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TOLERANŢĂ, ACCEPTARE, INTEGRARE

PROIECT EDUCAŢIONAL DE INCLUZIUNE ŞCOLARĂ

         Propunător: inst. Doina Neagu

DURATA: un an şcolar
CLASA: a IV a
TIPUL DE ACTIVITATE: promovarea egalităţii de şanse (grupuri dezavantajate, cu focalizare pe rromi)

ARGUMENTAREA PROIECTULUI

“Toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în demnitate şi în drepturi.”
 

Educaţia incluzivă înseamnă extinderea scopului şi a organizării şcolii generale pentru 
a putea să răspundă unei mari diversităţi de copii, în special celor proveniţi din grupuri 
devavorizate, marginalizate sau excluse de la educaţie.

Ea trebuie să susţină participarea la procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul 
unei comunităţi.

 În educaţie pornim de la premisa că fiecare copil are particularităţi, interese, abilităţi şi 
necesităţi de învăţare unice, deci toate drepturile sale referitoare la educaţie trebuie realizate 
într-o manieră care să conducă la “o integrare socială şi o dezvoltare individuală cât se poate de 
complete, incluzând dezvoltarea sa culturală şi spirituală.” (“Dezvoltarea practicilor incluzive 
în şcoli” - MEN şi UNICEF) 

 Problematica educaţiei integrate a devenit un domeniu de investigaţie prioritar, iar 
educatorii, alături de specialişti trebuie să găsească soluţii viabile în contextul promovării unor 
politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor “educaţiei pentru toţi” şi a normalizării 
vieţii persoanelor cu deficienţe, dificultăţi de învăţare sau provenind din medii defavorizate.

 Educatorul este chemat să intervină pentru a ameliora reprezentările negative despre 
copii defavorizaţi. 

 Nimic nu e mai dureros decât să ucizi visele unui copil.
Nimic nu este mai frumos decât să lupţi pentru ca visele copiilor să se împlinească. Din 

frumuseţea acestui din urmă demers a ieşit entuziasmul acestui proiect.
 Apartenenţa la un grup care este catalogat ca diferit sau chiar inferior, este un risc pentru 

copil. El riscă să aibă o educaţie necorespunzătoare, să trăiască în sărăcie, să fie exploatat sau 
pedepsit pe nedrept.

 De aceea trebuie să-i învăţăm pe copii că toleranţa este o însuşire a oamenilor inteligenţi, 
că ei trebuie să crească într-un climat de dragoste şi de prietenie pentru ca, atunci când vor 
deveni adulţi, să dorească o societate bazată pe acest tip de valori.
SCOPUL: - incluziunea faţă de copiii rromi;

- ruperea şi desfiinţarea blocajelor de comunicare efectivă care există între copiii 
români şi cei rromi,datorită diferenţei de socializare, diferenţelor de status socio-
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economic, diferenţelor comportamentale, diferenţelor culturale, diferenţelor de 
limbă,diferenţelor de preocupări, precum şi a influenţei mediului social.

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a- IV- a şi părinţii acestora

REZULTATE AŞTEPTATE:

* Acceptarea în grup a noului venit;
* O mai bună cunoaştere a colegului de etnie rromă;         * 
Depăşirea relaţiilor conflictuale; 
* Acceptarea relaţiilor de colaborare. 

CONŢINUTUL PROIECTULUI.

MODALITĂŢI DE  REALIZARE A INTEGRĂRII COPIILOR RROMI:

A. LA NIVEL DE CURRICULUM:

      1) Parcurgerea diciplinei opţionale “UNIUNEA EUROPEANĂ – DIVERSITATE CULTURALĂ”

 Programa pentru această disciplină opţională pregătirea/formarea etică a cetăţeanului 
Uniunii Europene., asigurarea unei mai bune cunoaşteri a culturii naţionalităţilor/etniilor din 
spaţiul european.
          Orice şcoală europeană are responsabilitatea de a asigura tuturor elevilor şansa de a se 
dezvolta în acest spaţiu cultural, acceptând şi respectând diferenţele.

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ
pentru disciplina opţională

UNIUNEA EUROPEANĂ - DIVERSITATE CULTURALĂ

DURATA: un an şcolar
CLASA: a IV a

ARGUMENT

    “Cultură” înseamnă îmbogăţirea vieţii sufleteşti, trăirea de sentimente şi emoţii de neînlocuit.
 Şcoala, pe lângă ceea ce se numeşte esenţa eternă a copilului,în faţa uriaşei acumulări de cultură cu 
care se confruntă omenirea, nu trebuie să facă eroarea de a întârzia accesul elevului la această bogăţie. Orice 
şcoală europeană are responsabilitatea de a asigura tuturor elevilor şansa de a se dezvolta în noul spaţiu 
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cultural, acceptând şi respectând diferenţele.
      Românii au fost mereu un popor demn, ospitalier, conciliant, un popor care aconvieţuit din cele mai 
vechi timpuri cu naţionalităţi din cele mai diverse, cărora le-a asigurat climatul propice protejării identităţii 
culturale.
 La vârsta şcolară mică, pe un fond predominant afectiv, construim cu mai mare uşurinţă,prin activităţi 
cognitive şi formativ-educative, profilul micului cetăţean european,care să aşeze la baza relaţiilor interperson
ale,înţelegerea,colaborarea, respectul reciproc,în baza unei profunde cunoaşteri şi respectări a entităţilor.
       Realizarea acestei discipline opţionale cu elevii mici poate asigura o mai bună cunoaştere a culturii 
europene şi internaţionale, pregăteşte etic cetăţeanul Uniunii Europene.

I. OBIECTIVE CADRU

 1.Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor specifice educaţiei interculturale                                                                
2.Familiarizarea cu elementele specifice unei culturi
 3.Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru cunoaşterea altor culturi
 4. Formarea unui comportament adecvat legăturilor interculturale

II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor specifice educaţiei interculturale

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
1.1 să înţeleagă relaţiile ce se stabilesc între 
persoane aparţinând unei culturi

- vizionarea de imagini (proiecţii video, foto) 
care ilustrează acţiuni comune specifice mai 
multor popoare/etnii;

1.2 să argumenteze necesitatea relaţiei dintre 
generaţii în cadrul oricărui popor

- jocuri de rol;
- realizarea de colaje, desene;
- vizită la Muzeul de Istorie şi Muzeul de Artă;
- discuţii despre prezenţe româneşti în expoziţii 
şi concursuri internaţionale;

1.3 să poată exprima în cuvinte proprii părerea 
despre cultura unui popor/etnie

- convorbiri tematice;
- jocuri didactice şi de rol;

2. Familiarizarea cu elementele specifice unei culturi (limbă, tradiţii, artă)

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
2.1 să observe şi să descrie elemente specifice 
unei culturi

- realizarea de descrieri sau comentarii empirice;
- activităţi de grup în care să se exprime păreri 
proprii referitoare la un element cultural.

2.2 să înţeleagă relaţia dintre mediul natural 
geografic şi cultura specifică

- audiţii şi lecturi din creaţii universale adresate 
copiilor;

2.3 să aleagă pliante, cărţi, reviste care îi pot 
oferi informaţii

- realizarea de portofolii;
- prezentarea unor informaţii obţinute prin 
vizionarea unor emisiuni culturale;
- jocuri de rol.
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3. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru cunoaşterea unor culturi.

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
3.1 să exprime, prin comportament adecvat, 
interesul pentru cunoaşterea tradiţiei, literaturii 
altui popor/etnie

- discuţii pe marginea unor imagini sugestive;
- realizarea de portofolii;
- exerciţii de identificare a unor elemente 
comune prezente în mai multe culturi;
- selectarea din diferite materiale informaţionale 
a elementelor interculturale (olimpiade şcolare, 
concursuri de interpretare, creaţii de film).

3.2 să cunoască opere literare pentru copii din 
literatura europeană/ universală

- realizarea de desene inspirate din opere literare 
universale;
- vizionarea de spectacole de teatru sau de film;
- dramatizări de texte literare;
- jocuri de rol.

3.3 să facă cunoştinţă cu elemente ale culturii 
române preluate de alte culturi

- lectura unor publicaţii de specialitate;
- prezentarea unor informaţii obţinute pe diferite 
căi;
- realizarea unor colecţii de timbre, vederi, cărţi, 
publicaţii, reviste;
- dramatizări, jocuri de rol.

3.4 să înţeleagă nevoia de comunicare 
interculturală ca bază a evoluţiei civilizaţiei 
europene 

- exerciţii de observare dirijată;
- explorarea virtuală a spaţiului geografic;
- formularea de întrebări şi răspunsuri pe 
marginea imaginilor.

4. Formarea unui comportament adecvat legăturilor interculturale

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
4.1 să definească în termeni simpli relaţiile şi 
prietenia dintre popoare/etnii, în spaţiul european 

- rezolvarea de careuri şi rebusuri;
- proverbe şi zicători;
- concurs de desene pe tema prieteniei între 
popoare/etnii.

4.2 să sesizeze situaţii de ajutor între popoare şi 
culturi diferite

- convorbiri despre nevoia de colaborare între 
naţionalităţîle aparţinând aceluiaşi popor, nevoia 
de colaborare europeană/ internaţională;
- prezentarea de informaţii din presă;
- comentarii personale referitoare la evenimente 
europene/ internaţionale, care ilustrează 
colaborarea dintre popoare diferite;
- realizarea de desene cu tematică dată.
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4.3 să identifice căi de aprofundare a relaţiilor 
dintre copiii de naţionalităţi diferite, locuitori ai 
Europei, ai lumii 

- discuţii despre proiectele şcolare Commenius;
- prezentarea posibilităţilor de  colaborare cu 
elevi din Uniunea Europeană;
- realizarea de colecţii de curiozităţi legate de 
tradiţii ale diferitelor popoare;
- miniproiect “Călătoria cuvântului printre 
popoare”.

4.4 să participe la acţiuni concrete cu caracter 
intercultural

- informaţii despre şcoli din România în care 
copii de alte naţionalităţi învaţă în limba 
maternă;
- realizarea de felicitări sau de scrisori pentru 
copiii de altă naţionalitate/etnie din ţară şi din 
Uniunea Europeană;
- confecţionarea de pliante pentru popularizarea 
activităţii copiilor români, indiferent de 
naţionalitate.

III. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Suntem cetăţeni europeni:
 - Familie - părinţi - copii;
 - Popor - tradiţii - cultură.
2. Mozaicul cultural al planetei:
 - “Din viaţa popoarelor” - lecturi după imagini;
 - “Statele europene” - vizionare şi discuţii după hărţi, imagini şi prezentări PowerPoint;             - 
Lecturi ale unor texte pentru copii aparţinând literaturii europene/  universale.
3. Suntem prieteni cu copiii Europei, suntem prieteni cu copiii lumii:
 - Exerciţii de creaţie plastică, literară, confecţionare de obiecte;
 - Vizionări de filme cu conţinut cultural;
  - Dramatizări de texte literare, vizionări de piese de teatru pentru copii;
 - Dezlegări de rebusuri, careuri, ghicitori.
                               

IV. MODALITĂŢI DE EVALUARE
           
 - Probe orale
            - Probe practice
            - Probe scrise
            - Autoevaluare  
            - Proiecte
            - Portofolii
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V. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Obiective cadru Standarde
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea 
conceptelor specifice educaţiei interculturale

S1 Cunoaşterea sensului unor termeni specifici;
S2 Utilizarea acestora în contexte diferite, 
sugestive;

2. Cunoaşterea elementelor specifice unei culturi S3 Stabileşte corelaţii juste între elemente 
culturale şi spaţiul geografic natural;
S4 Determină elementele definitorii ale culturii 
unui popor;
S5 Extrage informaţii despre cultura unui popor 
din surse informaţionale cât mai variate;

3. Dezvoltarea interesului şî motivaţiei pentru 
cunoaşterea altor culturi

S6 Cunoaşte opere literare aparţinând scriitorilor 
europeni, cu referire la copii;
S7 Posedă o sumă de termeni specifici unor limbi 
de largă circulaţie internaţională;

4. Formarea unui comportament propice 
legăturilor interculturale

S8 Cunoaşte acţiuni interculturale la care este 
parte şi ţara noastră;
S9 Manifestă dorinţa de a stabili relaţii cu copii, 
indiferent de naţionalitate şi de spaţiul geografic 
în care trăieşte;
S10 Formulează în termeni proprii opinii 
referitoare la evenimente interculturale.

BIBLIOGRAFIE / WEBOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid Metodologic pentru 
aplicarea programelor şcolare din aria curriculară “Om şi societate”,Editura Aramis, Bucureşti, 2002
2. Ministerul Educaţiei şi Cercetări, Generaţia Integrării Europene, Buletin de informare şi documentare, 
Bucureşti, 2002
3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Programe Orientative pentru Discipline Opţionale, Editura “Tiparul”, 
Bârlad, 2005
4. www.revista22.ro
5. www.llp-ro.ro 

       2) Abordarea temei “integrării”, a “incluziunii” la nivelul fiecărei discipline/arii curriculare, 
valorificând informaţiile, pentru a sublinia cooperarea, înţelegerea toleranţa:
              - la limba română - prin valorificarea mesajului unor texte (“Cuvintele vrăjite”,după 
Pierre Gamarra, “Sfatul degetelor”, de Elena Farago, “După asemănarea lor”, după Emil 
Gîrleanu, “Prinţul Fericit”, după Oscar Wilde, “Tradiţii de Sărbători” etc.): creând situaţii 
problemă, organizând dezbateri, lecţii tip proces;

http://www.revista22.ro
http://www.llp-ro.ro
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             - la istorie - în lecţii precum “Familia-istoria familiei”, “Vecinii şi comunitatea”, 
“Copilăria de ieri şi de azi”, “Uniunea Europeană” se poate realiza o mai bună cunoaştere între 
elevi prin întocmirea unor fişe de portofoliu, prin realizarea unor miniproiecte, ocazie cu care 
pot aduce în atenţie elemente legate de familie, tradiţii, obiceiuri, drepturile copilului, spaţiul 
european;
             - la educaţie civică - prin specificul disciplinei, este adusă frecvent în atenţie tema 
toleranţei, incluziunii, integrării. Prin variate metode se pot cere variante de rezolvare a unor 
probleme, se poate monta, element cu element, baza unor comportamente adecvate: elaborarea 
de criterii, reguli, sfaturi, îndemnuri, compararea atitudinilor în situaţii date, dezbaterea unor 
cazuri, pe baza unor articole apărute în presă, analiza unor texte din literatură, exemplifică, 
argumentează, rezolvă sarcina din fişă, jocul de rol etc.;
              - la educaţie plastică - desene;
              - la educaţie tehnologică - colaje, machete, daruri;
              - la educaţie muzicală - cântare vocală, audiţii muzicale.

       3) Metodele de lucru utilizate în timpul/în afara orelor de curs să aibă ca scop cooptarea 
tuturor elevilor, integrarea lor în grupe de lucru, favorizând astfel o apropiere şi o mai bună 
cunoaştere.

       B. RELAŢIA ŞCOALĂ - COMUNITATE
       
        Pentru obţinerea unor rezultate viabile, în efortul de integrare a copiilor defavorizaţi (în 
cazul de faţă - rromi), este foarte importantă colaborarea cu familia, cu părinţii elevilor.
        Se vor organiza întâlniri , având ca scop informarea şi dezbaterea temelor “discriminare”, 
“incluziune”. Rezultatul acestor întâlniri trebuie să fie acceptarea reciprocă a familiilor,indiferent 
de etnie,şi participarea împreună la activităţile comune şcoală-familie. Acesta va fi modelul, 
exemplul de urmat al micilor şcolari.
        Un rol deosebit în medierea şi construirea unor relaţii îl vor avea autorităţile din localitate: 
reprezentanţii Consiliului Local, preotul, lucrătorii postului de poliţie, medicul şi, nu în ultimul 
rând, conducerea şcolii.
        Participarea psihologului la activităţile desfăşurate ar spori şansele de reuşită ale proiectului 
de integrare, rolul acestora nefiind neglijabil în rezolvarea problemelor apărute.
           
        C. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
            
             În vederea depăşirii barierelor de acceptare şi integrare în colectivul de elevi a 
copilului de etnie rromă, propun derularea unui proiect educativ pe parcursul întregului an 
şcolar, activităţile extracurriculare având un rol important în aducerea împreună a copiilor, 
”reuşita grupului” căpătând o valoare mult mai mare decât “componenţa” lui. Copiii trăiesc 
bucuria victoriei, contând mai puţin cărei etnii aparţin membrii grupului.
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CONTRACT DE COLABORARE
,,PARTENERI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI”

Încheiat pentru anul scolar 2010-2011, între Scoala cu clasele I-VIII Nr.7 ,,Aurel Vlaicu”, 
reprezentata prin:
1.Director:.......................................................................................................
2.Consilier educativ:........................................................................................
3.Diriginte cl. a-V-a B : Suta Elena - prof. Matematica
şi
Colectivul de parinti ai clasei a-V-a B,reprezentat prin părinte: .....................              
preşedinte al comitetului de parinti pe clasa.
OBIECTIVELE CONTRACTULUI

•	 Asigurarea organizarii si desfasurarii procesului educational cu respectarea indicatorilor de 
performanta si a standardelor de calitate specifice invatamântului preuniversitar.

•	 Responsabilizarea parintilor în activitatea de educare a propriilor copii.
•	 Colaborarea între familie si scoala in scopul îmbunatatirii influentelor educative.
•	 Dezvoltarea in rindul parintilor a competentelor educationale.
•	 Responsabilizarea persoanelor in grija carora au fost lasati copiii cu parintii la munca in strainatate. 

