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Competență 

generală istorie

Competență-cheie la nivel 

european

Descriptori în profilul de formare

Utilizarea în

contexte diverse

a coordonatelor

și reprezentărilor

de timp și spațiu

Comunicare în limba maternă Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii şi

receptarea de opinii, idei, sentimente într-o

varietate de mesaje ascultate/ texte citite

Exprimarea unor informaţii, opinii, idei,

sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin

adaptarea la situaţia de comunicare

Participarea la interacţiuni verbale în diverse

contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui

dialog proactiv

Competențe matematice și

competențe de bază în științe și

tehnologii

Manifestarea interesului pentru identificarea unor

regularităţi şi relaţii matematice întâlnite în situaţii

şcolare şi extraşcolare şi corelarea acestora

Proiectarea şi derularea unui demers investigativ

pentru a verifica o ipoteză de lucru

Proiectarea şi realizarea unor produse utile pentru

activităţile curente

Competență digitală Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale

pentru căutarea şi selecţia unor resurse

informaţionale şi educaţionale digitale relevante

pentru învăţare
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Competență 

generală istorie

Competență-cheie la nivel 

european

Descriptori în profilul de formare

Utilizarea critică

și reflexivă a

limbajului de

specialitate și a

surselor istorice

Comunicare în limba maternă Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii şi

receptarea de opinii, idei, sentimente într-o

varietate de mesaje ascultate/ texte citite

Participarea la interacţiuni verbale în diverse

contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui

dialog proactiv

Competență digitală Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale

pentru căutarea şi selecţia unor resurse

informaţionale şi educaţionale digitale relevante

pentru învăţare

Respectarea normelor si regulilor privind

dezvoltarea si utilizarea de conţinut virtual

(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea

privatităţii, siguranţă pe internet)

Sensibilizare și exprimare

culturală

Aprecierea unor elemente definitorii ale

contextului cultural local şi ale patrimoniului

naţional şi universal
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Competență 

generală istorie

Competență-cheie la nivel 

european

Descriptori în profilul de formare

Manifestarea

comportamentului

civic prin

valorificarea

experienței

istorice și a

diversității socio-

culturale

Competențe sociale și civice Operarea cu valori şi norme de conduită relevante

pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu

ceilalţi

Manifestarea disponibilităţii pentru participare

civică în condiţiile respectării regulilor grupului şi

valorizării diversităţii (etno-culturale, lingvistice,

religioase etc.)

Sensibilizare și exprimare

culturală

Aprecierea unor elemente definitorii ale

contextului cultural local şi ale patrimoniului

naţional şi universal

Realizarea de lucrări creative folosind diverse

medii, inclusiv digitale, în contexte şcolare şi

extra-şcolare

Spirit de inițiativă și 

antreprenoriat 

Manifestarea interesului pentru identificarea unor

soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare de

rutină şi/sau provocatoare

Comunicare în limba maternă Exprimarea unor informaţii, opinii, idei,

sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin

adaptarea la situaţia de comunicare
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Competență 

generală istorie

Competență-cheie la nivel 

european

Descriptori în profilul de formare

Folosirea autonomă

și responsabilă a

instrumentelor

necesare educației

permanente

Comunicare în limba maternă Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii şi

receptarea de opinii, idei, sentimente într-o

varietate de mesaje ascultate/ texte citite

Participarea la interacţiuni verbale în diverse

contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui

dialog proactiv

Competențe sociale și civice Operarea cu valori şi norme de conduită relevante

pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu

ceilalţi

Competență digitală Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale

pentru căutarea şi selecţia unor resurse

informaţionale şi educaţionale digitale relevante

pentru învăţare

Dezvoltarea unor conţinuturi digitale multi-media,

în contextul unor activităţi de învăţare

Spirit de inițiativă și 

antreprenoriat 

Manifestarea interesului pentru identificarea unor

soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare de

rutină şi/sau provocatoare

Aprecierea calităţilor personale în vederea

autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale
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CG.2 Utilizarea critică și reflexivă a 
limbajului de specialitate și a 

surselor istorice

CS. 2.1 Folosirea termenilor de 
specialitate în descrierea unui fapt istoric

CS. 2.2 Relatarea unui fapt istoric 
utilizând informații din surse istorice

CS. 2.3 Stabilirea de asemănări 
și deosebiri referitoare la un 

fapt istoric pe baza unor surse diferite

Utilizare = în comunicare
(verbală/scrisă/corporală)

Critic = sensuri le 
(proprii/figurative) 

