît şi dinamice, în special
studii de caz, simulări de situaţii reale, jocul de rol etc. Numai în felul acesta, profesorul va reuşi să realizeze un demers didactic calitativ în corespundere cu profilul şi
particularităţile individuale ale elevilor.
Se recomandă centrarea demersului didactic pe acţiunile pe care elevul va trebui
să le realizeze pentru a dobîndi competenţele prevăzute de Curriculum şi pentru a

demonstra, în cadrul evaluărilor, stăpînirea lor. În acest context, utilizarea strategiilor
didactice active este prioritară în raport cu strategiile didactice tradiţionale.
În conformitate cu rigorile actuale, demersul didactic nu poate fi eficient, dacă nu
oferă posibilităţi de integrare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor acumulate de
elevi la diverse discipline şi dezvoltarea lor prin complementare cu anumite achiziţii
la lecţiile de istorie. Pentru realizarea acestui deziderat este necesară atît o sincronizare a conţinuturilor din disciplina istorie cu conţinuturile altor discipline (geografia,
literatura, educaţia civică, filozofia etc.), acolo unde este posibil, cît şi o conlucrare
mai eficientă între profesorii acestor obiecte de studiu, care vor combina efortului
pedagogic şi vor utiliza achiziţiile de la o disciplină la alta. Interdisciplinaritatea înseamnă nu doar preluarea de cunoştinţe asimilate la alte discipline şi utilizate în demersul didactic la istorie, dar şi promovarea valorilor general-umane, a modelelor
comportamentale adecvate unei personalităţi în devenire.
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VIII. Strategii de evaluare
Evaluarea este o componentă organică a procesului de învăţare care, paralel cu
predarea şi învăţarea, constituie cel de-al treilea element major al educaţiei şcolare.
Ea reprezintă o operaţie de valorificare a procesului didactic, defineşte activităţile
educaţionale, determină eficienţa şi nivelul activităţilor de predare–învăţare.
Evaluarea trebuie să se realizeze ca un proces continuu şi formativ al educaţiei.
Pentru a realiza o evaluare obiectivă, profesorii trebuie să prezinte cu claritate rezultatele pe care urmează să le atingă elevii. Evaluarea autentică reflectă multiplele
finalităţi legate de formarea integrală a elevilor (dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea
abilităţilor, formarea atitudinilor în baza valorilor general-umane şi a competenţelor
funcţionale), precum şi arsenalul de modalităţi şi strategii de evaluare.
Evaluarea autentică presupune demonstrarea cunoştinţelor prin vorbire, scris,
comportament şi acţiuni. Pentru a realiza o astfel de evaluare, profesorul va avea în
calcul corespondenţa dintre conţinuturi, strategiile didactice utilizate şi modul de
apreciere a rezultatelor învăţării. Complexitatea evaluării la disciplina Istorie constă
în faptul că o bună parte a sugestiilor de conţinuturi au esenţă problematică, de aici
iminenta necesitate de a avea la dispoziţie instrumente de evaluare eficiente care ar
permite o evaluare obiectivă a abilităţilor şi atitudinilor elevilor.
În activitatea educaţională evaluarea este o acţiune de cunoaştere, care presupune
colectarea datelor, prelucrarea şi interpretarea lor. Astfel, evaluarea parcurge următoarele etape:
• proiectarea evaluării, care înseamnă stabilirea obiectivelor acesteia, a procedeelor
şi instrumentelor folosite, a baremelor de corectare-notare şi descriptorilor de performanţă, a timpului destinat pregătirii evaluării şi activităţii propriu-zise;
• măsurarea rezultatelor şcolare prin mijloacele şi procedeele preconizate, care trebuie să fie adecvate scopului urmărit;
• aprecierea şi interpretarea rezultatelor pe baza criteriilor preconizate;
• formularea unor concluzii impuse de interpretarea rezultatelor;