OBLIGATIILE PARTILOR

Dirigintele clasei are urmatoarele obligatii:
	Sa cunoasca situatia familiala a fiecarui elev.
	Să prezinte elevilor şi părinţilor Misiunea şi Viziunea Şcolii, prevederile  Regulamentului de ordine 

interioară (R.O.I )
	Sa informeze parintii elevilor despre situatia la invatatura si disciplina (in cadrul sedintelor cu 

parintii, consultaţii săptămânale cu părinţii, întâlniri individuale, anunturi, telefonic, prin mail, etc.).
	Sa ţina permanent legatura cu colectivul de profesori  ce predau la clasă pentru a afla progresul sau 

ramânerea in urma la învăţătură în vederea stabilirii unor acţiuni comune profesor-diriginte-părinte, 
în vederea realizării  performanţei şcolare sau remedierii şcolare.

	Sa implice elevii in activitati educative prin programa ariei curriculare sau să  organizeze activitati 
extraşcolare in scopul completarii activitatii educative din curricula scolara.

	Sa aiba o evidenta clara a copiilor care au parintii plecati la munca in strainatate, sa-i implice pe 
acestia in programe speciale educative şi să păstreze permanent legătura cu părinţii acestora.

Parintii au urmatoarele obligatii:
	Sa asigure conditii astfel incât elevul sa se dezvolte armonios atât din punct de vedere fizic cât si 

psihic.
	Să se  implice alaturi de copii  in diverse activitati comune care sa duca la dezvoltarea armonioasa a 

climatului familial.
	Să participe la sedintele cu parintii pentru a fii informati privind situatia propriului copil in procesul 

de invatare.
	Sa colaboreze cu toti factorii implicati in dezvoltarea copilului.
	Bunicii in grija carora au fost lasati copiii sa manifeste o responsabilitate deosebita fata de copil, 

sa-şi intensifice efortul de colaborare cu scoala, sa informeze parintii asupra situatiei la invatatura si 
disciplina.
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	Sa urmareasca permanent care este anturajul copiilor lor, pentru a preveni delincventa juvenila in 
rindul minorilor.

GRUPUL TINTA: Colectivul de elevi ai clasei a-V-a B.

TERMEN: Pe durata anului scolar 2010-2011
COLABORATORI:

•	 Directorul scolii
•	 Consilierul educativ pe scoala
•	 Dirigintele clasei
•	 Parintii elevilor clasei sau persoanele in grija cărora au fost lasati copii.
•	 Elevii clasei
•	 Profesorii clasei
•	 Alţi factori (Cabinetul medical; Poliţia de Proximitate; Biserica etc.)

       
MODALITATI DE REALIZARE:

- Intilniri cu parintii elevilor in cadrul consultaţiilor cu părinţii, sedintelor cu parintii si lectoratelor pe scoala.
- Implicarea parintilor in obligativitatea unei uniforme scolare proprii scolii.
- Participarea profesorilor clasei la sedintele cu parintii.
- Organizarea unor activitati comune copii-parinti.
- Intilniri intre parinti, copii si alti factori educativi ai comunităţii locale.
- Implicarea elevilor cu parinti in strainatate in proiecte educative. Ex: „Scoala alături de copii” - proiect 
european.

REZULTATE AŞTEPTATE:
- Cresterea calitatii procesului instructiv educativ.
- Responsabilizarea parintilor fata de scoala.
- Responsabilizarea tuturor factorilor implicati in educatie.
- Transformari  in perceptia parintilor privind scoala ca aport unic in educarea elevilor.
- Constientizarea la nivel de elev a interacţiunii şcoala-familie.

UNITATEA DE INVATAMINT
SCOALA CU CL. I-VIII NR.7 ,,Aurel Vlaicu” Feteşti, Ialomiţa

Director :                                                             Presedintele Comitetului de parinti:
Prof: .......................
                                                                                  Parinte:....................

Consilier educativ :
Prof..........................

Diriginte :
Prof...........................    
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 PRIN ACTIVITĂŢI DE MENTORAT

METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE GRUP

Profesor : Zota Maria Magdalena, Grup Şcolar Mărăşeşti 

METODE TRADIŢIONALE ŞI INTERACTIVE:

•	 Tradiţionale 
‒ Centrate pe profesor (sursa de informaţii)
‒ Comunicarea unidirecţională 
‒ Transmitere de cunostinţe
‒ Evaluare = reproducere 
‒ Pasivitatea elevilor 
‒ Autoritatea cadrului didactic

•	 Interactive
‒ Centrate pe elev şi pe activitate 
‒ Comunicare multidirecţională 
‒ Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi 
‒ Evaluare formativă 
‒ Încurajează participarea elevilor, iniţiativa, creativitatea 
‒ Parteneriatul cadru didactic /elev 

CE FAC ELEVII ?

•	 Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile. 
•	 Învaţă cum să înveţe, se exprimă liber, experimentează 
•	 Elevii trebuie să fie capabili:

‒ să asigure conducerea grupului 
‒ să coordoneze comunicarea 
‒ să stabilească un climat de încredere 
‒ să poată lua decizii 
‒ să medieze conflicte  
‒ să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor profesorului. 

CE FACE PROFESORUL ?

•	 Aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Ideal este formarea grupurilor în numar de câte 
patru elevi, aranjaţi de o parte şi de alta a unei măsuţe. 
•	 Stabileşte criteriul de grupare şi dimensiunea grupului (de la 2 la 6 elevi). 
•	 Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci opinia sa, se consultă între ei, 
nu se monopolizează discuţia, nu rezolva unul singur sarcina, se lucreaza cu culori diferite, etc.) 
•	 Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au elevii la dispoziţie. 
•	 Pregăteşte spaţiul şi materialele 

GRUPURILE
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Definesc un număr de persoane care comunică între ele, destul de des, într-o perioadă de timp. Numărul 
lor este mic astfel încât să poată comunica cu toţi ceilalţi direct, nu prin intermediul altora.

Grupul se bazează pe interrelaţia dinamică a cinci elemente:
‒ activităţi 
‒ sentimente 
‒ norme de conduită 
‒ interacţiune 
‒ comunicare 

Caracteristicile grupului 
‒ coeziune (solidaritate, sentiment de ataşament, comunicare); mărimea grupului influenţează 

coeziunea lui; 
‒ diferenţiere – diferenţierile în cadrul grupului sunt date de relaţiile de putere şi sistemul de 

prestigiu. 

FELUL GRUPURILOR ŞI TEHNICI DE CONSTITUIRE A GRUPULUI

•	 Grupuri de studiu formale (eleviii sunt „motorul” procesului de învăţare), ei sunt antrenaţi în activităţi 
intelectuale, organizează materialul, integrează noţiunile noi în structurile conceptuale cunoscute 
•	 Grupurile spontane – grupuri ad-hoc, pentru intervale scurte de timp 
•	 Grupuri de baza – pe termen lung, eterogene, cu membri permanenţi 

Tehnici de constituire 
Grupare aleatorie (prin numarare, prin bilete, tragere la sorti, nume de flori animale) 
Grupare prin distribuire stratificată – constituirea grupului pe o singura caracteristică comună (Stil de 

învăţare, pasiuni comune), pe baza unui test, chestionar oral.
Grupuri dupa optiunea elevilor – puţin recomandat
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1. TURUL GALERIEI

Definiţie – tehnica de învăţare prin cooperare care stimulează gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă 
încurajând elevii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor.

Obiective – elaborarea unui plan care să conducă la finalizarea unui produs ce constituie concepţia opinia 
tuturor membrilor grupului.

Descrierea metodei 
1. Se formează grupuri de câte 4 elevi;
2. Aceştia rezolvă o sarcină de lucru care permite mai multe perspective de abordare sau mai multe soluţii;
3. Produsele activităţii grupelor - colaje, postere, construcţii geometrice;
4. Se expun pe pereţii clasei, care se transformă intr-o galerie exPoziţională;
5. La semnalul dat de profesor prin diferite procedee, grupurile de elevi trec pe la fiecare exponat pentru a 
examina soluţiile,ideile propuse de colegi si le înscriu pe poster într-un loc stabilit anterior, comentariile critice, 
întrebările, observaţiile – cu ajutorul unor simboluri;
6. După ce se termină turul galeriei, grupurile revin la locul iniţial şi citesc comentariile, observaţiile de 
pe lucrarea lor, reexaminându-şi produsul. 

2. MOZAICUL

Definitie: presupune învăţarea prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi exercitarea statutului 
de expert  în realizarea unei sarcini de învăţare.

Obiectiv: documentarea şi prezentarea rezultatelor studiului independent celorlalţi, devenind expert 
pentru tematica studiată. 

Etape:
1. Stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme (fişă de lucru cu 4-5 exerciţii)
2. Organizarea grupelor de învăţare
3. Constituirea grupelor de expert
4. Activităţi în echipa iniţială de învăţare (grupul „mamă”)
5. Evaluare 



17

SECVENŢE DIN ACTIVITATEA ELEVILOR

   

    

REZULTATELE MUNCII LOR
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PROIECT DE MENTORING EDUCAŢIONAL

MATEMATICĂ
Activităţi de pregătire a elevilor din clasele V- VIII pentru concursurile COMPER

Anul şcolar: 2010 – 2011                  

                                                                                                      

Titlul proiectului:      PROIECT  DE  MENTORING  EDUCAŢIONAL     

Coordonatorul de proiect:  prof.  ŞUŢĂ ELENA

Grup ţintă:  elevii  claselor a-V-a B ; a-VI-a B ; a-VII-a B; a-VIII-a

Colaborare:  în cadrul Catedrei de matematică a şcolii cu toţi profesorii de  
                             matematică:
(prof. Sava Dumitru, prof. Costache Constantin, prof. Halmagiu Nicolae, prof. Nicolescu Ion, prof. Văcălău 
Ion)

Scopul proiectului:  
Pregătirea elevilor din clasele – V-VIII  pentru a participa  la concursurile COMPER                      
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Impactul proiectului: 
Afirmarea învăţămîntului românesc în plan european prin creşterea calităţii activităţii didactice (abordarea 
concursurilor şcolare dintr-o nouă perspectivă - folosirea mijloacelor TIC)

 Derularea proiectului:  1 octombrie 2010 - 10 iunie 2011.

Obiective propuse: 
	Dezvoltarea competenţelor- cheie de a învăţa să înveţi.
	Dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare .
	Dezvoltarea personală a talentelor, imaginaţiei şi creativităţii.
	Aprofundarea cunoştinţelor de matematică şi dezvoltarea spiritului de competiţie al elevilor din 

clasele V-VIII.  
	 Evaluarea mpetenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare, 

interdisciplinare şi transdisciplinare
	Stimularea ,,triunghiului de aur” părinte-copil-dascăl.
	Valorificarea exemplelor de bună practică (articole, referate, cărţi, jocuri, materiale didactice)
	Folosirea mijloacelor TIC pentru înscriere, informare, pregătire şi intercomunicare.
	Educarea şi instruirea unor copii sănătoşi fizic şi mental (mens sana in corpore sano).

Performantele asteptate: 

	Ridicarea nivelului de pregătire al elevilor şi a rezultatelor lor la învăţătură.
	Folosirea mijloacelor TIC în procesul de învăţare ,prin participare on- line. 
	Creşterea capacităţii de autoevaluare din perspectivă unitară.
	Dezvoltarea relaţiilor de comunicare intre elevi;între elevi şi profesori;între cadre didactice la nivel 

şcolar /interşcolar /judeţean /naţional.
	Creşterea respectului faţă de ceilalţi participanţi la proie

Modalitatile de montorizare si de evaluare:  
 
	Participarea elevilor la activităţile de pregătire pentru concursurile   COMPER
	Rezolvarea de exerciţii şi de probleme din culegerea Mate 2000  +10/11 şi a testelor de iniţiere 

propuse pe site-ul concursului www.concursurilecomper.ro
	Compunerea şi propunerea de exerciţii şi probleme pregătitoare în cadrul orelor de curs 
	Întocmirea de portofolii în cadrul orelor de opţional şi valorificarea acestora prin orele de pregătire 

suplimentară
	Realizarea fişelor de proiect specifice mentoringului educaţional, pentru  pregătirea concursurilor 

naţionale COMPER.

Programul de desfasurare al activitatilor: 
 
 - miercuri - ora 18
            - vinerea   - ora 17
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ACTIVITĂŢI DE MENTORAT

•	 Selectarea elevilor în vederea participării la concursurile COMPER.
           ( octombrie 2010 )

•	 Prezentarea Regulamentului Concursului COMPER.
           ( 29 octombrie 2010)

•	 Folosirea calculatorului ca mijloc de informare privind concursul naţional de 
competenţă şi performanţă scolara.

          ( 3 noiembrie 2010 )

•	 Creearea unui CONT în vederea logării la site-ul www.concursurilecomper.ro  cu 
scopul de a vedea tipurile de subiecte propuse în concurs si de a vedea testele de 
iniţiere propuse.

          (12 noiembrie 2010 )

•	 Formarea  deprinderilor de a printa subiectele propuse spre rezolvare.
          ( permanent )

•	 Activităţi de rezolvare individuala a testelor de iniţiere propuse şi verificarea rezolvarii 
lor.

          (noiembrie 2010)

•	 Înscrierea on-line a elevilor în concurs.
          (decembrie 2010)

•	 Activităţi de rezolvare de exerciţii şi probleme din culegerea MATE -2000 +10/11 (ed. 
Paralela 45)

          (permanent prin efectuarea temelor din culegere şi lucrul individual 
          sau în grup)

•	 Tehnici şi procedee de rezolvare rapidă a exerciţiilor şi problemelor (permanent în 
cadrul orelor de matematică)

•	 Prezentarea modalităţii de completare a grilelor de răspunsuri 
        (ianuarie 2011)

•	 Susţinerea concursului:
                   PASUL 1 ( 19 IANUARIE 2011 )
                   PASUL 2 ( 25 MAI 2011 )
                   PASUL 3 ( 8 IUNIE 2011)

http://www.concursurilecomper.ro
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ANEXĂ
PREZENTAREA GRILEI DE RĂSPUNSURI                             
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 CERCETARE PEDAGOGICĂ 
 
                                                   Prof. Hobjilă Daniela Ramona, 
                                       Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

 
                       Motto: „Nu toŃi educatorii pot să ajungă la calitatea de cercetător în sensul 

tiinŃific al termenului, dar o activitate de căutare a noi soluŃii pentru activitatea curentă 

realizează orice dascăl care se respectă”  (Rodica Mariana Niculescu) 

 
I. Formularea ipotezei i a obiectivelor cercetării 

 
              Activitatea experimentală  pe care am desfăurato în luna martie 2010 în cadrul 

Grupului cola Industrial „tefan Procopiu” – Vaslui a avut următoarea ipoteză:  

              Dacă se aplică metoda „predareaînvăŃarea reciprocă”, atunci elevii vor obŃine 

rezultate colare superioare celor obŃinute prin metode tradiŃionale, în special expunerea 

care are în centru profesorul.  

              În vederea organizării i desfăurării cercetării pedagogice, miam propus 

următoarele obiective: 

 proiectarea i desfăurarea activităŃii de predareînvăŃareevaluare a lecŃiei 

„România în timpul  Primului Război Mondial” prin utilizarea metodei „predarea

învăŃarea reciprocă”; 

 urmărirea progreselor înregistrate de elevi în urma folosirii metodei „predarea

învăŃarea reciprocă” în însuirea informaŃiilor privind participarea României la 

Primul Război Mondial”;  

 formarea i dezvoltarea la elevi a unor competenŃe specifice disciplinei istorice; 

 înregistrarea, monitorizarea i compararea rezultatelor obŃinute de elevi la testarea 

iniŃială i testarea finală;  

 analizarea relaŃiei dintre rezultate i aplicarea metodei predareaînvăŃarea 

reciprocă; 

 elaborarea concluziilor asupra cercetării efectuate; 
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II. Metodologia i organizarea  cercetării 
 
 
Tipul cercetării: experimentală 

Perioada de cercetare: aprilieiunie 2010 

Locul de desfăurare a cercetării: Grup colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

Disciplina de învăŃământ vizată: Istorie 

Metode i tehnici de cercetare folosite: observaŃia directă (vizând acŃiunea mecanismelor 

învăŃării, procesul dezvoltării motivaŃiei, gradul de asimilare a informaŃiilor cu ajutorul 

metodelor activparticipative),  convorbirea i chestionarea (în vederea acumulării de 

păreri i interese ale elevilor în legătură cu motivaŃia învăŃării i utilizarea metodelor activ

participative, dialogul profesorelev în cadrul lecŃiei, volumul informaŃional i timpul 

necesar asimilării cunotinŃelor), metoda testelor (vizând evaluarea iniŃială i finală a 

progresului înregistrat de elevi), metode de măsurare a rezultatelor cercetării, de prelucrare 

i interpretare a datelor (numărarea, întocmirea tabelelor de rezultate i consemnare a 

datelor în foile de observaŃie după administrarea probelor i înregistrarea performanŃelor, 

tabele analitice, tabele sintetice, reprezentări grafice etc.) 

Descrierea grupurilor de participanŃi 

                    În cercetarea pedagogică am utilizat două grupe: 

 eantionul experimental: elevii de la clasele a XIIa A (22 elevi), a XIIa E (23 

elevi), a XIIIa A r.p. (18 elevi); 

 eantionul de control: elevi de la clasele a XIIa B (21 elevi), a XIIa D (24 elevi), 

a XIIa J (19 elevi); 

                  Cele două eantioane sunt asemănătoare în ceea ce privete provenienŃa socio

profesională. Aproape jumătate din elevi provin din mediul rural, din familii fără studii 

superioare, omeri, casnici, liber profesioniti sau plecaŃi în străinătate. Toate clasele sunt 

de profilul tehnic unde disciplina istorie se studiază o oră pe săptămână.  

                  În concluzie, colectivele de elevi incluse în experiment provin din medii 

familiale cu un nivel economic i cultural asemănător, sunt apropiate din punct de vedere 

al vârstei i al nivelului de dezvoltare psihofizică.  