Reflexiv = temporalitate
(anacronisme, sinonime)

Ordonat
Comparativ

Ierarhic  

Descrierea unui fapt (eveniment 
/proces) cu termeni istorici dați

Descriere autonomă cu utilizarea 
vocabularului personal și inserarea
Informațiilor/termenilor din surse

Ordonare, comparare, ierarhizare, 
stabilirea validității și relevanței, 
emiterea de judecăți de valoare10.01.2018 7C & LE Capita



Terminologia de specialitate

Relatarea unui fapt istoric 1

Relatarea unui fapt istoric 2

Definire

Exemplificare

Aplicare

Relatarea unui fapt istoric n

... pe baza surselor

istorice 

... pe baza narațiunilor

istoriografice

... ordonare, clasificare, ierarhizare

Fapte, idei, opinii

Asemănări și deosebiri

Judecăți de valoare (validitate, veridicitate, dimensiunea etică)
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Planificarea unității de învățare

Competențele generale traduc acea formă a idealului educațional cu rezistența

în timp și capacitatea de transfer cea mai mare. În egală măsură, reprezintă și un

efort ce se întinde pe un ciclu de școlaritate. Din acest ultim punct de vedere,

reprezintă și partea cea mai dificil de gestionat.

Competențele specifice detaliază ceea ce poate fi asumat din competența generală

într-un an școlar. Ele sunt mai ușor integrabile/măsurabile în activitatea didactică și

ordonează proiectarea unităților de învățare.
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Unitatea de învăţare este elementul generator al planificării calendaristice pe

care fiecare profesor trebuie să o facă înainte de începutul anului şcolar.

Proiectarea se realizează în mod normal după ce s-a făcut planificarea

calendaristică, au fost cu acest prilej identificate unităţile de învătare şi li s-a

stabilit succesiunea.

Ca proiect pedagogic, proiectarea unitătii de învăţare poate fi considerată ca

fiind de nivel mediu, ea putând să ia în consideraţie mai multe săptămâni (după

unele lucrări în jur de 3-5 săptămâni).

Spre deosebire de planificarea calendaristică care se realizează înainte de

începerea anului şcoalr, planificarea unităţii de învătare se face pe tot parcursul

anului şcoalr, înainte evident ca profesorul să predea tema respectivă.

•proiectarea unităţii de învăţare este complementară proiectării calendaristice.

•proiectarea unităţii de învăţare oferă profesorilor un element suplientar de sprijin în 

parcurgerea programei

•proiectarea unităţii de învătare permite profesorului să-şi manifeste imiţiativa şi 

creativitatea în predare deoarece compoziţia unităţii nu este prestabilită

•este posibilă evidenţierea unor conexiuni interdisciplinare şi intradisciplinare ca şi 

construirea unor contexte mai prietenoase/ extracurriculare care pot favoriza

învăţarea.10.01.2018 10C & LE Capita



Detalieri de conţinut Competenţe specifice Activităţi de învătare Resurse Evaluare

Unitatea şcolară

Profesor

Disciplina

Clasa

Titlul unităţii deînvăţare

Numărul de ore 
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Proiectarea unităţii de învătare reprezintă o activitate de reorganizare a

elementelor componente ale programei într-un mod personal.

Se iau în considerare interesele elevilor, mediul în care se desfăşoară

activitatea, resursele de care dispune profesorul, nivelul general al clasei dar şi

o particularizare în funcţie de elev.

Competenţele pe care ni le propunem pentru o anumită unitate de învăţare

trebuie să răspundă nevoilor pe care le au elevii şi să contribuie prin

interiorizare la depăşirea unor bariere (de înţelegere a unor situaţii, fenomene,

de relaţii între persoane, etc. ...)

Atunci când se realizează proiectarea unei unităţi de învăţare este necesar să

fie luaţi în consideraţie o serie de factori:

•trebuie în permanenţă să se urmărească continuitatea şi progresul făcut de

elevi în procesul de învăţare;

•să fie alocat unităţii de învăţare un timp corespunzător cu resursele pe care

intenţionă să le folosim, dar în egală măsură şi cu activităţile pe care le

propunem elevilor şi cu metodele şi tehnicile de evaluare;

•să fie selectate activităţi de învăţare corespunzătoare cu competenţele pe care

dorim să le implementăm sau să le consolidăm;

•unitatea de învăţare se structurează în jurul principiilor şi valorilor epocii

contemporane (v. în viaţa cotidiană, în politica internă şi externă...)10.01.2018 12C & LE Capita



Dincolo de aspectele tehnice, reorganizarea conceptuală (și, prin ricoșeu,

metodologică) reprezentată de unitatea de învățare, problema centrală este

alegerea temei relevante (atât din punctul de vedere al competențelor, cât și din

punctul de vedere al conținuturilor care să permită reflecția asupra

conținuturilor deja parcurse și să susțină achiziția informațiilor ce vor fi

transmise ulterior).