• adoptarea unor decizii educaţionale în funcţie de concluziile formulate în urma
evaluării.
În procesul educaţional se vor evalua rezultate, cunoştinţe, competenţe, procese
conform raportului dintre obiectivele proiectate şi succesele obţinute de elevi. În
cadrul orelor de istorie, evaluarea va îndeplini mai multe funcţii, printre care:
• funcţia de evidenţă şi control a activităţii didactice;
• funcţia prognostică, care permite luarea unor decizii ulterioare;
• funcţia formativă, care este rezultantă a înţelegerii de către evaluaţi a nivelului
la care se află în momentul evaluării;
• funcţia motivaţională, care stimulează activitatea de învăţare.
În cadrul procesului educaţional deosebim:
• evaluarea internă, efectuată de profesor la orele lui sau de conducerea instituţiei;
• evaluarea externă, efectuată de persoane din afara instituţiei cum ar fi Direcţiile raionale de învăţămînt, Ministerul Educaţiei.
În funcţie de scopurile urmărite, deosebim:
• evaluarea iniţială care se realizează la începutul unui ciclu de învăţămînt. Acest
tip de evaluare are un rol preponderent diagnostic, deoarece informaţiile colectate sprijină profesorul în proiectarea didactică;
• evaluarea formativă, realizată pe parcursul procesului didactic, prin verificări sistematice ale elevilor pe măsură ce sînt parcurse unităţile de conţinut.
Acest tip de evaluare este unul de monitorizare, deoarece permite raportarea
permanentă la obiectivele operaţionale. Totodată, ea înregistrează progresele
obţinute de la o secvenţă la alta şi oferă posibilitatea ameliorării acesteia prin
feedbackul obţinut;
• evaluarea rezumativă sau cumulativă, realizată la sfîrşitul unui ciclu, la sfîrşitul
semestrului sau al unui an şcolar, la terminarea gimnaziului sau liceului etc.
Evaluarea se poate face într-o formă sau alta, în funcţie de tipul ei, de obiectivele
stabilite, de nivelul clasei, de ciclul de învăţămînt sau de perioada istorică studiată.
Fiecare tip de evaluare poate fi realizat prin mai multe strategii didactice. Astfel,
evaluarea la istorie se va realiza prin două categorii de strategii: tradiţionale şi complementare. Metodele tradiţionale sînt cele de experienţa didactică consacrate în
timp (evaluarea orală şi scrisă).
Alături de modalitatea devenită oarecum tradiţională de apreciere a rezultatelor,
de evaluare în scris, sînt recomandate şi lucrări de evaluare rezumativă, bazate pe
activitatea de investigaţie a elevilor, care sînt binevenite la capitolele cu referinţă la
istoria locală. Lucrările de investigaţie pot fi atît individuale, cît şi în grup, specifice
mai ales pentru clasele cu profil umanist.
În continuare propunem cîteva strategii, care, utilizate corect, vor asigura o evaluare autentică: eseu istoric, text istoric, corespondenţă, caricatură istorică, expoziţie
muzeografică, cercetare individuală, cercetare de grup, proiect de grup, portofoliu (fără
descrierea metodelor).
Succesele şcolare sînt apreciate prin note. Pentru ca nota să exprime valenţa reuşitei, ea trebuie să fie în concordanţă cu principiile obiectivităţii, transparenţei etc.
Menţionăm că dacă în evaluarea rezumativă accentul se pune pe produs, în cazul
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evaluării formative se ia în considerare atît produsul, cît şi procesul, adică efortul
depus de elev în obţinerea rezultatelor evaluate.
Aceste şi alte tehnici vor permite evaluarea:
1. gestionării de către elev a propriei scheme de învăţare; managementului eficient al timpului de învăţare;
2. exprimării adecvate şi echilibrate de către elev a unor gînduri, idei, percepţii,
sentimente, emoţii, în formă scrisă şi orală;
3. analizării de către elev a valorilor patrimoniului cultural (naţionale şi general-umane) pe care el trebuie să şi le asume ca valori comune: aprecierea şi
respectarea culturii naţionale şi a celei universale, a etniilor conlocuitoare, a
tradiţiilor de familie şi din comunitate, rolul ştiinţei şi religiei în viaţa omului,
influenţa lor asupra lumii;
4. identificării şi rezolvării de către elev a unor probleme, proiectarea şi realizarea unor acţiuni bine determinate cu finalităţi clare;
5. nivelului de gîndire, a abilităţilor şi competenţelor de acumulare, selectare,
structurare, procesare, analiză şi evaluare critică a informaţiei;
6. elucidării de către elev a situaţiei pe piaţa muncii, deciziei vocaţionale şi profesionale, proiectării independente a unei linii de carieră şi a unui nivel de
viaţă de calitate;
7. reflecţiei adecvate a elevului asupra comportamentului său în familie, grupuri sociale mici şi mari, capacităţii de integrare în societate;
8. motivării persistente pentru o poziţie civică conştientă, activă şi responsabilă.
Referinţe bibliografice
A. Acte oficiale

1. Curriculumul de liceu. Recomandări practice pentru predare–învăţare–evaluare. Chişinău, 2001.
2. Gavriliţă G., Popovici C., Nazaria S. şi alţii. Istoria. Curriculum de liceu (clasele a X-a–
a XII-a). Chişinău, Editura Univers Pedagogic, 2006.
3. Recomandarea 20 (1997) a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei către statelemembre cu privire la „discursul de ură”.
4. Recomandarea 15 (2001) privind predarea istoriei în Europa în secolul XXI, adoptată
de Consiliul Europei la 31 octombrie 2001 cu prilejul celei de-a 771-a reuniuni a adjuncţilor
de miniştri.
5. Recomandarea 12 (2002) a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei către statelemembre cu privire la educaţia pentru o cetăţenie democratică.
6. Recomandarea 1880 (2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind predarea istoriei în regiunile de conflict şi postconflict.