                   Experimentul a urmărit rezultatele obŃinute de cele două eantioane – 

experimental i de control, întrun timp dat, folosind metode i procedee diferite de 

însuire sau consolidare a cunotinŃelor despre Primul Război Mondial.  
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Etapele cercetării: 

             etapa preexperimentală;  

             etapa experimentală;           

             etapa postexperimentală;  

                 În etapa preexperimentală a fost aplicat un test iniŃial (ANEXA 1)celor două 

eantioane pentru a se vedea nivelul de cunotinŃe referitor la participarea României la 

Primul Război Mondial. Testul a inclus 3 tipuri de itemi: itemi de aezare în ordine 

cronologică, itemi cu răspuns scurt i întrebăristructurate. Testul a fost astfel conceput 

încât să poată fi rezolvat în cel mult 4550 de minute i a avut un nivel mediu.   

                 Trebuie menŃionat  tema „Primul Război Mondial” este inclusă în programa 

colară pentru clasele a Xa i a XIa, fiind discutate informaŃii i despre participarea 

României la acest conflict. În clasa a XIIa se discută despre participarea României la 

Primul Război Mondial la unitatea de învăŃare „RelaŃiile internaŃionale. Cooperare i 

conflict în secolul XX”, la subunitatea de învăŃare „România i concertul european: de la 

„criza orientală” la marile alianŃe ale secolului XX”.           

                 În etapa experimentală la eantionul experimentat lecŃia „Participarea României 

la Primul Război Mondial” a fost însuită prin aplicarea metodei „predarea învăŃarea 

recirpocă”. (ANEXA 2). Se tie prea bine că predarea este cea mai bună modalitate de a 

învăŃa. Elevii cunoteau regulile metodei „predarea –învăŃarea reciprocă” de la orele 

anterioare i erau deja împărŃiŃi pe grupe astfel încât să nu se piardă timp cu explicarea 

metodei. BineînŃeles, la începutul orei, am reamintit elevilor regulile principale ale 

metodei. În plus, am pregătit un tabel cu cei cinci pai care trebuie urmaŃi după lectura 

fiecărui paragraf. Am dat acest tabel fiecărui grup pentru ca elevii să poată urmări mai 

bine paii necesari.  

              ToŃi participanŃii au primit aceeai fiă de lucru cu informaŃii despre România în 

timpul Primului Război Mondial. Am elaborat fia de lucru astfel încât fiecare fragment să 

fie discutat în 79 minute. Fia de lucru cu informaŃii a fost însoŃită cu o hartă referitoare la 

participarea României în Primul Război Mondial.  

             PredareaînvăŃarea reciprocă se face în grupuri de patru până la apte participanŃi. 

Am încercat săi organizez pe elevi în grupuri de 5 elevi, dar mam adaptat în funcŃie de 

numărul elevilor prezenŃi la oră.  

            Elevii au fost împărŃiŃi în patru grupe:  

          Grupul „Rezumatorilor” care are rolul de a expune sinteza fragmentului citit; 
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          Grupul „Înrebătorilor” care are rolul de pune întrebări pe baza fragmentului citit. 

Este indicat ca fiecare membru din acest grup să pună cel puŃin o întrebare. Întrebările sunt 

adresate tuturor elevilor.  

          „Grupul clarificatorilor” care are rolul de a indetifica cuvinte, atitudini, 

comportamente care li se par neclare i să încerce să le explice pentru ceilalŃi. Având în 

vedere că acest rol este un pic mai complicat, „clarificatorii” pot cere ajutorul profesorului 

atât pentru identificarea problemei, cât i pentru rezolvarea ei.  

        Grupul „Prezicătorilor” care are rolul de ai imagina ce se va întâmpla în 

continuare, exprimând cele mai neateptate idei, fapte, luând în considerare logica 

ideilor/conŃinutului anterior. Grupul poate să îi imagineze i răsturnări de situaŃie, pentru 

care trebuie să prevadă i rezolvarea sau măcar să poată să atragă celelalte grupuri în 

dispută.  

             Există mai multe variante de organizare a grupurilor în cadrul metodei „predarea

învăŃarea reciprocă”. Fiecare profesor adoptă varianta în funcŃie de anumiŃi factori, cum ar 

fi nivelul clasei, experienŃa claseei în utilizarea acestei metode, dar mai ales numărul 

elevilor participanŃi la oră. Dacă numărul elevilor participanŃi la oră este un multiplu de 

patru, se pot forma grupuri de patru elevi în cadrul căruia fiecare elev îndeplinete unul 

dintre rolulurile menŃionate anterior: rezumator, întrebător, clarificator, prezicător. În caz 

contrar, se pot forma patru grupuri care pot avea între 47 membri i fiecare grup 

îndeplinete câte un rol: grupul „rezumatorilor”, grupul „întrebătorilor”, grupul 

„clarificatorilor”, grupul „prezicătorilor”. Am optat pentru a doua variantă la toate clasele. 

Nu am dorit să aplic variante diferite la clase i era imposibil ca la fiecare clasă din 

eantionul experimental, numărul elevilor participanŃi la oră să fie multiplu de patru.  

          Elevii au fost entuziasmaŃi i lea plăcut ideea ca lecŃie să fie parcursă prin această 

metodă decât prin expunerea profesorului.  

          În etapa postexpeerimentală am aplicat un test final celor două eantioane. Testul a 

fost identic, de nivel mediu, conceput în aa fel încât rezolvarea lui să fie posibilă în 

maxim 4550 de minute. Testul a cuprins 3 tipuri de itemi: itemi de aezare în ordine 

cronologică, itemi de completare i întrebări structurate.  

              

 
  
 
         



26  5 

III. Analiza, prelucrarea i interpretarea rezultatelor 

 

             În etapa preexperimentală, am aplicat un test identic la ambele eantioane. Tema 

testului „România în timpul Primului Război Mondial”. Scopul testului a fost verificarea 

nivelului de cunotinŃe deŃinut de elevi referitor la participarea României la Primul Război 

Mondial, având în vedere că această temă a fost tratată succint i în anii anteriori.              

Rezultatele obŃinute de cele eantioane la testul iniŃal sunt următoarele:  

Tab. 5.8.  Notele obŃinute de cele două eantioane la testul iniŃial 
 

Fig. 5.7. – FrecvenŃa notelor pentru toŃi elevii 
 
 
 

NOTELE OBłINUTE DE ELEVI LA TEST CLASA Nr. 
elevi 

participanŃi 
Nota 

2 
Nota 

3 
Nota 

4 
Nota 
5 

Nota 
6 

Nota 
7 

Nota 
8 

MEDIA 
PE CLASĂ 

XII A 
(EE) 

21  1 8 5 3  1 4,52 

XII E 
(EE) 

20  6 7 6 1   4,10 

XIII A 
(EE) 

15 2 3 5 4  1  4 

XII B 
(EC) 

20  3 5 5 4 1 1 4,65 

XII D 
(EC) 

19 1 4 8 3 3 1  4,30 

XII J 
(EC) 

18  5 7 4 1 1  4,22 

TOTAL 113 3 22 40 27 12 4 2 4,298 
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             Fig.5.8. – FrecvenŃa notelor                                                 Fig.5.9. – FrecvenŃa notelor 
            pentru clasa a XII A                                                                   pentru clasa a XIIa E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.5.10. – FrecvenŃa notelor                                                                          Fig.5.11 – FrecvenŃa notelor 
pentru clasa a XIIIa A                                                              pentru clasa a XIIa B 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Fig.5.12. – FrecvenŃa notelor                          Fig.5.13. – FrecvenŃa notelor 
pentru clasa a XIIa D                                                pentru clasa a XIIa J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.14. – FrecvenŃa notelor pentru eantionul experimental 
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Fig.5.15 – FrecvenŃa notelor pentru eantionul de control 

             

              Se observă că la testul iniŃial au fost obŃinute doar medii sub cinci, ceea ce este 

explicabil. La aceste clasele cu profil tehnic disicplina istorie se studiază doar o singură 

oră pe săptămână iar elevii, fiind clasa a XIIa sunt preocupaŃi mai mult de disciplinele la 

care vor da examenul de bacalaureat. Analizând rezultatele obŃinute de cele două 

eantioane la testul iniŃial, am constatat că cele două eantioane erau apropiate din punct 

de vedere al pregătirii i al performanŃelor colare. Ulterior, o dată cu aplicarea testului de 

evaluare finală rezultatele au evidenŃiat detaarea clară a elevilor din grupul experimental 

faŃă de cei din eantionul de control.  Rezultatele obŃinute de cele două eantioane la testul 

final se află în tabelul următor:  

Tab.5.9 – Notele obŃinute de cele două eantioane la testul final 

NOTELE OBłINUTE DE ELEVI LA TEST CLASA Nr. 
elevi 

participanŃi 
Nota 

4 
Nota 

5 
Nota 

6 
Nota 
7 

Nota 
8 

Nota 
9 

Nota 
10 

MEDIA 
PE CLASĂ 

XII A 
(EE) 

21   1 1 7 7 5 8,66 

XII E 
(EE) 

21   1 4 8 6 2 8,19 

XIII A 
(EE) 

16 1 1 3 2 6 2 1 7,31 

XII B 
(EC) 

21  2 4 5 5 4 1 7,38 

XII D 
(EC) 

20  4 4 4 4 3 1 7,05 

XII J 
(EC) 

17  3 6 4 3 1 1 7,17 

TOTAL 116 1 10 19 20 33 23 11 7,62 
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Fig.5.16. – FrecvenŃa notelor pentru toŃi elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.17. – FrecvenŃa notelor                                                 Fig.5.18. – FrecvenŃa notelor 

pentru clasa a XIIa A                                                     pentru clasa a XIIa E 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fig.5.19. – FrecvenŃa notelor                                      Fig.5.20. – FrecvenŃa notelor 

pentru clasa a XIIIa A                                                        pentru clasa a XIIa B 
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Fig.5.21. – FrecvenŃa notelor                                                 Fig. 5. 22.  – FrecvenŃa notelor 

pentru clasa a XIIa D                                          pentru clasa a XIIa J 

 

 

 

 

 
Fig. 5. 23. – FrecvenŃa 

            notelor pentru eantionul 

                      experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. 24. – 

FrecvenŃa notelor 

        pentru eantionul 

de control  
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       Analizând rezultatele de la testul iniŃial i cel final, putem face următoarele constatări: 

                  la testul iniŃial, eantionul experimental (56 de elevi) a obŃinut media generală 

4.20, în timp ce eantionul de control (57 de elevi) a obŃinut media  4.39; se poate constata 

că media generală de la fiecare clasă din eantionul de control a fost mai mare decât 

mediile generale de la fiecare clasă din eantionul experimental;  

                la testul final, eantionul experimental (58 de elevi) a obŃinut media generală 

8.05, în timp ce eantionul de control (58 de elevi) a obŃinut media generală 7.20; se 

constată că, eantionul de control a obŃinut note mai mici, dei la testul iniŃial situaŃia era 

inversă; 

               elevii de la clasa a XIIIA din eantionul experimental au obŃinut la testul final o 

medie generală mai mică decât elevii clasei a XIIa B din eantionul de control; se poate 

observa că media obŃinută de elevii claseei a XIIIa A din eantionul experimental este 

apropiată de mediile obŃinute de cele trei clase din eantionul experimental; acest lucru se 

explică i prin nivel mai scăzut al clasei faŃă de celelalte clase participante la experiment i 

prin faptul că ora de istorie era a asea oră în ziua de vineri când interesul elevilor este cel 

mai scăzut; 

              se poate observa că la elevii din eantionul experimental predomină notele de 8, 

9 i 10 (44 de note din totalul de 58) în timp ce la eantionul de control predomină notele 

de 5, 6 i 7 (36 de note din totalul de 58); 

              mediile generale obŃinute la testul final de toŃi elevii sunt medii; am identificat 

mai multe explicaŃii pentru obŃinerea acestor rezultate medii: elevii studiază disiciplina 

istorie doar o săptămână pe oră i, de obicei, această oră se găsete în a doua parte a 

orarului, de multe ori fiind chiar ultima oră când elevii sunt obosiŃi  i nu mai sunt atenŃi; 

în plus, elevii sunt în clasa a XIIa i foarte puŃini mai citesc acasă la disicplinele la care 

nu dau examenul de bacalaureat i, aa cum am mai menŃionat, elevii sunt de nivel mediu; 

având în vedere acest ultimele aspecte menŃionate, rezultatele pot fi considerate 

mulŃumitoare; 

              rezultatele elevilor care au făcut parte din grupul „rezumatorilor” i „grupul 

întrebătorilor”au obŃinut rezultate superioare celor din grupul „clarificatorilor” i 

„prezicătorilor”; 

                           Scopul principal al realizării acestui experiment  a fost de a verifica 

ipoteza enunŃată la începutul cercetării, anume că un demers didactic centrat pe elev prin 

aplicarea metodei „predareaînvăŃarea reciprocă” conduce la obŃinerea unor rezultate 
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superioare faŃă de cele obŃinute printrun demers didactic centrat pe activitatea 

profesorului i utilizarea metodelor expozitive. Comparând rezultatele obŃinute de cele 

două eantioane la testele iniŃiale i finale, putem afirma că această ipoteză a fost 

demonstrată.  

 

IV. Concluziile cercetării 

         

                      Motto: „Un număr mare de educatori par să ignore absurditatea implicată 

de solicitarea excesivă a elevului să studieze acasă”  (I. Jinga i I. NegruŃ) 

      

                În ultimul timp, au intervenit anumite modificări în ceea ce privete evaluarea 

educaŃională. În primul rând, accentul nu se mai pune doar pe cantitatea de informaŃii 

însuită de către elevi, ci sunt luaŃi în calcul i alŃi indicatori precum atitudinile, 

deprinderile, comportamentul elevilor, gradul de încorporare a unor valori i atitudini etc. 

Evaluarea actuală nu mai pune accentul pe ceea ce tie elevul, ci pe ceea ce tie să facă 

elevul cu ceea ce a învăŃat. Astăzi, nu ne mai limităm să evaluăm elevul în funcŃie de cum 

a „spus” lecŃia. 

             Una dintre marile primejdii ale învăŃământului constă în resemnarea profesorilor 

în ceea ce privete rezultatele instruirii. Este limpede că astăzi în societatea românească 

democratică, aflată întrun proces sinuos de trecere la economia de tip concurenŃial, toŃi 

cei aflaŃi pe băncile colii trebuie să fie cât mai bine pregătiŃi. ÎmbunătăŃirea calităŃii 

pregătirii elevilor pentru profesiune este dependentă în mare măsură de calitatea instruirii 

în coală. 

ÎnvăŃarea în clasă este departe de a fi identificată cu învăŃarea deplină; ea trebuie 

privită nu numai ca o modalitate de acŃiune, ci i ca un rezultat al acŃiunii de învăŃare. 

După cum sa văzut învăŃarea în clasă apare ca o componentă a unei strategii complexe, a 

unui sistem de forme i modalităŃi prin care se realizează procesul de predareînvăŃare, 

proiectat în lumina unor obiective educaŃionale bine determinate. 

Scopul strategiei este stabilirea unor relaŃii optime între activitatea de predare i 

cea de învăŃare, prin care se dorete declanarea mecanismelor învăŃării, potrivit 

particularităŃilor de vârstă i individuale ale elevilor i a condiŃiilor concrete în care are loc 

această învăŃare. Misiunea strategiei didactice este aadar, de a asigura adaptarea 

conŃinuturilor la aceste particularităŃi i de a determina totodată micarea interioară a 

acestora pe o traiectorie ascendentă.  
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Cum orice strategie impune îmbinarea activităŃii profesorului cu cea a elevului, 

rolul profesorului se poate deplasa, de la polul în care acesta este doar o sursă de 

informaŃii, la polul în care conduce activitatea interdependentă a elevilor, în timp ce 

activitatea lor se poate deplasa de la cea de simplă reproducere la cea creatoare. 

Cercetarea pedagogică descrisă în lucrarea de faŃă a plecat de la ideea că una este 

să dirijezi activitatea intelectuală utilizând strategii didactice concentrate asupra activităŃii 

elevilor i alta este să dirijezi activitatea didactică prin strategii didactice de tip expozitiv. 

Prin utilizarea unor demersuri didactice centrate pe elevi avem certitudinea că elevii 

pleacă acasă cu lecŃia învăŃată în clasă, cel puŃin la un nivel minimal. Acest aspect este cu 

atât mai important dacă avem în vedere statutul disciplinei istorie la clasele cu profil 

tehnic: doar o oră pe săptămână distribuită de cele mai multe ori în a doua jumătate a 

orarului.  

                ÎnvăŃarea activă înseamnă mult mai mult decât învăŃarea pur receptivă când 

profesorul predă, elevii ascultă i notează. Asimilarea reală a cunotinŃelor presupune 

activitatea elevului.  

               Din experienŃa mea, am constatat că elevii doresc să fie implicaŃi activ în diverse 

activităŃi de învăŃare decât să asculte profesorul i să ia notiŃe.  

               „Predarea reciprocă” este o metodă specifică învăŃării prin cooperare care are loc 

atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a 

rezolva aceeai problemă sau probleme diferite, pentru a explora o temă sau a crea idei 

noi.  Se crede că rezultatele învăŃării sunt mai bune atunci când învăŃarea se desfăoară 

prin cooperare. Dintre rezultatele învăŃării prin cooperare menŃionăm:  

 performanŃe superioare i capacitate de reŃinere sporită; 

 raŃionamente de ordin superior mai frecvente, înŃelegere mai aprofundată i 

gândire critică; 

 concentrare mai bună asupra învăŃării; 

 motivaŃie sporită pentru performanŃă; 

 capacitate sporită de a vedea o situaŃie i din perspectiva celuilalt; 

 relaŃii mai bune, mai tolerante cu ceilalŃi colegi;  

                O caracteristică specifică învăŃării prin cooperare este promovarea interacŃiunii 

care presupune diverse avantaje. Specialitii au identificat trei tipuri de interacŃiune: 

 interacŃiunea pozitivă care este bazată pe cooperare i stimulează activitatea 

elevilor în scopul atingerii obiectivelor propuse; 
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 interacŃiunea negativă care este bazată pe opoziŃie i competiŃie, membrii grupului 

punândui piedici reciproce în atingerea Ńelurilor; 

 interacŃiunea inexistentă atunci când membrii grupului lucrează independent; 

                   În ceea ce privete structura grupului, specialitii relevă faptul că elevii trebuie 

amestecaŃi în funcŃie de nivelul abilităŃilor, de sex, de etnie, nivelul socioeconomic al 

familiei. Se recomandă gruprurile eterogene. Mărimea unui grup depinde de mai mulŃi 

factori: obiectivele lecŃiei, conŃinuturile de învăŃare, vârsta elevilor, experienŃa de lucru în 

grup, materialele didactice disponibile.  