În esență, problema este: ce informație este în continuare logică și metodologică

și mă va ajuta să îmi ating obiectivele predării, acum și în următoarele unități.

Posibile puncte de plecare: evenimente și procese (cauzalitate), personalități,

obiecte și imagini exemplare/iconice.
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SURSELE ISTORICE REPREZINTĂ PRINCIPALA FORMĂ DE INTRODUCERE

A ELEMENTELOR DE CONŢINUT. ELE PERMIT FAMILIARIZAREA ATÂT

CU CONŢINUTURILE CE URMEAZĂ A FI ASIMILATE, CÂT ŞI CU O SERIE

DE DEMERSURI INTELECTUALE – TEHNICI ŞI METODE DE LUCRU – CARE

FACILITEAZĂ ASIMILAREA DE COMPETENŢE, VALORI ŞI ATITUDINI

PRINCIPALA PROBLEMĂ ESTE CARACTERUL SUBIECTIV AL ACESTORA.

ACEASTĂ SUBIECTIVITATE DERIVĂ, PE DE O PARTE, DIN CARACTERUL

FRAGMENTAR AL ACESTORA ŞI DIN INTERPRETĂRILE ADUSE DE CĂTRE

ISTORIC SURSELOR.
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Limitele surselor istorice

Pierdere naturală

Direcţii şi teorii istoriografice

Trecutul ca fenomen global

Trecutul în surse
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UTILIZAREA SURSELOR PENTRU

A-I AJUTA PE ELEVI SA

OBSERVE

SELECTEZE ANALIZEZE

IMAGINEZE
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Un posibil model de ne uita la sursele vizuale (1)

CE SPUNE

CE SUGEREAZĂ

CE

NU

SPUNE

MAI MULTĂ INFORMAŢIE

MAI PUŢIN CONTEXT

INFORMAŢIA EGALĂ

CU CONTEXTUL

MAI PUŢINĂ INFORMAŢIE

MAI MULT CONTEXT
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Ce ştiu despre datarea sursei?

Ce ştiu despre autor?

Ce ştiu despre societatea în 

care a

fost creată sursa?

Ce fel de sursă 

este?

Cui i se adresează?

Ce prezintă –fapte sau opinii?

Ce spune?

Ce sugerează?

Ce nu spune?

Ce alte surse am?

Cu ce pot să o compar?

Se coroborează?

Cum raportez/descriu cum am lucrat şi la ce rezultate am 

ajuns?

Contextualizare Analiză formală

şi internă

Multiperspectivitate

Gândire critică

(abilităţi şi deprinderi)
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Anglia 1835

Anglia, Primul Război Mondial
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APARIŢIA

IMAGINII

DESCRIEREA

IMAGINII

PRELUCRARE

ŞI PREZENTARE

ANALIZĂ DE

ANSAMBLU

Momentul producerii, scenă şi motiv, comanditar, public-ţintă

Personaje, obiecte, schema compoziţională; mijloace 

tehnice – decupaj, perspectivă, poziţie, distanţă, focalizare; 

Prelucrare şi prezentare, asociere cu alte 

fotografii; legendă şi texte asociate;

Ce informaţii despre trecut putem obţine, care este semnificaţia 

imaginii, ce informaţii şi sentimente încearcă să transmită şi ce 

mijloace foloseşte pentru a-şi atinge scopul
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Fotografia copilului din ghettoul din Varsovia: a fost facuta la ordinul Generalului-maior SS Juergen Stroop in timpul reprimarii

insurectiei din Varsovia. Tsvi Nussbaum (1935, revenit in 1939 in Polonia) afirma ca este el in fotografie si ca ar fi fost facuta dupa

o razie in Hotel Polski (deci la o luna dupa insurectie). Soldatul din dreapta este Juergen Bloesche (executat in RDG in 1969),

fotografia este a 13a din cele 54 din ra-portul Stroop. Exista o serie care indica „istoria” lichidarii ghetto-ului, de notat ca evreii sunt

mereu prezentati ca fiind fara forta, nu sunt arata-te rezistenta si executiile in masa = reportajul fotografic trebuia sa arate forta SS,

a lui Stroop si impotenta victimelor