B. Literatură didactică

1. Achiri I., Bolboceanu A. Evaluarea standardelor educaţionale. Chişinău, Print-Caro, 2009.
2. Bolovan S. P. Didactica istoriei. Noi orizonturi în predarea, învăţarea şi evaluarea istoriei
prin metode active. Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007.
3. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraş-Postică V. şi alţii. Formare de competenţe prin strategii
didactice interactive. Chişinău, 2008.

21

4. Cerghit I., Neacşu I. Prelegeri pedagogice. Iaşi, Editura Polirom, 2001.
5. Сiolan L. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi,
Editura Polirom, 2008.
6. Charles T., Steele Jeanie L., Kurtis S. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii critice.
Chişinău, 2003.
7. Chiş V. Pedagogia contemporană, pedagogia pentru competenţe. Cluj, 2005.
8. Clarke P. Comunităţi de învăţare. Şcoli şi sisteme. Chişinău, Editura Arc, 2002.
9. Cojocaru V. Gh. Reforma învăţămîntului. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2002.
10. Cojocaru V. Gh. Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială. Chişinău, 2004.
11. Cucoş C. Pedagogie generală. Iaşi, Editura Polirom, 2000.
12. Dickinson A., Gordon P. Lee (eds.). Raising standards in history education. London, 2001.
13. Educaţie intelectuală în Republica Moldova. Chişinău, Editura Arc, 2004.
14. Educaţie şi învăţămîntul 2015. Bucureşti:,Editura Corint, 2000.
15. Guţu V., Achiri I. Evaluarea curriculumului şcolar. Ghid metodologic. Chişinău, 2009.
16. Ihrig S., Dumbrava V., Müller D., Şarov I. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii. Chişinău, Editura Cartdidact, 2008.
17. Joiţă E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente, strategii. Bucureşti, Editura Aramis, 2006.
18. Keen E., Tîrcă A. Educaţie pentru cetăţenie. Bucureşti, Editura Radical,1999.
19. Manea M., Palade E., Sasu N. Istorie. Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică: demersuri didactice inovative. Bucureşti, 2006.
20. Mustaţă S. Cum să elaborăm şi analizăm manualele şcolare. Chişinău, Editura Cartdidact, 2006.
21. Mustaţă S. (ed.). Educaţia cetăţeniei democratice şi toleranţei prin intermediul istoriei.
Ghid didactic. Chişinău, Editura Cartdidact, 2006.
22. Musteaţă S. (coord.). Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori. Chişinău,
Editura Pontos, 2010.
23. Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti, Editura Aramis, 2000.
24. Olaru V., Uzicov N. Istoria universală (1918–2005). Ghidul profesorului (clasa a IX-a).
Chişinău, Editura Civitas, 2005.
25. Pătraşcu D., Pătraşcu L., Mocrac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2003.
26. Petrovschi N. Recomandări şi sugestii pentru studierea cursului Didactica Istoriei. Chişinău, Editura UPS „I. Creangă”, 2005.
27. Petrovschi N. Didactica Istoriei. Chişinău, Editura UPS „I. Creangă”, 2007.
28. Roşioru-Caciuc L., Roşioru V. Jocuri didactice la istorie. Chişinău, Editura Epigraf, 2006.
29. Stamatescu M. Evaluarea valorilor şi atitudinilor. S.A.I., serie nouă, vol. XLVI, 2001.
30. Stoica A. (coord.). Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Bucureşti,
Editura Prognosis, 2001.
31. Stoica A. Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2003.
32. Аймермахера К., Бордюгова Г. Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы. Москва, 2002.
33. Вяземский Е. Е., Стрелова O. Ю. Как преподавать историю в школе. Moсква, 2000.
34. Гельфман Э. Г., Холодная М. А. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006.
35. Петровски Н. История. Пособие для учителя, VI класс. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2001.

22

36. Стрелова О. Ю., Вяземский Е. Е. Учебник истории: старт в новый век: пособие
для учителя. Москва, Просвещение, 2006.
37. Чербушка П., Хахеу В., Петровски Н. История. Пособие для учителя, VII-ой
класс. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2002.