                LecŃia bazată pe învăŃarea prin cooperare se caracterizează prin interdependenŃă, 

răspunderea individuală, predarea directă a deprinderilor sociale, rolul de observator al 

profesorului care poate interveni la nevoie, climat mai relaxat etc.  

                Există numeroase metode, strategii i tennici care promovează învăŃarea prin 

cooperare. MenŃionăm doar câteva exemple: metoda predării/învăŃării reciproce, mozaicul, 

metoda învăŃării pe grupe mici, metoda turnirurilor între echipe, tehnica florii de nufăr, 

metoda R.A.I, metoda pălăriilor gânditoare, tehnica acvariului, Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, 

proiectul de cercetare în grup, portofoliul de grup etc.  

             În cazul lecŃiilor bazate pe învăŃarea în grup, evaluarea se poate realiza pe două 

nivele: evaluarea individuală i evaluarea grupului.  

              Iată câteva sugestii privind evaluarea în contextul învăŃării prin cooperare: 

testarea individuală a elevilor după activitatea de grup prin aplicarea unui test de 1220 

minute pentru a evalua măsura în care fiecare dintre elevi iau însuit conŃinuturile, 

chestionarea orală aleatorie a unor elevi din grupuri diferite, observarea sistematică a 

activităŃii elevilor din fiecare grup, pe baza unor criterii dinainte stabilite, după 

îndeplinirea sarcinilor de lucru, un elev din fiecare grup va prezenta în faŃa clasei 

rezultatele grupului său, predând celorlalte grupuri ceea ce au învăŃat. Profesorul stabilete 

de la început care vor fi criteriile de evaluare în funcŃie de obiectivele lecŃiei iar aceste 

criterii trebuie să fie cunoscute de către elevi de la începutul lecŃiei.  

             La sfâritul orei, profesorul trebuie să comunice elevilor concluziile sale privind 

activitatea fiecarui grup, analizând problemele cu care sau confruntat grupurile pe 

parcursul muncii în echipă, oferind fiecărui grup un feedback privind eficienŃa sa;  

grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine iau atins scopurile 

iar profesorii pot crea condiŃii favorabile pentru asemenea discuŃii dând membrilor 

grupului sarcini precum: enumerarea unor acŃiuni care au contribuit la rezolvarea cu 
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succes a sarcinii de lucru, enumerarea unei acŃiuni care ar putea contribui la sporirea 

eficacităŃii muncii grupului.  

            ÎnvăŃarea prin cooperare este o problemă complexă care a fost studiată de mulŃi 

speciliti; unii dintre ei au analizat factorii care facilitează sau împiedică activitatea în 

grup. Dintre factorii favorizanŃi ai învăŃării prin cooperare menŃionăm: resursele grupului 

sunt mai bogate decât în cazurile individuale, eistă anse mai mari ca printre membrii 

grupului să fie unul capabil să descopere soluŃia, greelile întâmplătoare sunt compensate 

deoarece, în ciuda acestora, rezultatul final al grupului va fi mai corect decât cel al 

individului luat separat, se învaŃă din experienŃa altora (există multe dovezi referitoare la 

faptul că una din formele cele mai obinuite i mai eficiente de a învăŃa este observarea 

activităŃii altora în rezolvarea problemelor.  

                 În acelai timp există o serie de factori care îngreunează activitatea în grup i 

care fac ca uneori grupurile să fie mai puŃin eficiente decât activitatea independentă, 

precum: opziŃia de scopuri, interese i obinuinŃe ale membrilor poate face ca acŃiunea de 

colaborare să fie extrem de dificilă, dificultăŃile de comunicare tind să sporească pe 

msăură ce grupul crete, iar pentru cei timizi este mai greu să participe activ atunci când 

grupul este mai mare, dificultăŃile de coordonare cresc, de asemenea, pe măsură ce 

grupurile sunt mai mari, astfel încât este tot mai greu să se realizeze un efort comun, 

integrat, fără să se cheltuiască mult timp pentru rezolvarea i prevenirea dificultăŃilor de 

coordonare, dependenŃa excesivă de ceilalŃi poate fi favorizată de activitatea în grup iar 

faptul că unii membri din grup se bazează pe cei mai capabili, duce la lenevire i la 

evitarea propriilor responsabilităŃi.  

               Premisa învăŃării prin cooperare este aceea conform căreia, subiecŃii care 

lucrează în echipă sunt capabili să aplice i să sintetizeze cunotinŃele în moduri variate i 

complexe, învăŃând în acelai timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. Întrun 

studiu publicat în anul 1989, D.W.Johnson i R.T. Johnson au scris despre învăŃarea prin 

cooperare; ei au cercetat 193 de cazuri i au comparat efectele diferite ale învăŃării prin 

cooperare faŃă de metodele tradiŃionale. Doar în 10% din cazuri, rezultatele metodelor 

individuale au fost mai eficiente. Munca în echipă dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra 

împreunăo competenŃă importantă pentru viaŃa i activitatea viitorilor cetăŃeni.  
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V. ANEXE 

 
ANEXA 1: TEST INIłIAL 

 
Subiectul I. OrdonaŃi literele în ordinea cronologică a desfăurării evenimentelor 

istorice (25 puncte) 

         a) semnarea tratatului de pace cu Puterile Centrale; 

         b) semnarea tratatului de alianŃă cu AustroUngaria; 

         c) refugierea familiei regale, a guvernului, a armatei române în Moldova; 

         d) promisiunea regelui Ferdinand I de a revizui ConstituŃia; 

         e) desfăurarea Consiliului de Coroană de la Sinaia; 

 

Subiectul II. CompletaŃi spaŃiile punctate cu răspunsul corect: (25 puncte) 

        1. În momentul declarării neutralităŃii, pe tronul României se afla regele .................. 

        2. Primul ministru al României care a pregătit militar i diplomatic  intrarea Ńării în 

război se numete .................................... 

        3. România a intrat în Primul Război Mondial în anul .................................. 

        4. Bucuretiul a fost pierdut în urma luptei de la ....................................... 

        5. „Pe aici nu se trece” este lozinca lansată în lupta de la .................. 

 

Subiectul II. CitiŃi cu atenŃie textul următor apoi răspundeŃi la cerinŃe: (40 puncte) 

„1. Înaltele părŃi contractante îi făgăduiesc pace i prietenie i că nu vor intra în 

nici un fel de alianŃă sau luptă îndreptată împotriva vreunuia din statele lor. Ele se 

angajează să îi acorde sprijin reciproc, în limita intereselor lor.  

2. Dacă România va fi atacată, fără ca din partea ei să fi existat vreo provocare, 

Austro–Ungaria va trebui săi acorde, în timp util, ajutor i asistenŃă împotriva 

agresorului. Dacă Austro–Ungaria va fi atacată, în aceleai împrejuări, în vreuna din 

zonele statelor limitrofe României, România va trebui să acŃioneze i ea, de îndată, în mod 

reciproc. 

4. Dacă, contrar dorinŃei i speranŃei lor, înaltele părŃi contractante vor fi nevoite 

să ducă un război comun, ele se angajează să nu negocieze sau să încheie pace în mod 

separat. 

6. Înaltele părŃi contractante îi făgăduiesc una alteia să păstreze secret conŃinutul 

prezentului tratat.” (Tratatul de aderare a României la Tripla AlianŃă) 

1. PrecizaŃi secolul la care face referire textul istoric.                                             2 puncte 
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2. MenŃionaŃi un motiv care a determinat aderarea României la Tripla AlianŃă.    3 puncte 

3. MenŃionaŃi statele aflate în componenŃa Triplei AlianŃe.                                   6 puncte 

4. TranscrieŃi din text două obligaŃii pe care România io asuma faŃă de AustroUngaria. 

                                                                                                                               4 puncte                             

5. SelectaŃi din text două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect.                         6 puncte 

6. MenŃionaŃi caracterul acestui tratat (defensiv sau ofensiv).                               2 puncte 

7. MenŃionaŃi anul în care a izbucnit Primul Război Mondial.                              2 puncte 

8. PrecizaŃi poziŃia adoptată de România în momentul izbucnirii Primului Război Mondial.  

                                                                                                                                2 puncte 

9. MenŃionaŃi numele alianŃei de partea căreia a intrat România în război.           2 puncte 

10. PrecizaŃi o cauză a participării României la Primul Război Mondial.             2 puncte 

11. MenŃionaŃi numele a doi generali români care sau remarcat în timpul Primului Război 

Mondial.                                                                                                                  4 puncte 

12. PrezentaŃi o acŃiune militară la care a participat România în timpul Primului Război 

Mondial.                                                                                                                   5 puncte 
 
Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total: 10 puncte 

 

                                          BAREM DE CORECTARE I NOTARE 

 

Subiectul I:  se acordă câte 5 puncte pentru fiecare literă aezată în ordinea cronologică a 

desfăurării evenimentului istoric: b e c d a  (5X5=25p) 

 

Subiectul II: se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (5X5=25p) 

      1 Carol I;   2Ion I.C. Brătianu;   31916;    4NeajlovArge;  5Oituz; 

 
Subiectul III: 40 puncte 
 
1 2 puncte pentru menŃionarea secolului la care face referire textul istoric; 

2 3 puncte pentru menŃionarea oricărui motiv care a determinat aderarea României la 

Tripla AlianŃă; 

3câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărui stat aflat în componenŃa Triplei AlianŃe; 

           (2X3=6p) 
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4câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărei obligaŃii pe care România io asuma faŃă de 

AustroUngaria;    (2X2=4p) 

56 puncte pentru selectarea a două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect; 

62 puncte pentru menŃionarea caracterului tratatului; 

72 puncte pentru menŃionarea anului în care a izbucnit Primul Război Mondial; 

82 puncte pentru menŃionarea poziŃiei adoptate de România în momentul izbucnirii 

Primului Război Mondial; 

92 puncte pentru menŃionarea numelui alianŃei de partea căreia a intrat România în 

război; 

102 puncte pentru precizarea oricărei cauze care a determinat participarea României la 

Primul Război Mondial; 

11câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărui general român care sa remarcat în timpul 

Primului Război Mondial; (2X2=4p) 

122 puncte pentru menŃionarea oricărei acŃiuni militare la care a participat România în 

timpul Primului Război Mondial; 

      3 puncte pentru prezentarea acŃiunii militare menŃionate; 

Total: 90 puncte. 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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ANEXA 2: PROIECT DIDACTIC 
 

              Unitatea de învăŃare: România i concertul european: de la criza orientală la 

marile alianŃe ale secolului al XXlea 

   SecvenŃa de lecŃie: România în timpul Primului Război Mondial 

   Tipul de lecŃie: de înuire de noi cunotinŃe i noi deprinderi de învăŃare 

   Clasa: a XIIa  

   Timp: 50 minute 

Obiectul general al lecŃiei: dezvoltarea capacităŃii de învăŃarii prin cooperare între elevi; 

Obiectivele generale ale lecŃiei: 

                să cunoască semnificaŃia următoarelor date cronologice: 1914, august 1916, 

noiembrie 1916, vara anului 1917, noiembrie 1917, mai 1918, 10 noiembrie 1918, 1 

decembrie 1918; 

                să enumere cauzele i urmările participării României la Primul Război Mondial; 

                să enumere cel puŃin 3 personalităŃi politice i militare din România anilor 

19141918; 

                să formuleze un punct de vedere corent privind reorientarea politicii externe a 

României la începutul secolului al XXlea; 

                să motiveze decizia de neutralitate adoptată în anul 1914; 

               să prezinte cel puŃin o acŃiune militară i o acŃiune politicodiplomatică în care a 

fost implicată România între anii 19141918;  

CompetenŃe specifice vizate: 

 exersarea tehnicii învăŃării prin cooperare prin aplicarea metodei 

„predarea reciprocă”; 

 exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei; 

 recunoaterea i acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor i 

proceslor istorice; 

 folosirea corectă a termenilor istorici; 

 extragerea informaŃiei esenŃiale dintrun mesaj;  

    Valori i atitudini: 

 gândire critică i flexibilă; 

 stimularea interesului pentru lecturi i simulări istorice; 

 dezvoltarea încrederii în capacitatea de argumentare;  

 relaŃionarea pozitivă cu ceilalŃi;  



40
 19 

 creativitatea i originalitatea;      

    Strategia didactică:  

 mijloace: fie de lucru;  

metode:  predarea reciprocă, conversaŃia, braistorming, analiza, sinteza;  

activităŃi de învăŃare: exerciŃii de înuire a noilor cunotinŃe prin cooperare cu elevii; 

 evaluare: se va urmări obŃinerea unui feedback eficient prin sublinierea ideilor principale 

ale lecŃiei;  

forme de organizare a activităŃilor de învăŃare: activitate în grup, activitate frontală; 

Scenariul didactic 

 

Activitatea de instruire  Momentele 

lecŃiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Resurse, 

metode  

i 

procedee 

I. 

Momentul 

organizatori

c 

Trecerea absentelor în 

catalog. Pregătirea 

materialelor didactice. 

Elevii de serviciu numesc elevii 

absenŃi. 

Timp: 1m 

II.Captarea 

atenŃiei 

elevilor 

Profesorul le reamintete 

elevilor că lecŃia se va 

desfăura prin aplicarea 

metodei „predarea i 

învăŃarea reciprocă”.  

Profesorul scrie pe tablă 

titlul noii lecŃii i a 

obiectivelor urmărite.   

Profesorul reamintete 

elevilor modul de lucru al 

metodei „predarea

învăŃarea reciprocă”i rolul 

îndeplinit de fiecare grup.  

Elevii se organizează pe grupele 

stabilitae de ora trecută: grupul 

„rezumatorilor”, grupul 

„întrbătorilor”, grupul 

„clarificatorilor”, grupul 

„prezicătorilor”.  

Fiecare elev primete o fiă de 

lucru.  

Timp: 5m 

ConversaŃ

ia 

ExplicaŃia 
 

III. 

Însuirea 

Profesorul ccordonează 

activitatea elevilor.  

LecŃia de pe fia de lucru este 

citită pe fragmente de toŃi elevii. 

Timp: 

33m 
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noilor 

cunotinŃe 

Dacă este nevoie, 

profesorul poate interveni 

pentru a clarifica anumite 

aspecte ale lecŃiei.  

După citirea fiecărui fragment, 

elevii din grupul „rezumatorilor” 

rezumă fragmentul citit, elevii 

din grupul „întrebătorilor” pun 

întrebări celorlalŃi elevi (fiecare 

„întrebător” este obligat să pună 

cel puŃin o întrebare), elevii din 

grupul „clarificatorilor”identifică 

i explică cuvinte, noŃiuni, 

atitudini, comportamente etc.iar 

elevii din grupul „prezicătorilor” 

fac exerciŃii de imaginaŃie în 

legătură cu ceea ce urmează să 

se întâmple. „Prezicătorii” îi pot 

imagina i răstunări de situaŃie 

pentru care trebuie să prevadă i 

rezolvarea.  

ConversaŃ

ia 

ExplicaŃia 

Predarea/ 

învăŃarea 

reciprocă, 

Activitate 

pe grupe 

 

IV. 

Realizarea 

feedback

ului.  

Se realizează frontal, 

urmărind prin întrebări, 

dacă elevii au înŃeles 

conŃinutul lecŃiei.   

Dacă este cazul, profesorul 

face anumite completări i 

precizări legate de 

conŃinutul lecŃiei. 

Elevii răspund la întrebări. Timp: 10 

m 

ExplicaŃia

, 

ConversaŃ

ia,  

Activitate 

frontală 

V. 

Aprecierea 

activităŃii 

elevilor. 

Profesorul face aprecieri 

generale i individuale  

implicarea lor în 

desfăurarea lecŃiei.  

Se evită orice apreciere care 

ar putea descuraja elevii la 

viitoare lecŃii bazate pe 

această metodă.  

 Timp: 1m 
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                      Fiă de lucru: România în timpul Primului Război Mondial 

 

România în perioada neutralităŃii (19141916)  

            După obŃinerea independenŃei (1878), teama de tendinŃele expansioniste ale Rusiei, 

manifestate clar în urma războiului din 1877–1878, a determinat România să încheie un 

tratat secret în 1883 cu Puterile Centrale. Atitudinea României în cel de al doilea război 

balcanic a arătat îndepărtarea politicii româneti de Puterile Centrale, fapt care va deveni 

evident o dată cu izbucnirea Primului Război Mondial.  

                   În iulie 1914 a avut loc  Consiliul de Coroană de la Sinaia unde au  participat 

regele Carol I, principele Ferdinand, membrii guvernului, principalii oameni politici. Carol 

I a prezentat tratatul de alianŃă cu Puterile Centrale i a cerut intrarea în război alături de 

această alianŃă. De partea sa sa aflat doar conservatorul P. P. Carp.  Carol I a murit la 27 

septembrie 1914 iar tronul a fost ocupat de Ferdinand care înclina spre Antanta.   

                  În perioada neutralităŃii, viaŃa politică a fost agitată, formânduse mai multe 

curente de opinie: curentul germanofil, curentul antantofil i neutralitatea definitivă 

susŃinută de către socialiti. 

                 Primul ministru Ion I. C. Brătianu înclina spre Antanta i era contient că 

România nu putea rămâne neutră dacă dorea realizarea aspiraŃiilor naŃionale. Dar Brătianu 

dorea să intre în război întrun moment favorabil i nu înainte ca Antanta să recunoască 

drepturile României asupra teritoriilor româneti din Austro–Ungaria.  

 

Intrarea României în război  

             În urma tratativelor purtate între România i Antanta, în august 1916 sau semnat 

cele două documente care cuprindeau condiŃiile intrării României în război: ConvenŃia 

politică i ConvenŃia militară. 

ConvenŃia politică prevedea:  

 România declara război doar Austro – Ungariei; 

  Antanta se obliga să respecte integritatea teritorială a României; 

 Antanta recunotea drepturile României asupra teritoriilor locuite de români din 

Austro–Ungaria; 

 România urma să participe la ConferinŃa de pace în condiŃii de egalitate cu 

celelalte părŃi semnatare; 

ConvenŃia militară prevedea: 



43 22 

 România urma să atace Austro–Ungaria cel mai târziu la 15 august 1916, la 8 zile 

după ofensiva aliaŃilor la Salonic; 

 Rusia se obliga să înceapă ofensiva  pe frontul austriac i să trimită trei divizii în 

Dobrogea pentru a colabora cu românii împotriva bulgarilor; 

 AliaŃii se obligau să aprovizioneze România cu muniŃii i material de război (300 

de tone pe zi) ce veneau prin Rusia; 

                    România a intrat în război în august 1916 alături de Antanta, pentru a elibera 

teritoriile care se aflau sub dominaŃia Austro – Ungariei (Transilvania, Bucovina, Banat). 

În noaptea de 14/15 august 1916 armatele române au pătruns în Transilvania. UnităŃile 

româneti angajate în luptă alcătuiau 4 armate : trei erau dispuse la hotarul cu Austro–

Ungaria i a patra dea lungul Dunării i în Cadrilater.  

               Campania din 1916 i refugiul în Moldova  

                 La 1 septembrie 1916, armatele germano–bulgaro–otomane, conduse de 

generalul Mackensen („Spărgătorul de fronturi”), au forŃat Dunărea i au provocat 

românilor înfrângerea de la Turtucaia. Aceasta ia ajutat pe germano–bulgari să pătrundă 

în Cadrilater i în Dobrogea de Nord. 

              Încercarea armatei germane i austro–ungare de a trece prin trecători în Moldova 

a euat. După ce românii au respins timp de o lună ofensiva germano–austro–ungară, la 

începutul lui noiembrie 1916, inamicul a pătruns în Oltenia i Muntenia, pe valea Jiului i 

valea Oltului. În luptele de la Jiu sa remarcat învăŃătoarea Ecaterina Teodoroiu.                  

             PresaŃi de la nord i de la sud, românii au susŃinut lupta de la Arge–Neajlov (23 

noiembrie 1916) care a dus la pierderea Bucuretiului. După 4 luni de luptă, armata armată 

pierdea două treimi din teritoriul naŃional (Oltenia, Muntenia, Dobrogea) i jumătate din 

efectiv. 

            La 23 noiembrie 1916, germanii au intrat în Bucureti. Guvernul, armata, 

suveranii, o parte din locuitori sau retras în Moldova care a  devenit centrul rezistenŃei. 

Iaiul  a devenit noua capitală iar frontul a fost stabilizat în sudul Moldovei. Două treimi 

din România au rămas sub un regim de ocupaŃie militară foarte sever. BogăŃiile României 

au fost exploatate în folosul Germaniei, Austro–Ungariei i Bulgariei. 

            SituaŃia din Moldova era foarte grea din cauza numărului mare de persoane 

refugiate i răniŃi, condiŃii precare de igienă, asprimea iernii. Pentru a ridica moralul 

soldaŃilor, la 23 martie 1917, regele Ferdinand I a emis o proclamaŃie către trupele sale 

prin care a promis realizarea reformelor agrară i electorală.  

               România între anii 19171918 
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           Până în luna mai 1917 a avut loc refacerea armatei române. În iulie–august 1917 s

au desfăurat luptele de la Mărăti, Mărăeti i Oituz care au fost câtigate de români.  În 

ciuda acestor victorii, situaŃia sa înrăutăŃit ca urmare a evenimentelor din Rusia. După 

ieirea Rusiei din război, România a rămas singură pe frontul de est i înconjurată de 

dumani. Singura soluŃie  era încheierea păcii separate cu Puterile Centrale. România a 

semnat armistiŃiul de la Focani la 26 noiembrie 1917. 

                 Între timp, au continuat agitaŃiile bolevice, provocând jafuri i distrugeri. Din 

cauza acestor distrugeri, guvernul român a decis dezarmarea militarilor rui. Drept urmare, 

guvernul rus a decis arestarea lui Constantin Diamandy, reprezentantul român în Rusia 

(decembrie 1917), ruperea relaŃiilor diplomatice cu România i confiscarea tezaurului 

trimis în Rusia la sfâritul anului 1916 (ianuarie 1918).  

                 Tratatul de pace de la Bucureti (primăvara anului 1918) cuprindea prevederi 

foarte dure pentru România: 

 Dobrogea era ocupată de Puterile Centrale (jumătatea sudică revenea Bulgariei, iar 

jumătatea nordică era administrată în comun de cele 4 state aliate); 

 Accesul României la Marea Neagră se făcea printrun culoar pe linia Cernavodă – 

ConstanŃa; 

 AustroUngaria îi mărea teritoriul dea lungul crestelor CarpaŃilor, România 

pierzând o suprafaŃă de 5 600 km2; 

 Era recunoscută unirea Basarabiei cu România; 

 Se instituia controlul german asupra economiei româneti; 

                 Victoriile Antantei din vara anului 1918 au creat condiŃii favorabile pentru 

reintrarea României în război. La 18 noiembrie, Bucuretiul eliberat a primit pe suverani i 

autorităŃi. Principala consecinŃă a participării României la Primul Război Mondial a fost 

realizarea Marii Uniri (1918). 
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ANEXA 3: TESTUL FINAL 

 

 Subiectul I. OrdonaŃi literele în ordinea cronologică a desfăurării evenimentelor 

istorice (25 puncte) 

a) semnarea armistiŃiului de la Focani; 

b) ieirea Rusiei din război; 

c) intrarea germanilor în Bucureti;  

d) moartea regelui Carol I; 

e) refacerea armatei române datorită misiunii franceze; 

 

Subiectul II. CompletaŃi spaŃii punctate cu răspunsurile corecte (25 puncte) 

1. Neutralitatea României a fost decisă la Consiliul de Coroană de la ...................... 

2. În perioada neutralităŃii, opinia publică românească a fost dominată de curentul .......... 

3. Românii au fost înfrânŃi în lupta de la Turtucaia a avut loc în anul ............................. 

4. Armata română a pătruns în Transilvania în noaptea de ..................... 

5. Românii sau refugiat în Moldova în urma luptei de la ......................... 

 

Subiectul III. CitiŃi cu atenŃie textul următor apoi răspundeŃi la cerinŃe. (40 pucnte) 

             „Art. 1. FranŃa, Marea Britanie, Italia i Rusia garantează integritatea teritorială 

a Regatului României pe toată întinderea frontierelor sale actuale. 

              Art. II. România se angajează să declare război i să atace Austro–Ungaria în 

condiŃiile prevăzute de ConvenŃia militară, România se angajează totodată să înceteze, 

din momentul declarării răboiului, toate relaŃiile economice i schimburile comerciale cu 

toŃi inamicii AliaŃilor. 

            Art. III. FranŃa, Marea Britanie, Italia i Rusia recunosc României dreptul de a 

anexa teritoriile monarhiei austro – ungare. 

            Art. V. FranŃa, Marea Britanie, Italia i Rusia, pe de o parte, i România pe de 

altă parte, se angajează să nu încheie pace separată (... )” 

 (Fragment din ConvenŃia politică semnată în august 1916 între România i Ńările Antantei)  

 

      1. MenŃionaŃi poziŃia României faŃă de război adoptată în 1914.                 2 puncte 

      2.  EnumeraŃi doi dintre „inamicii AliaŃilor” la care face referire textul.     4 puncte 

      3. MenŃionaŃi numele alianŃei de partea căreia România va intra în război. 3 puncte 
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      4. TranscrieŃi din text o obligaŃie pe care România ia asuma faŃă de FranŃa, Marea 

Britanie, Rusia i Italia.                                                                                        2 puncte 

      5. TranscrieŃi din text o obligaŃie pe care AliaŃii (FranŃa, Marea Britanie, Rusia, Italia) 

io asumau faŃă de România.                                                                               2 puncte 

      6. De ce România se angaja să atace doar AustroUngaria?                          3 puncte 

      7. MenŃionaŃi „teritoriile monarhiei austroungare” care urmau să fie anexate de 

România în cazul victoriei AliaŃilor.                                                                     6 puncte 

      8. SelectaŃi din text două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect.                   4 puncte 

      9. MenŃionaŃi 2 obligaŃii militare pe care AliaŃii i le asumau faŃă de România prin 

semnarea documentului „ConvenŃia militară”.                                                      4 puncte 

     10. MenŃionaŃi un aspect al relaŃiilor dintre România i Rusia la sfâritul anului 1917 i 

începutul anului 1918.                                                                                            2 puncte 

     11. PrezentaŃi o acŃiune politicodiplomatică în care a fost implicată România pe 

parcursul anului 1918.                                                                                            5 puncte 

      12. MenŃionaŃi o urmare a participării României la Primul Război Mondial.  3 puncte 

 
Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 

 
BAREM DE CORECTARE I NOTARE  

 
 

Subiectul I: se acordă câte 5 puncte pentru fiecare literă ordonată corect din punct de 

vedere cornologic (5X5=25p): d c e b a  

 

Subiectul II: se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (5X5=25p) 

1Sinaia;   2antantofil;   31916;   41415 august 1916;   5ArgeNeajlov; 

 

Subiectul III (40 puncte) 

12 puncte pentru menŃionarea poziŃiei adoptată de România în anul 1914; 

2câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărui dintre „inamicii AliaŃilor” la care face referire 

textul; (2X2=4p) 

33 puncte pentru menŃionarea numelui alianŃei de partea căreia a intrat România în 

război; 
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42 puncte pentru transcrierea din text a oricărei obligaŃii asumată de România faŃă de 

AliaŃi; 

52 puncte pentru transcrierea din text a oricărei obligaŃii asumată de AliaŃi faŃă de 

România; 

63 puncte pentru menŃionarea oricărui motiv pentru care România se angaja să atace doar 

AustrUngaria; 

7câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărui teritoriu românesc inclus în graniŃele Austro

Ungariei; (2X3=6p) 

84 puncte pentru selectarea din text a două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect; 

9câte 2 puncte pentru menŃionarea oricărei obligaŃii militare pe care AliaŃii io asumau 

faŃă de România prin semnarea documentului „ConvenŃia militară”; (2X2=4p) 

102 puncte pentru menŃionarea oricărui aspect al relaŃiilor dintre România i Rusia la 

sfâritul anului 1917 i începutul anului 1918; 

112 puncte pentru menŃionarea oricărei acŃiunidiplomatice în care a fost implicată 

România pe parcursul anului 1918; 

      3 puncte pentru prezentarea acŃiunii politicomilitare menŃionate; 

123 puncte pentru menŃionarea oricărei urmări a participării României la Primul Război 

Mondial;  
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STIMULAREA CREATIVITĂłII ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE. ATELIERUL DE 
SCRIERE 

 
Prof. Hobjilă Daniela Ramona, 

Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 
 
                Cultivarea creativităŃii a devenit în ultima perioadă o cerinŃă importantă a colii 
contemporane româneti. Astăzi, dascălii sunt solicitaŃi să pună accent pe o învăŃare eficientă, 
participativă i creativă. Creativitatea solicită procese de descoperire, de imaginaŃie, de 
reconstrucŃie i redefinire a sensurilor i a datelor.  
               Dar, sistemul actual de învăŃământ nu ne ajută suficient pe noi, dascălii, la educarea 
creativităŃii elevilor. Pe de altă parte, cele mai multe cadre didactice preferă în continuare să 
aprecieze mai mult elevii inteligenŃi dar conformiti decât pe cei creativi, dar nonconformiti. Se 
poate afirma că acei elevi care se caracterizează printro inteligenŃă modestă i o creativitate 
ridicată sunt dezavantajaŃi în coala românească. Să nu uităm că dintre elevii slabi la învăŃătură sau 
remarcat o serie de personalităŃi precum Newton, Darwin, Pasteur, Verdi, Eminescu etc.  
               Am identificat o serie de factori care împiedică stimularea creativităŃii elevilor în coala 
românească contemporană, precum: 

 oferirea de condiŃii identice, medii, pentru toŃi elevii, fapt care îi dezavantajează pe 
elevii slabi la învăŃătură care rămân în urmă, pe elevii buni la învăŃătură care se 
plictisesc, dar i pe elevii creativi care nu primesc suficiente sarcini în acest sens; 

 menŃinerea ideii că elevulmodel, elevul bun la învăŃătură este acela capabil să 
reproducă întocmai informaŃiile din manual sau din caietul de notiŃe; 

 programele colare încărcate care îi împiedică uneori pe profesori să insiste suficient 
asupra unor noŃiuni sau lecŃii, darămite să le mai ofere posibilitatea aplicării unor 
demersuri creative în procesul de predareînvăŃareevaluare; 

 apelul preponderent la metodele tradiŃionale de învăŃământ în dauna celor moderne 
care, după părerea unor cadre didactice, nu sunt decât pierdere de timp; 

               Există numeroase metode care pot fi utilizate în cadrul orelor în scopul stimulării 
creativităŃii la elevi, precum brainstormingul, sinectica, metoda 635, metoda Philips 66, discuŃia 
Panel, explozia stelară etc. În acelai timp, activităŃile extradidactice oferă numeroase ocazii pentru 
cultivarea creativităŃii i imaginaŃiei ( cercurile de elevi, excursiile i vizitele, serbările colare, 
vizionările de filme i spectacole, concursurile artistice i sportive, redactarea de reviste pe tematică 
istorică, colaborarea la ziarul colii, realizarea de panouri pentru marcarea momentelor importante 
din istoria românilor i istoria universală, organizarea colŃului muzeal etc )  
              Istoria reprezintă unul dintre cele mai îndrăgite discipline colare, mai ales în rândul 
elevilor mici care trăiesc sentimente intense i emoŃii atunci când ascultă sau citesc legendele 
istorice ale neamului românesc, descrierea faptelor de luptă i de vitejie ale personalităŃilor 
româneti sau universale,  descrierea modului de viaŃă din trecut etc.  
             Prin urmare, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în coală, dar aceste 
eforturi nu Ńin doar de elevi sau profesori. Întradevăr, trebuie subliniată necesitatea de a se 
modifica mentalitatea educatorilor i a elevilor, dar i stilul de lucru în clasă, cristalizate în secole 
de învăŃământ tradiŃional, prea puŃin preocupat de această latură a personalităŃii elevului. Educarea 
creativităŃii în coală implică eforturi din partea tuturor factorilor implicaŃi în actul educaŃional.  
           În continuare, propun două activităŃi didactice în care accentul cade pe stimularea 
creativităŃii i imaginaŃiei elevilor prin utilizarea metodei atelierul de scriere. Elevii au nevoie să li 
se ofere din când în când ocazia de a scrie i în cadrul altor ore în afara celor de limba i literatura 
română sau de limbi moderne. Orice elev e capabil să scrie lucruri minunate iar creterea ponderii 
activităŃilor care se bazează pe scriere este o realitate a noilor programe i manuale, dei asemenea 
activităŃi nu pot fi realizate decât întrun context favorabil ca spaŃiu i număr de ore. Dar, la clasele 
cu profil sociouman, dacă profesorul dorete cu adevărat, poate să construiască activităŃi de 
învăŃare bazate pe exerciŃii de scriere.  
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              Metoda atelierului de scriere are i avantaje i dezavantaje; pe acestea din urmă deja leam 
menŃionat mai sus atunci când mam referit la faptul că este necesar un context favorabil în ceea ce 
privete în primul rând numărul de ore. Dar avantajele sunt mult mai numeroase i vizează 
formarea unor competenŃe specifice precum: înŃelegerea aprofundată a unui context istoric prin 
stimularea creativităŃii i imaginaŃiei elevilor, exprimarea de opinii utilizând limbajul istoric, 
construirea de afirmaŃii pe baza surselor i formularea de concluzii relative la sursele istorice, 
descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor 
istorice, exprimarea de opinii despre personaje i evenimente istorice. Elevii îi dezvoltă respectul 
faŃă de propriile gânduri i idei, îi dezvoltă gândirea critică, ceea ce este important din punctul de 
vedere al unei societăŃi deschise. În acelai timp, atelierele de scriere pot reprezenta nu numai un 
mijloc util de învăŃare, dar i o metodă atractivă i interesantă care poate stimula curiozitatea 
elevilor pentru studiul istoriei.  
 
 
          APLICAłII 
 
                EXEMPLUL I – lecŃia „Epoca marilor descoperiri geografice” ( clasa a IXa ) 
Jurnalul de bord al lui Vasco da Gama. 
                     SunteŃi un membru din  echipajul  lui Vasco da Gama. Pe baza surselor de mai jos i a 
altor cunotinŃe realizaŃi un jurnal de bord de circa 10–15 rânduri în care să prezentaŃi: 
personalitatea comandantului, calităŃile sale fizice i psihice, ruta parcursă, viaŃa la bordul navelor. 
 