C. Manuale şcolare
Clasa a X-a
1. Berciu-Drăghicescu A., Ofrim Al., Preda M. Istoria universală. Epoca antică şi cea medievală. Manual pentru clasa a X-a. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2001, 2006, 2007.
2. Dragnev D., Postică Gh. Istoria românilor. Epoca antică şi medie. manual pentru clasa a
X-a. Chişinău, Editura Civitas, 2001.
3. Parasca P., Negrei I., Gonţa Gh. şi alţii. Istoria românilor. Epoca antică şi cea medievală.
Manual pentru clasa a X-a. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2002, 2006, 2007.
4. Popovici C., Popovici A. Istorie. Manual pentru clasa a X-a. Chişinău, Editura Lumina, 2008.
5. Драгнев Е., Пысларюк В., Постикэ Г. şi alţii. История. Древний мир и средние века.
Х класс. Учебное пособие по всеобщей истории и истории румын. Chişinău, Editura Civitas, 2008.
Clasa a XI-a
1. Cojescu N.-M., Mamina Al., Drachenberg C. Istoria universală. Epoca modernă. Manual (clasa a XI-a). Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2001, 2006, 2007.
2. Varta I., Dragnev D. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a.
Chişinău, Editura Civitas, 2001.
3. Varta I., Varta T. Istoria universală. Epoca modernă. Manual (clasa a XI-a). Chişinău,
Editura Civitas, 2001.
4. Chicuş N., Ciubotaru N., Gonţa Gh. şi alţii. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual
pentru clasa a XI-a. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2002, 2006.
5. Varta I., Varta T. Istoria universală. Epoca modernă (1850–1918). Manual pentru clasa a
XI-a. Chişinău, Editura Civitas-Carpaţi, 2005.
6. Chicuş N., Şarov I., Ojog P. şi alţii. Istorie. Manual (clasa a XI-a). Chişinău, Editura
Cartdidact, 2007.
7. Кикуш Н., Шаров И., Ожог И. şi alţii. История. Учебник для XI-го класса. Кишинев, 2007.
Clasa a XII-a
1. Enciu N. Istoria românilor. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău, Editura Civitas, 2001.
2. Nazaria S. Istoria universală. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău, Editura Civitas, 2001.
3. Petrencu A., Chiper I. Istoria universală. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a
XII-a. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2002, 2006, 2007.
4. Scurtu I., Şişcanu I., Curculescu M. şi alţii. Istoria românilor. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2001, 2006, 2007.
5. Enciu N., Mistreanu T., Nagnibeda-Tverdohleb T. Istorie. Epoca contemporană. Clasa a
XII-a. Materiale didactice la istoria universală şi a românilor. Chişinău, Editura Civitas, 2008.
D. Surse didactice auxiliare
1. Chirtoagă I. Din istoria sudului Basarabiei (în contextul istoriei românilor). Materiale
didactice pentru şcolile de cultură generală. Chişinău, Editura Civitas, 2007.

23

2. Dragnev D., Chirtoagă I., Jarcuţchi I. şi alţii. Din Istoria Transnistriei (în contextul istoriei naţionale), I. Material didactic pentru şcoala de cultură generală din Transnistria. Chişinău,
Editura Civitas, 2001.
3. Dragnev D., Dragnev E. Atlas de istorie universală şi a românilor. Chişinău, Editura
Civitas, 2005; ediţia a II-a, 2006.
4. Ojog I., Şarov I., Matveev S. şi alţii. Istoria Românilor. Epoca antică şi medievală. Atlas
istoric şcolar. Chişinău, Editura Cartdidact, 2000.
5. Vasilos V. Istoria românilor. Curs universitar. Chişinău, Editura Civitas, 2003.
E. Literatură ştiinţifică
1. Agachi A. şi alţii. Dicţionar de istorie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Chişinău, Editura Civitas, 2007.
2. Cernenco, M., Petrenco A., Şişcanu I. Crestomaţie la istoria românilor (1917–1992).
Chişinău, Editura Universitas,1993.
3. Certan E., Cristian V. Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. I. Chişinău, Editura
Lumina, 1995.
4. Certan E. (coordonator), Cozma V., Culea S. Istoria universală modernă (1640–1850).
Crestomaţie. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2000.
5. Certan E., Cozma V., Cristian V. şi alţii. Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. II.
Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2002.
6. Murgescu M. L. Între „bunul creştin” şi „bravul român”. Rolul şcolii primare în constituirea identităţii naţionale româneşti (1831–1878). Bucureşti, 1999.
7. Strandling R. Teaching 20th century European history. Strasbourg, Council of Europe, 2001.
F. Resurse online
1. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/History%5FTeaching/European
_Multiperspectivitatea în predarea istoriei.
2. http://www.iatp.md/istorie/ – Să învăţăm istoria prin Internet.
3. http://istoria.md/ – „Primul site de istorie” din Republica Moldova.
4. http://basarabia.info/ – Istoria Basarabiei.
5. www.ena.lu – European Navigator.
6. www. Historywallcharts.eu – Hystory and European Identity.

24