              A: „La o zi după ceam  aruncat ancora pe Ńărmul estic al Africii, întro joi am ieit la 
Ńărm cu căpitanul i am prins un bătina. Lam dus pe vasul căpitanului, care la aezat pe 
bătina la masă i ia oferit tot ce mâncam i noi. A doua zi căpitanul la îmbrăcat în haine fine i 
la dus înapoi la Ńărm ( ... ) Am ridicat un stâlp i o cruce în golf, aceasta fiind întro miercuri. ( ... 
) Indigenii au presimŃit că era un semn rău pentru continentul lor, căci au dato de mai multe ori 
jos. La scurt timp, însă, coasta de est a Africii a fost ocupată de portughezi. Pe 24 aprilie 1498 l
am urcat pe ghidul regelui din Malindi la bord i am ridicat ancora. Am stabilit cursul spre un 
ora numit Calicut. Regele nostru auzise de el. Am navigat apoi spre est spre Calicut.”   
                                   (Jurnalul călătoriei lui Vasco da Gama) 
 
             B: „Primirea portughezilor de către regele din Calicut: Era luni, 28 mai 1498. Vasco Da 
Gama a mers să vorbească cu regele. Ma luat pe mine i pe alŃi câŃiva oameni cu ei. Când 
căpitanul a coborât pe uscat, neau întâmpinat mulŃi oameni, unii înarmaŃi, alŃii neînarmaŃi, 
ospitalieri i bucuroi ( ... ) Regele a primit oaspeŃii de parcă erau efi de stat.”    
                                   (Jurnalul călătoriei lui Vasco da Gama) 
 
           C: „BogăŃia regelui din Calicut: Când au văzut darurile aduse de Vasco da Gama, au râs i 
au spus că nu era un tribut pe măsura unui rege, că i cel mai sărac negustor din Mecca sau India 
ar fi oferit mai mult. Dacă voiau săi ofere un dar regelui, trebuia să fie din aur. Regele nu acceptă 
altceva.” (Jurnalul călătoriei lui Vasco da Gama) 
 
           D: „Neam continuat călătoria înapoi spre Portugalia fără ezitare. Eram toŃi încântaŃi de 
ocazia de a face o descoperire atât de măreaŃă.”  (Jurnalul călătoriei lui Vasco da Gama) 
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EXEMPLUL II – LecŃia „Primul Război Mondial” (clasa a Xa) 
ViaŃa în tranee – atelier de scriere   
SunteŃi soldat în Primul Război Mondial i veŃi redacta o scrisoare către iubita voastră.  
 
           A: „Suntem aici de mai bine de doi ani; i ce altceva am văzut decât irosire de oameni, i 
irosire de animale, i irosire de materiale i nimic altceva!”   
                                               (R. H. Mottram, aizeci i patru, nouăzeci i patru) 
 
          B: „Totul pare atât de afurisit de ridicol. Nu mai departe experienŃa noastră de ieri. A plecta 
un întreg batalion i nu sa întors nici o cincime din ei. i cea făcut ! Ceam făcut ? Nam văzut un 
singur neamŃ. A fost can iad... i vorbeam azi cu un franŃuz care mia dat nite cafea, i el zicea că 
toată tărăenia asta poate dura ani de zile. Ar fi bine dacă am putea să terminăm odată treaba 
printro lovitură stranică; dar nare nici un rost să te duci i să te întorci, să te duci i să te 
întorci, până ce te doboară... Când dracu se vor termina toate astea ?”   
                                                                      (Thomas Boyd, Prin grâu)  
 
         C: „Poate nu vă imaginaŃi cum arăta un om care stătuse în traneele alea o săptămână, unde 
nu avea cum să se spele. Primea ceai întro cutie de tablă, în care fusese benzină la început. Acum 
cutiile astea sunt sterilizate, fierte, sunt curăŃate în toate chipurile; dar atunci când puneai ceva 
fierbinte în ea se prelungeau pe pereŃi dâre de benzină. i bineînŃeles că din această cauză oamenii 
aveau crize violente de diaree, dar trebuiau să bea lichidul ăsta pentru că era singura  băutură 
fierbinte pe care o puteau bea.CondiŃiile erau graoznice. ( ... ) MulŃi soldaŃi se îmbolnăveau de 
diverse boli, precum „picioare de tranee” sau de „febră de tranee”. ( ... ) „Picioare de tranee” 
era o boală cauzată de apa care îŃi intra în bocanci. Aproape că îŃi putrezeau degetele înăuntru.”  
                                          (din mărturiile unui soldat englez)  
 
           D: „Firete că era foamete. Mâncam pâine neagră cu miere artificială, dar nu era rău. 
MulŃi cai mureau, aa că aveam carne de cal. Era amuzant când dădeam peste un cal mort. 
Treceam pe lângă el i în 10 minute nu mai rămâneau decât oasele, pentru că toŃi luau câte o 
bucată de carne în buzunar, pentru masa de seară. Unii io dădeau celui ce pregătea supa. Supa 
avea mai ales legume uscate. Noi le spuneam „sârmă ghimpată”, atât de tari erau. Dar, dacă 
puneai i o bucată de carne de cal, zeama căpata ceva gust.”  
                               (relatare a unui militar german participant la război)  
 
EXEMPLUL III – LecŃia „Primul Război Mondial” (clasa a Xa) 
Gavrilo Princip i atentatul de la Sarajevo 
                 
              Această activitate de învăŃare se referă la Gavrilo Princip i atentatul de la Sarajevo de la 
28 iunie 1914. Elevii sunt împărŃiŃi în patru grupe. Fiecare grupă trebuie să redacteze un articol de 
ziar în care să prezinte vestea asasinării prinŃului Franz Ferdinand i punctul de vedere asupra 
studentului sârb Gavrilo Princip din perspectivă sârbă, germană, austroungară i franceză. Pe lângă 
informaŃiile despre primul Război Mondial, elevii au la dispoziŃie i o serie  de surse istorice. 
Fiecare grupă va citi doar sursa istorică care are legătură cu Ńara al cărui punct de vedere urmează 
săl prezinte. Fiecare grupă citete articolul elaborat i se trag concluziile finale privind faptul că 
acelai eveniment istoric i acelai personaj istoric pot fi privite din mai multe perspective. O 
discuŃie interesantă se poate face pe tema titlului (elevii pot propune mai multe titluri, argumentând 
opŃiunile), dar i a plasării articolului în contextul ziarului.  
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Documentul I: SERBIA 
 
              “ La 28 iunie 1389, turcii, condui de sultanul Murad, au învins detaamentele sârbe la 
Kosovo. Conducătorul sârb, Lazar, a pierit  în timpul luptei, dar nici sultanul turc nu a supravieŃuit 
victoriei, deoarece viteazul sârb Milo Oblici a pătruns în tabăra turcă, sa apropiat de cortul 
sultanului i la străpuns cu spada. Obilici era cinstit ca un erou, ca un simbol al celor ce scapă 
lumea de tirani. Timp de mai bine de cinci secole patrioŃii sârbi au celebrat la 28 iunie sărbătoarea 
sfântului Vit   Vitovdan, care avea o dublă semnificŃtie: ziua în care iau pierdut libertatea, dar i 
fapta măreaŃă a atentatorului  erou. Dupa 525 de ani avea loc atentatul de la Sarajevo.”       
       ( V. P. Borovicka , Atentate care urmau sa schimbe lumea, Editura Politica, Bucuresti, 1978 ) 
 
 
     Documentul II: GERMANIA 
 
               “Cine încearcă să insinueze că altcineva a instigat asasinatul, nu vrea să afle neaăarat 
adevărul. Ideea a fost concepută i îndeplinită doar de noi. Pentru popor am facuto ! Nu am 
altceva de adăugat în apărarea mea !” 
                ( V. P. Borovicka , Atentate care urmau sa schimbe lumea, Editura Politica, Bucuresti, 
1978 ) 
 
        Documentul III: AUSTRO – UNGARIA 
 
                   “Ieri, 28 iunie 1914, se celebra aniversarea bătăliei de la Câmpia Mierlei i era 
sărbatorit patriotul âarb Milo Obilici care, dimpreuna cu doi compatrioŃi ai săi, la asasinat, în 
1389 pe sultanul Murad. Noi suntem cei cărora, în locul turcilor, le revine rolul duamanului 
ereditar. Iată motivul pentru care cei trei tineri autori ai atentatului de la Sarajevo ( … ) par săi 
fi propus o reeditare a dramei desfăurate la Câmpia Mierlei ( .. ) Ani în ir sa semînat în Serbia 
uraîimpotriva monarhiei.”  
        ( Raportul ambasadei austro – ungare de la Belgrad din 29 iunie 1914 ) 
 
       Documentul IV. FRANłA  
 
                    „Urmăream galopul cailor ( la concursul hipic de la Longchamps ) cu o privire cam 
distrată, când nea fost comunicată o telegramă a agenŃiei Havas, stârnind consternarea tuturor. Se 
anunŃa întrînsa că, fiind în vizită la Sarajevo, arhiducele Franz Ferdinand, motenitorul tronului 
austriac, i soŃia sa morganatică, ducesa Hohenberg, au fost răniŃi mortal.”  
                  ( Raymond Poincare, Memoires )  
 
 
           RealizaŃi un articol de ziar care să prezinte vestea asasinarii prinŃului motenitor Franz 
Ferdinand i punctul de vedere asupra lui Gavrilo Princip din perspectivă sârbă, germană, austro – 
ungară i franceză.  
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EXEMPLUL IV – LecŃia „SpaŃiul românesc între diplomaŃie i confruntare în Evul Mediu” (clasa 
a XIIa ) 
Eti soldat în armata lui Mircea cel Bătrân i, pornind de la sursele următoare, redactează o 
scrisoare în care descrii lupta de la Rovine.  
         
         Sursa A:  „Urmărea i el armata lui Baiazid prin pădurile Ńării, care sunt numeroase i de 
peste tot înconjura Ńara, aa că nu e accesibilă vrăjmailor i este anevoie de cuprins. i urmărind 
armata, făcea fapte însemnate, luptânduse chiar dacă un detaament al inamicului, rupânduse de 
grosul armatei, mergea în vreo parte a Ńării după hrană sau după prindere de vite. Pe când armata 
turcă înainta, el o strâmtora foarte rău i o primejduia i nui dădea răgaz, distrugândo.”(L. 
Chalcocondil despre lupta de la Rovine)  
 
        Sursa B: „ i lănci nenumărate sau frânt atunci i mulŃimea săgeŃilor a fost nenumărată, 
încât văzduhul nu se mai putea vedea de desimea lor iar râul lângă care sa dat bătălia curgea 
rou de sângele ce iese din mulŃimea trupurilor căzute”. (Cronică bulgară despre lupta de la 
Rovine) 
 
        Sursa C: „Mircea, ghiaurul, aducând cu el oaste, a venit împotriva sultanului Baiazid i 
întâlninduse unul cu altul, a fost o mare bătălie, astfel încât din partea musulmanilor, cât i din 
partea ghiaurilor au fost măcelăriŃi (... ). Când sa făcut ziuă, turcii au fugit din acel loc.” 
(Cronicarul turc Orudj despre Rovine)                    
 
EXEMPLUL V – LecŃia „SpaŃiul românesc între diplomaŃie i confruntare în Evul Mediu” (clasa a 
XIIa ) 
                                  Lupta de la Călugăreni 
                     Eti trimisul diplomatic al papalităŃii la curtea lui Mihai Viteazul. Pornind de la sursele 
următoare redactează raport în care să prezinŃi lupta de la Călugăreni.  
 
           Sursa A: „Boierii i căpitanii, pe capete năvăliră asupra turcilor dei tăia ii îneca în tină. 
Deci cu câtă fală venea Sinan Paa la acel război, mai cu multă ruine să întoarse. i lua Mihai 
Vodă toate tunurile înapoi i multe steaguri turceti.”  (Cronica łării Româneti  Călugăreni) 
 
          Sursa B: „În această ameŃeală a fugei turceti ( ... ) multe căpetenii i trei mii de oteni turci 
fură tăiaŃi ... i dacă întunericul nopŃii nu împiedica pe Mihai în acea fierbinŃeală a luptei, fără 
îndoială era să frângă de tot puterea dumanului i să pună deodată capăt războiului.” 
              (Logofătul Teodosie despre sfâritul luptei de la Călugăreni)  
 
         Sursa C: „Atunci mărinimosul Mihai, invocând ocrotirea salvatoare a Mântuitorului, a smuls 
o secure sau suliŃă ostăească i pătrunzând el însui în irurile sălbatice ale dumanilor 
străpungea pe un stegar al armatei, taie în bucăŃi cu sabia o altă căpetenie i luptând bărbătete se 
întoarce nevătămat... În această învălmăeală ce seaănă a fugă, Sinan Paa în partea din faŃă a 
taberei de pe podul râului Neajlov, pierde doi dinŃi i se rostogolete fericit scăpând cu viaŃă...”  
(Baltazar Walter)  
 
 
           Consider că atelierul de scriere ajută profesorul de istorie să construiască activităŃi de 
învăŃare atractive, interesante, motivante care să contribuie la dezvoltarea abilităŃilor pe care pune 
accent învăŃământul secolului al XXIlea.  Dei necesită un timp destul de mare afectat în timpul 
orei, atelierul de scriere îi poate ajuta pe elevi să înŃeleagă mai bine evenimentele istorice i 
dezvoltă  o serie de procese cognitive de nivel înalt precum imaginaŃia, creativitatea, originalitatea, 
gândirea critică i reflexivă i, în acelai timp, stimulează interesul pentru lecturi istorice.  
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I. PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU  
CURRICULUMUL OPłIONAL „PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” 

 
Nota de prezentare 

    Acest curs opŃional initulat „Primul Război Mondial” poate fi predat la clasele a Xa i a  
XIa pe parcursul al 35 de ore. Programa pentru acest curs opŃional este astfel concepută încât să 
răspundă unei duble exigenŃe: de a fi un punct de plecare comun pentru toŃi profesorii care 
intenŃionează să deruleze acest curs opŃional i, pe de alăt parte, de ai provoca în interpretarea i 
adecvarea acesteia la condiŃiile specifice în care îi desfăoară activitatea. Programa este în aa fel 
concepută încât să încurajeze creativitatea didactică i adecvarea demersurilor didactice la 
particularităŃile elevilor. 
            În elaborarea acestei programe, am avut în vedere o serie de aspecte, precum: contribuŃia 
istoriei la finalităŃile sistemului de învăŃământ din România, contribuŃia istoriei la formarea 
competenŃelor cheie europene, recomandările referitoare la studiul istoriei, cuprinse în documente 
elaborate la nivel european, precum Recomandarea nr. 15/2001 a Consiliului Europei cu privire la 
studiul istoriei în secolul XXI, identificarea acelor competenŃe care pot fi evaluate în perioada 
finalizării învăŃământului obligatoriu, identificarea unor situaŃii în care este cerută demonstrarea 
fiecărei competenŃe, contribuŃia disciplinei istorie la profilul de formare al absolventului 
învăŃământului obligatoriu, în mod deosebit la competenŃe care vizează: comunicarea, participarea 
la rezolvarea problemelor comunităŃii, învăŃarea eficientă, educaŃia permanentă.  
          Programa acestui curs opŃional are următoarea structură: notă de prezentare în care se 
identifică statutul cursului în cadrul disciplinei istorie, argumente în favoarea parcurgerii acestui 
curs opŃional, competenŃele generale ale studierii acestei teme care au avut ca punct de plecare 
competenŃele generale ale studierii istoriei în ciclul inferior i superior al istoriei, competenŃele 
specifice i conŃinuturile asociate acestora, valorile i atitudinile, finalităŃi de natură axiologică, 
urmărite prin studiul istoriei pe durata învăŃământului liceal, sugestiile metodologice, elaborate 
pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competenŃelor, valorilor i atitudinilor 
stabilite.  
 
Argumente în favoarea acestui curs 
           tratarea acestei teme „fugitiv” la clasele a Xa i a XIa; în clasa a XIIa se discută despre 
participarea României la Primul Război Mondial i, pentru înŃelegerea acestei lecŃii, sunt necesare 
cunotinŃe dobândite în clasele a Xa i a XIa; 
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          necesitatea extinderii cunotinŃelor, competenŃelor i abilităŃilor din afara trunchiului comun; 
prin acest curs este readus în atenŃia generaŃiei tinere un eveniment care, eclipsat dea doua 
conflagraŃie mondială i de alte momente majore ale epocii contemporane, a devenit o istorie tot 
mai îndepărtată. Astfel, elevilor le este facilitat accesul la înŃelegerea unui eveniment istoric 
complex, în acelai timp raŃional i iraŃional, care a bulversat tradiŃiile i tabieturile, 
comportamentele i atitudinile Europei din perioada „La Belle Epoque”. i, mai ales, îi ajută să nu 
uite trauma colectivă trăită de contemporani, fie de combatantul din tranee, fie de cei rămai acasă.  
          stimularea motivaŃiei elevilor faŃă de acest eveniment important din istoria lumii; 
          dorinŃa profesorului de a contribui întro manieră mai hotărâtă la cunoaterea unor aspecte 
mai deosebite ale istoriei secoului al XXlea, la educarea elevilor în sensul respectării trecutului.  
            integrarea istoriei românilor în istoria universală;  
 
CompetenŃe generale 
1. utilizarea informaŃiei provenite din surse primare i secundare; 
2. dezvoltarea vocabularului istoric în cadrul comunicării orale i scrise; 
3. rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor, tehnicilor, strategiilor didactice i procedeelor 
specifice istoriei; 
4. integrarea cunotinŃelor provenite de la alte disicpline; 
5. stimularea interesului pentru cunotere i dezvoltarea unor atitudini pozitive faŃă de sine i faŃă 
de ceilalŃi;  
6. dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale;  
 
CompetenŃe speficifice 
1. exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei; 
2. examinarea consecinŃelor directe i indirecte a acŃiunii umane; 
3. analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăŃi; 
4. construirea de afirmaŃii pe baza surselor i formularea de concluzii relative la sursele istorice; 
5. analiza critică a acŃiunii personalităŃilor; 
6. recunoterea i acceptarea interculturalităŃii; 
7. alcătuirea planului unei investigaŃii, a unui proiect personal sau de grup utilizând resurse diverse;  
 
ConŃinuturi  
 
Capitolul I. Cauzele războiului 
               1. RivalităŃile coloniale. 
               2. AlianŃele politicomilitare. 
               3. Cursa înarmărilor. 
               4. NaŃionalismul. 
               5. Studiu de caz: „Balcanii – butoiul cu pulbere al Europei”.  
Capitolul II. Izbucnirea războiului 

1. Studiu de caz:  Atentatul de la Sarajevo. 
2. BeligeranŃii: Puterile Centrale i AliaŃii.  
3. Fronturi.  

Capitolul III. ForŃele europene ale momentului. 
1. ForŃele militare i navale. 
2. Perspectivele diplomatice. 
3. ForŃele economice. 
4. ForŃele morale. 

 Capitolul  IV. Eecul planului de război german (augustnoiembrie 1914) 
1. Studiu de caz: Bătălia frontierelor. 
2. Studiu de caz: Bătălia de pe Marna. 
3. BilanŃul campaniei din 1914. 
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   Capitolul V. Războiul de poziŃii (19151916) 
                  1. Campania din 1915. 
                  2. Campania din 1916. 
                  3. Studiu de caz: ViaŃa în tranee. 
Capitolul VI. Turnura războiului – 1917 

1. Ieirea Rusiei din război. 
2. IntervenŃia S.U.A. 
3. Tentative de pace. 

Capitolul VII. Prăbuirea Puterilor Centrale – 1918 
1. „Decizia” militară. 
2. Cererile de armistiŃiu i de pace. 

Capitolul VIII. Participarea României la război 
1. Politica externă a României înainte de Primul Război Mondial. 
2. Proclamarea neutralităŃii. 
3. Perioada de neutralitate (19141916). 

                   4. Studiu de caz: „Antantofili” i „Germanofili”.  
5. ConvenŃia politică i militară.  
6. Intrarea României în război. 
7. Campania militară din 1916. 
8. Refugiul în Moldova. 
9. Campania din anul 1917. 
10. Studiu de caz: Ecaterina Teodoroiu 
11. ArmistiŃiul de la Focani. 
12. Pacea de la Bucureti.  
13. Reintrarea României în război. 
14. Marea Unire din 1918. 

Capitolul IX. Urmările i bilanŃul războiului 
1. BilanŃul războiului. 
2. Urmări teritoriale. 
3. Urmări economice. 
4. Urmări politice. 
5. Urmări sociale. 
6. Studiu de caz: Caracterul total al războiului.  
7. Studiu de caz: ViaŃa cotidiană în timpul Primului Război Mondial.  

Capitolul X. Războiul oglindit în artă i literatură 
1. Studiu de caz: „Pădurea sânzuraŃilor” – Liviu Rebreanu. 
2. Studiu de caz: „Nimic nou pe frontul de vest” – Ernest Hemingay.  

Capitolul XI. ConferinŃa de pace de la Paris (19191920)    
1. „Cei 4 mari”.  
2. „Cele 14 puncte”. 
3. Sistemul de la Versailles. 
4. Problema germană la ConferinŃa de pace de la Paris. 
5. Studiu de caz: România la ConferinŃa de pace de la Paris.             

 
AcŃiuni practice ataate cursului:  

vizitarea unor morminte ale eroilor din Primul Război Mondial; 
vizionarea unor firme artistice i documentare despre Primul Război Mondial;  
derularea de proiecte educaŃionale în parteneriate cu alte coli i instituŃii, precum i 
proiecte eTwinning în colaborare cu profesori i elevi din Europa;  

 
Valori i atitudini 
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CompetenŃele generale i specifice care trebuie formate prin procesul de predareînvăŃare a 
acstui curs opŃional au la bază i promovează următoarele valori i atitudini: 

1.CoerenŃă i rigoare în gândire i acŃiune 
2.Gândire critică i flexibilă 
3.RelaŃionarea pozitivă cu ceilalŃi 
4.Respectarea drepturilor fundamentale ale omului 
5.Dezvoltarea atitudinilor proactive în viaŃa personală i cea socială 
6.Antrenarea gândirii prospective prin înŃelegerea rolului istoriei în viaŃa prezentă i ca 

factor de predicŃie a schimbărilor 
7.Rezolvarea pe cale nonviolentă a conflictelor 
8.Asumarea toleranŃei etnice, religioase i culturale. 

 
Sugestii metodologice 
         se vor citi i se vor comenta texte istorice; utilizarea surselor istorice în predareaînvăŃarea 
istoriei trebuie să se afle permanent în atenŃia profesorului. Formarea competenŃelor legate de 
analiza surselor istorice este un obiectiv de predare important pentru că valoarea surselor pentru 
interpretarea istorică este foarte diferită, iar instrumentele de analiză ale diferitelor surse sunt foarte 
diverse.  
         utilizarea metodelor activparticipative astfel încât să se asigure un demers didactic centrat pe 
elev; 
         integrarea noilor tehnologii în procesul de predareînvăŃareevaluare;  
        vizionarea unor filme didactice i comentarea acestora;  de exemplu, Erc Press a lansat 
colecŃia de DVDuri „EncicclopediaRăzboaiele Mondiale”  iar 8 DVDuri sunt dedicate Primului 
Război Mondial;  
        organizarea unor concursuri de cultură generală; 
          organizarea de activităŃi de învăŃare care pun accent pe exersarea gândirii critice i a 
capacităŃii de investigaŃie; Gândirea critică este considerată un factor cheie în învăŃarea eficientă iar 
antrenarea acestui tip de gândire poate avea ca punct de plecare strategii bazate pe lectura activă, 
elaborarea raŃionamentelor, formulare de întrebări, elaborare de texte diverse (fie de lectură, 
comentarii, referate, eseuri), folosirea de metode grafice; 
             organizarea de activităŃi de învăŃare pornind de la metodele i mijloacele specifice 
disciplinei istorie, precum: exerciŃii de stabilire a ordinii logice a unor evenimente, ordonarea mai 
multor evenimente pe axa timpului, citirea i comentarea surselor istorice, exerciŃii de citire a 
hărŃilor istorice, exerciŃii de amplasare pe o hartă albă a unor evenimente studiate, alcătuirea de 
biografii i portrete ale personalităŃilor istorice, alcătuirea unui dicŃionar cu termeni specifici 
Primului Război Mondial, alcătuirea unui plan de investigaŃie istorică, realizarea de proiecte 
personale i de grup etc.;  
            pentru evaluarea elevilor se vor utiliza toate tipurile de evaluare: iniŃială, formativă sau 
continuă, sumativă sau cumulativă; se recomandă utilizarea atât a metodelor  tradiŃionale de 
evaluare (orale i scrise), cât i a metodelor alternative (complementare), precum observarea 
sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităŃii didactice, investigaŃia, proiectul, 
portofoliul;  
            studierea faptelor i proceselor istorice, a personalităŃilor istorice se va face având în 
vedere contextul (timp, spaŃiu, cauze, factori interni i externi), caracteristicile faptelor i proceselor 
istorice, semnificaŃiile i impactul, multiperspectivitatea; integrarea cunotinŃelor propuse de 
celelalte dicipline studiate i a competenŃelor vizate de acestea este una din trăsăturile de bază ale 
istoriei, demers prin excelenŃă interdisciplinar i trandisciplinar.  
 
Repere bibliografice 
            Antonella Astori, Patrizia Salvadori, Istoria ilustrată a primului război mondial, Editura 
Rao.  

      Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial. 19141918, Editura All, Bucureti, 2006 
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           Nicolae Ciobanu, Vladimir Zodian, Dorina Mara, Florin perlea, Cezar MâŃă, Ecaterina 
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           Ian V. Hogg, DicŃionarul primului război mondial, Ed. Niculescu, Bucureti, 2007.   
          Oprea, Ion M., (coord.), România în primul război mondial, Bucureti, Editura Militară, 
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             Popa, Mircea N., Primul război mondial.19141918, Bucureti, Editura tiinŃifică i 
Enciclopedică, 1979. 
             Preda, Dumitru, coord., România în primul război mondial. Mărturii documentare, vol I, 
Bucureti, Editura Militară, 1996. 
             Pierre Renouvin, Primul Război Mondial, Editura Corint, Bucureti, 2002.  
             Zamfir, Zorin, Banciu, Jean, Primul război mondial, Bucureti, Editura Didactică i 
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                  Acest proiect de programă pentru curriculumul opŃional cu titlul „Primul Război 
Mondial” este însoŃit  de un model de planificare anuală. (ANEXA 1). 
                  În subcapitolele care urmează vom detalia câteva dintre sugestiile metodologice 
elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competenŃelor, valorilor i 
atitudinilor stabilite. Exemplele date pot fi utilizate de profesori în construirea unui demers didactic 
adecvat claselor.  
 

II.  EXERCIłII DE PREDARE INTERACTIVĂ  
                   
                 CompetenŃele, valorile i atitudinile stabilite pot fi însuite dacă profesorul organizează 
un demers didactic centrat pe elev i pe utilizarea unor strategii didactice activparticipative. Este 
adevărat că astăzi mulŃi profesori pun în continuare accent pe acumularea de informaŃii i pe 
metodele expozitive. Până la un anumit punct acest aspect este justificat dacă avem în vedere faptul 
că disciplinei istorie îi este atribuită în planulcadru o singură oră pe săptămână (cu excepŃia unor 
profiluri precum filologie, tiinŃe sociale) iar programa este destul de încărcată. În acest context, 
atenŃia profesorului se concentrează pe parcurgerea integrală a programei i mai puŃin pe 
organizarea unui demers didactic centrat pe elev.  
                 ValenŃele formative care recomandă folosirea acestor metode activparticipative în 
scopul modernizării i eficientizării actului didactic sunt numeroase: asigură un demers interactiv al 
actului de predareînvăŃareevaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru 
fiecare elev, valorificând i stimulând potenŃialul creativ i original al acestuia, asigură o mai bună 
punere în practică a cunotinŃelor, exersarea priceperilor i capacităŃilor în diverse contexte i 
situaŃii, dezvoltă motivaŃia pentru învăŃare i gândirea critică, transformă elevul din obiect în 
subiect al învăŃării, elevul devenind coparticipant la propria formare.  
               Aceste metode îl ajută pe elev să caute, să cerceteze, să găsească singur cunotinŃele pe 
care urmează să i le însuească, să afle singur soluŃiile la probleme, să prelucreze cunotinŃele. 
Aceste metode îl învaŃă pe elev să lucreze îndependent, pregătindul astfel pentru educaŃia 
permanentă. LecŃiile devin mai interesante i elevii mai atenŃi la ceea ce se întâmplă.  
               În acelai timp, suntem contienŃi i de limitele metodelor activparticipative: presupun un 
efort mai mare în pregătirea activităŃilor didactice i o pregătire prealabilă  temeinică, metodele 
activparticipative sunt cronofage, există riscul neîmplicării active a tuturor elevilor în realizarea 
sarcinilor de lucru i uneori  se poate pierde din vedere obiectivul final.  
             În continuare, vom prezenta câteva exemple de aplicaŃii ale acestor metode activ
participative care pot fi utilizate în predarea cursului opŃional „Primul Război Mondial”. 
InformaŃiile teoretice i reperele practice  pot fi utilizate de orice profesor în vederea aplicării unor 
demersuri didactice interactive centrate pe elev.     
 
              Metoda cubului. Este o metodă care presupune explorarea unui 
fapt/proces/eveniment/personalitate istorică  din mai multe puncte de vedere. Aplicarea acestei 
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metode presupune parcurgerea următoarelor etape: realizarea unui cub pe ale cărui feŃe sunt scrise 
cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează, anunŃarea  subiectului pus 
în discuŃie, împărŃirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinŃei 
de pe una din feŃele cubului. Există mai multe modalităŃi de stabilire a celor ase grupuri. Modul de 
distribuire a perspectivei este decis de profesor, în funcŃie de timpul pe care îl are la dispoziŃie, de 
cât de bine cunoate colectivul de elevi. Distribuirea perspectivelor se poate face aleator; fiecare 
grupa rostogolete cubul i primete ca sarcină de lucru perspectiva care pică cu faŃa în sus. Chiar 
profesorul poate atribui fiecărui grup o perspectivă, redactarea finală i împărtăirea ei celorlalte 
grupe. 
 
  Exemplul 1: 
  Grupa „Descrie!”: Descrie derularea operaŃiunilor militare în anul 1914 i determină cauzele 
eecului „războiuluifulger” declanat de Germania. 
Grupa „Compară!”: Compară caracteristicile războiului de micare cu cele al războiului de 
poziŃii. 
Grupa „Asociază!”: Asociază folosirea noilor arme cu instaurarea războiului de poziŃii. 
Grupa „Analizează!”: Analizează modalităŃile prin care se urmărea slăbirea capacităŃii de luptă a 
adversarilor. 
Grupa „Aplică!”: Aplică informaŃiile despre desfăurarea războiului i identifică motivele care au 
dus la capitularea Germaniei. 
Grupa „Argumentează!”: Argumentează că Primul Război Mondial a avut un impact puternic 
asupra civililor. 
 
Exemplul 2:  
Grupa „Descrie!”: Descrie evoluŃia războiului în anii 19141917.  
Grupa „Compară!”: Compară obiectivele i resursele celor două tabere.  
Grupa „Asociază!”: Asociază folosirea noilor arme cu instaurarea războiului de poziŃii. 
Grupa „Analizează!”: Analizează motivele care îi determinau pe soldaŃi sî continue lupta în ciuda 
condiŃiilor războiului de tranee.  
Grupa „Aplică!”: Aplică informaŃiile despre desfăurarea războiului i identificaŃi factorii 
(militari, politicodiplomatici, economici) care au dus la înfrângerea Puterilor Centrale.  
Grupa „Argumentează!”: Argumentează că Primul Război Mondial a avut un mare impact asupra 
secolului al XXlea.  
 
            Metoda organizatorului grafic  este o metodă de învăŃare activă care facilitează 
esenŃializarea unui material informativ prin schematizarea ideilor. Această metodă ajută elevii să 
facă corelaŃii între ceea ce tiu i ceea ce urmează să înveŃe sau ce vor trebui să răspundă. De 
asemenea, profesorii sunt ajutaŃi să stabilească obiectivele lecŃiei, să contientizeze mai bine ceea 
ce vor preda sau evalua. Organizatorul grafic se poate utiliza pentru prezentarea sructurată a 
ănformaŃiei în mai multe moduri: comparativ, descriptiv, secbenŃial, de tipul cauzăefect, 
problematizat etc  
               Există mai multe tehnici de organizare grafică: tabelul consecinŃelor, tabelul comparativ, 
tabelul conceptelor, friza cronologică, diagrama Venn, diagrama cauzelor i a efectului (fishbone 
map–scheletul de pete), diagrama Spider Map (pânza de paianjen), hexagonul, ciorchinele, tabelul 
„T”, lanŃul evenimentelor, bula dublă, harta evenimentului. Network tree; 
            Diagrama Venn este o metodă grafică folosită pentru a compara procese, evenimente, 
noŃiuni istorice, personalităŃi. Diagrama este formată  din două cercuri care se suprapun parŃial. În 
zona care se suprapune se notează asemănările. Elevii pot lucra individual, în pereche sau în echipă 
(învaŃă prin colaborare). Dacă se lucrează pe grupe, profesorul poate afia produsele grupelor i 
acestea vor fi analizate.  
            Hexagonul este un organizator grafic utilizat în situaŃiile de învăŃare care implică ase 
aspecte diferite ale unei probleme/subiect/teme. Este o strategie flexibilă, putând fi utilizată frontal, 
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individual sau în perechi. Pe parcursul activităŃii se răspunde la ase întrebări: Cum?, Când?,  
Unde?, Care?,  De ce?,  Ce?.  
           Ciorchinele este un organizator grafic prin care se evidenŃiază întro reŃea conexiunile dintre 
ideile despre un subiect. Poate fi utilizat la începutul orei („ciorchinele iniŃial” sau „ciorchinele 
nestructurat”) sau după lectura unui text cu caracter istoric ( „ciorchine revăzut” sau „ciorchine 
structurat”). Se pornete de la un cuvânt scris în mijlocul tablei sau a foii de hârtie. Se notează în 
jurul acestuia toate ideile, sintagmele sau cunotinŃele care le vin în minte elevilor în legătură cu 
tema respectivă, trăgânduse linii între aceastea i cuvântul iniŃial. Pe parcurs se scriu cuvinte noi, 
idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate.  Ciorchinele poate fi realizat individual 
în grup. Ciorchinele realizat individual le permite tuturor elevilor să se implice activ în procesul de 
gândire, nu numai celor care răspund mereu în cadrul brainstormingului de grup.                             
          Diagrama cauzelor i a efectului scoate în evidenŃă  originile (cauzele principale i cauzele 
secundare)  unei probleme, unui eveniment sau a unui rezultat. Pe axa principala a diagramei se 
trece efectul. Pe ramurile axei principale se trec cauzele majore   (principale) ale efectului, 
corespunzând celor ase întrebări: CÂND? UNDE? CINE? DE CE? CUM? (sa întâmplat) Cauzele 
minore  (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce se deduce 
din cea a cauzei majore. Diagrama cauzelor i efectului este asemănătoare cu tehnicile 
HERRINGBONE MAP sau FISHBONE MAP (scheletul de pete) Diagrama poate fi aplicată mai 
ales penru evidenŃierea cauzelor care au condus la izbucnirea unui anumit conflict. FISHBONE 
MAP sau HERRINGBONE MAP este un organizator grafic care este utilizat pentru a explora mai 
multe aspecte sau efectele unui subiect mai complex, ajutând elevul să organizeze informaŃiile într
un mod simplu.  

 Diagrama SPIDER MAP (Pânza de paianjen)  este un organizator grafic care poate fi 
utilizat pentru a investiga i a enumera diferite aspecte ale unui subiect, ajutând elevul săi 
organizeze i săi sintetizeze ideile.  
          

















































 
                                

Fig.1. Cauzele Primului Război Mondial – Metoda Fishbone 
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Fig.2. Primul Război Mondial – Metoda Herringbone map 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.1. Desfăurarea Primului Război Mondial – Organizator grafic 

Grupa Frontul de vest Frontul de est Frontul de sud 
I. 1914  

 
  

II. 1915  
 

  

III. 1916  
 

  

IV. 1917  
 

  

V. 1918  
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                       URMARILE PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 
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    URMARI  
    ECONO MICE 
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    SOCIALE 

URMARI  
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Fig.3. Urmările Primului Război Mondial – Organizatoul grafic „Network tree” 
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Fig.4. Primul Război Mondial – Organizatorul grafic „Harta evenimentului” 
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             Tabelul T este un organizator grafic al relaŃiilor binare (da/nu, pentru/contra, 
avantaje/dezavantaje). Poate fi realizat individual, în perechi sau poate fi un „tabel al clasei” 
realizat prin brainstorming.    
Exemple:          
             Primul Război Mondial era inevitabil ?  
             Trebuie să blamăm strategia generalilor de a impune războiul de uzură, pentru că a 
provocat „victime inutile” pe Frontul de Vest ? 
             Având în vedere urmările Primului Război Mondial, consideraŃi că războiul este mai mult o 
maină de ucis inutilă sau un aveniment care are i o influenŃă benefică ? 
              Dacă ai fi fost persoana care putea decide în primăvara anului 1915 folosirea pentru prima 
dată a gazelor toxice, ce decizie ai fi luat ? 
 
                           

Tab.2. „Tabelul T” 
                  
               Metoda „linia valorilor” este o tehnică de învăŃare prin colaborare, la care participă toată 
clasa de elevi. Profesorul adresează elevilor o problemă sau o întrebare care admite mai multe 
perspective de abordare. Fiecare elev adoptă o anumită poziŃie faŃă de problema lansată. Apoi, 
profesorul le solicită elevilor se se aeze pe o axă iamginară, în funcŃie de răspunsul  lor la 
problema/întrebarea lansată. La un capăt al „liniei” se aează elevii care au răspuns favorabil iar la 
celălalt capăt se aează elevii care au un răspuns negativ. La mijloc se pot aeza indeciii. Urmează 
discuŃiile între cei pro i contra, eventual i indeciii. Fiecare grupă îi aduce argumentele. În 
funcŃie de argumentele aduse, indeciii pot trece întro anumită tabară.  
Exemple:  
       A fost Germania mai vinovată decât alte Ńări pentru declanarea războiului? 
       Este corect să blamăm strategia generalilor de a impune războiul de uzură, pentru că a provocat 
„victime inutile” pe Frontul de Vest? 
       ContribuŃia Italiei la efortul de război al AliaŃilor a fost utilă? 
        Era posibilă intrarea României în război în anul 1914 de partea Puterilor Centrale? 
 
             DiscuŃia Panel este o metodă pentru stimularea creativităŃii elevilor. În limba engleză 
termenul „panel” înseamnă „juraŃi”. Un grup restrâns de elevi („juraŃii”) discută despre un anumit 
subiect; aceti elevi trebuie să cunoască foarte bine subiectul discutat. CeilalŃi elevi ascultă în tăcere 
ceea ce discută „juraŃii”, dar pot interveni prin bileŃele trimise „juraŃilor”. BileŃele pot fi de culoare 
colorată: bileŃelele albastre conŃin întrebări, cele albe–sugestii, cele roii–păreri personale. Mesajele 
sunt primite dintre „juraŃi”. Atunci când apare o ocazie favorabilă, acest elev („injectorul de 
mesaje”) poate aduce în discuŃie conŃinutul unui bileŃel. DiscuŃia este condusă de un „animator”. La 
sfârit, persoanele din sală pot interveni i în mod direct, prin viu grai. În încheiere, animatorul face 
o sinteză i trage concluziile. Asemenea discuŃii panel pot fi urmărite mereu la diferite posturi de 
televiziune.  
Exemple pentru teme de discuŃie: 
                  Care sursă de tensiune internaŃională pe termen lung a fost cea mai responsabilă pentru 
izbucnirea războiului mondial? 
                  Ce factori au condus la înfrângerea i în final la prăbuirea Rusiei Ńariste? 
                  Cât de puternică era poziŃia Puterilor Centrale la sfâritul anului 1917? 
                  Cum a afectat războiul naval  viaŃa civililor? 
                  În ce măsură a influenŃat intrarea în război a Americii deznodământul conflictului? 
 

Argumente „pro” Argumente „contra” 
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               Metoda Frisco a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieŃi 
din Frisco). Elevii trebuie să abordeze o problemă/ situaŃie/ eveniment din mai multe perspective. 
Membrii grupului trebuie să joace, fiecare, pe rând, un rol: conservatorul, exuberantul, pesimistul, 
optimistul. Aplicarea metodei Frisco presupunea parcurgerea următorilor pai: formularea 
problemei care urmează să fie analizată, organizarea grupului prin stabilirea elevilor care joacă 
roluri (conservatorul, exuberantul, pesimistul, optimismul), dezbaterea colectivă (Conservatorul are 
rolul de a scoate în evidenŃă părŃile pozitive ale soluŃiilor vechi, pronunŃânduse pentru menŃinerea 
lor,eventual după unele îmbunătăŃiri. Exuberantul emite o serie de idei care sunt aparent  imposibil 
sau greu de aplicat în viitor. Pesimistul nu are o părere bună despre ceea ce se discută i critică 
ideile i soluŃiile prezentate. Optimistul  îi îndeamnă pe participanŃi să gândească pozitiv, 
propunând soluŃii pentru aplicarea ideilor emise), sistematizarea ideilor emise i evidenŃierea celei 
mai bune soluŃii. 
          Exemple pentru teme de discuŃie: 
              De ce sa purtat războiul pe o scară aa de mare i un timp aa de îndelungat? 
              Cât de adecvate erau resursele Puterilor Centrale pentru realizarea ambiŃiilor lor? 
              Erau resursele comune ale AliaŃilor suficiente pentru a le asigura victoria asupra Puterilor 
Centrale i a le împlini obiectivele? 
               Din ce motive Primul Război Mondial a avut un impact puternic asupra civililor? 
               În ce măsură a a influenŃat ieirea din război a Rusiei deznodământul conflictului? 
                                           
            „Turul galeriei” este o metodă de învăŃare prin colaborare care îi încurajează pe elevi săi 
exprime părerile proprii. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următorilor pai: elevii 
sunt împărŃiŃi în grupuri de câte 34 membri, în funcŃie de numărul elevilor din clasă, profesorul 
prezintă elevilor sarcina de lucru care trebuie să se materializeze întrun produs (diagramă, 
schemă), produsele realizate de elevi sunt expuse pe pereŃii clasei ca întro galerie, secretarul 
grupului prezintă în faŃa elevilor produsul realizat, produsele fiecărui grup sunt analizate i 
discutate în comun de către toŃi elevii clasei, după „turul galeriei”, fiecare grupă îi reanalizează 
propriul produs prin comparaŃie cu celelalte.  
         Sugestii de sarcini: 
                  1. RealizaŃi un artimogrif istoric cu tema „Participarea României la război”. 
                  2. RealizaŃi o schemă cu obiectivele i resursele principalilor beligeranŃi.  
                  3. RealizaŃi o schemă în care să redaŃi pierderi i câtiguri (sociale, economice, culturale, 
politice) ale Primului Război Mondial.  
                   4. RealizaŃi o diagramă Venn pentru a compara resursele de care dispuneau la începutul 
războiului cele două tabere.  
                   5. RealizaŃi un organizator grafic referitor la evenimentele militare din anii 1914, 1915, 
1916, 1917 i 1918.  
                    6. RealizaŃi un organizator grafic referitor la evenimentele diplomatice din anii 1914, 
1915, 1916, 1917 i 1918.  
              
          Jurnalul cu dublă intrare este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între 
textul citit  i propria lor curiozitate i experienŃă. Elevii împart o pagină în două, trăgând pe mijloc 
o linie verticală. În partea stângă, elevii vor nota un pasaj sau o imagine din text care ia 
impresionat în mod deosebit pentru că lea amintit de o experienŃă personală, pentru că ia surprins, 
pentru că nu sunt de acord cu autorul etc. În partea dreaptă, elevii vor comenta acest pasaj, 
răspunzând la întrebări de genul: de ce au notat acest fragment ? la ce sau gândit ? de ce ia 
surprins ?  
 
          Explozia stelară (starbursting; eng. „star” = stea; „burst”= a exploda ) o metodă de 
dezvoltare a creativităŃii, asemănătoare cu brainstormingul. Dacă brainstormingul dezvoltă 
construcŃia de idei pe idei, metoda starbursting stimulează crearea de întrebări la întrebări. Scopul 
metodei este de a se obŃine cât mai multe întrebări pornind de la o anumită problemă, eveniment 
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etc. Se poate aplica individual i în grup. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea 
următorilor pai:  propunerea subiectului, temei etc;, organizarea grupurilor, elaborarea întrebărilor 
referitoare la subiectul dat, prezentarea întrebărilor de către fiecare grup, evidenŃierea celor mai 
interesante întrebări, elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări (facultativ). 
               

Tehnica 6/3/5 este o metodă asemănătoare cu brainstormingul i se mai numete metoda 
brainwriting deoarece ideile se scriu pe foi de hârtie care circulă printre elevi. Tehnica se numete 
6/3/5 deoarece: fiecare grup de lucru este format din câte 6 membri care notează ideile pe o foaie de 
hârtie, fiecare grup notează câte 3 soluŃii, idei etc;, timpul de lucru este de 5 minute. Aplicarea 
acestei metode presupune parcurgerea următorilor pai: formarea grupurilor de către 6 elevi, 
formularea problemei i explicarea pailor ce trebuie urmaŃi, desfăurarea activităŃii de grup (în 
maxim 5 minute, fiecare grup notează pe o foaie de hârtie 3 soluŃii întrun tabel cu trei coloane. 
Foile migrează de la stânga spre dreapta până ajung la posesorul iniial. Grupul care primete foaia 
colegului  din stânga, citete soluŃiile deja notate i încrearcă să ofere formulări noi), prezentarea 
soluŃiilor i evidenŃierea celor mai bune, încheierea discuŃiei prin prezentarea concluziilor de către 
profesor. 

Exemple pentru teme de discuŃii: 
       Ce alŃi factori, în afară de resursele militare i economice, ar fi putut influenŃa deznodământul 
războiului? 
       Germania ar fi putut câtiga în cazul unui război de scurtă durată? 
       În ce măsură implicarea civililor în Primul Război Mondial justifică denumirea sa drept „război 
total”? 
        De ce au reuit AliaŃii să înfrângă Germania pe Frontul de Vest? 
          
          Metoda Philips 6/6 este o metodă asemănătoare brainstormingului i tehnicii 6/3/5 iar 
numele ei provine de la profesorul de literatură J. Donald Philips care a aplicato la Universitatea 
din Michigan i de la faptul activitatea grupurilor formate din câte ase elevi este limitată la 6 
minute. Metoda Philips 6/6 se aplică atunci când avem  o situaŃie care trebuie analizată din mai 
multe puncte de vedere, când o problemă are mai multe soluŃii. Aplicarea acestei metode presupune 
parcurgerea următorilor pai: formarea grupurile de câte 6 elevi (4 membri, un secretar i un lider al 
grupului; secretarul are sarcina de a nota ideile colegilor iar liderul conduce dezbaterea în cadrul 
grupului i prezintă concluziile), formularea problemeicare urmează să fie discutată d efiecare grup, 
desfăurarea activităŃii de grup timp de ase minute, prezentarea soluŃiilor de către fiecare lider, 
discuŃia colectivă a  tuturor soluŃiilor prezentate, alegerea soluŃiei finale, încheierea discuŃiei se face 
în urma prezentării din partea profesorului a concluziilor privind participarea la desfăurarea 
activităŃii i e eficienŃei demersurilor întreprinse.      
          Exemple pentru teme de discuŃie: 
          De ce nu a reuit Germania să scoată din război FranŃa în anul 1914? 
          De ce a fost aa de dificil pentru ambele tabere să străpungă sistemul de tranee al părŃii 
adverse? 
         Unul dintre principalele paradoxuri ale Primului Război mondial a fost acela că, dei Frontul 
de Vest era un sector decisiv, evenimentele de acolo erau invariabil determinate de ceea ce se 
întâmpla pe Frontul de Est. ComentaŃi acest punct de vedere.  
          Care a fost cel mai important motiv pentru care Germania a capitulat? 
          Cum vă explicaŃi că deznodământul războiului, în cele din urmă, a depins de depăirea 
blocajului de pe Frontul de Vest? 
                    
               Metoda acvariului (Fishbowl) presupune aezarea elevilor în două cercuri concentrice.  
Timp de maxim 10 minute elevii din cercul din interior discută o anumită problemă controversată. 
Elevii din cercul exterior (ascultătorii/observatorii) ascultă discuŃiile din cercul interior, îi notează 
anumite observaŃii, completează anumite fie de observare. După ce discuŃiile din cercul interior s
au terminat, ascultătorii/observatorii sunt invitaŃi săi spună părerea. În acest timp, elevii din 
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mijloc nu pot interveni. Ei vor putea răspunde la comentariile obervatorilor abia după ce acetia au 
terminat de vorbit.  Apoi elevii îi schimbă rolurile: cercul interior trece în exterior i invers. Este 
indicat să se abordeze ca temă de discuŃie o altă problemă. Rolul profesorului poate fi foarte variat: 
observator, participant, consultant, ghid, suporter etc.  
          Exemple pentru teme de discuŃie: 
                         În ce măsură a contribuit războiul naval la schimbarea deznodământului războiului? 
                         Cât de importantă a fost pentru AliaŃi contribuŃia coloniilor în cadrul războiului 
contra Germaniei? 
                        Cât de importante au fost sprijinul i participarea civililor la război pe tot parcursul 
său? 
 
              Metoda mozaicului  (Jigsaw) sau metoda grupurilor interdependente se bazează pe 
împărŃirea elevilor în mai multe grupe i învăŃarea prin colaborare i cooperare între elevi. Fiecare 
elev are o sarcină de lucru în care trebuie să devină expert.  
              Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următorilor pai: pregătirea materialului 
de studiu de către profesor (acesta stabilete tema de studiu i o împarte în 45 subteme. OpŃional, 
profesorul poate stabili pentru fiecare subtemă elementele principale pe care trebuie să pună accent 
elevul, atunci când studiază materialul în mod independent. Astfel, profesorul poate stabili un set de 
întrebări pentru fiecare subtemă), formarea grupurilor iniŃiale („grupuri mamă”) de câte 3/4/5 elevi 
(în funcŃie de numărul elevilor din clasă), prezentarea temei i împărŃirea acesteia, formarea 
grupurilor de experŃi (Se numără până la patru, astfel încât fiecare membru al grupei să aibă un 
număr de la 1 la 4. Elevii cu numărul „1” formează un grup, cei cu numărul ”2” al doilea grup 
.a.m.d. Fiecare membru al grupului primete o fiă de învăŃare care cuprinde o subtemă.  Sarcina 
elevilor este să înŃeleagă subtema pentru a o putea preda colegilor. Este foarte important să 
înŃeleagă  că el este responsabil de predarea acelei secŃiuni din lecŃie celorlalŃi membri ai grupului 
iniŃial), studierea materialelor–izvoare istorice, texte din manual, fie de lucru – în grupurile de 
experŃi i pregătirea răspunsurilor pentru colegii din „grupul mamă” (sau grupul iniŃial). ExperŃii 
trebuie să fie capabili să predea conŃinutul de idei din textul care le revine, ideile principale i 
totodată trebuie să decidă cum vor proceda pentru a le preda colegilor cât mai bine i cât mai 
eficient. Acest studiu independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă pentru acasă, 
realizată înaintea organizării mozaicului. Dacă studiul este făcut în clasă, experŃii dintro grupă 
discută împreună subtema., stabilesc împreună modalitatea în care noile cunotinŃe vor fi transmise 
i celorlalŃi membri din grupul iniŃial, revenirea experŃilor în grupurile iniŃiale (grupurile „mamă” i 
predarea/prezentarea răspunsurilor pentru întregul grup. La rândul lor, asimiliează informaŃiile pe 
care le transmit colegii lor, „experŃi” în alte subteme. Obiectivul grupului este ca toŃi membrii să 
înveŃe materialul prezentat), evaluarea i aprecierea rezultatelor grupurilor.  Profesorul reamintete 
tema i subtemele, apoi le cere elevilor să prezinte oral, în ordinea iniŃială, fiecare subtemă. Astfel 
tema se va trece în revistă în unitatea ei logică. Pentru feedbackul activităŃii, profesorul poate 
aplica un test, poate adresa întrebări pentru a verifica gradul de înŃelegere a noului conŃinut, 
capacitatea de analiză, sinteză, de argumentare a afirmaŃiilor făcute. 
 
            Exemplu pentru lecŃia „ForŃele europene ale momentului” 
                       În momentul începerii ostilităŃilor, cele două Puteri Centrale (Germania i Austro
Ungaria) au în faŃa lor forŃele Antantei: FranŃa, Rusia, Marea Britanie, belgia i Serbia. Pe de o 
parte, un loc de aproximativ 120 de milioane de oameni care ocupau teritorii compacte. De cealaltă 
parte, 238 de milioane de oameni, dar repartizaŃi geografic în trei entităŃi separate de mari distanŃe. 
La acest capitol, elevi vor urmări evoluŃia forŃelor i eforturilor militare, diplomatice, morale i 
navale ale celor două tabere în perioada europeană a războiului, adică înainte de intervenŃia SUA. 
 

Fia de expert nr. 1: ForŃele militare i navale 
                       „În august 1914, cele două Puteri Centrale puteau dispune pe linia frontului 147 de 
divizii de infanterie, active sau de rezervă, i 22 de divizii de cavalerie, în timp ce Antanta, 
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dispunea de cel mult 167 de divizii de infanterie i 36 de divizii de cavalerie. De fapt, greul 
operaŃiunilor militare urmează să fie dus de armatele granceză i germană.  La începutul 
războiului, Germania deŃinea o superioritate în ceea ce privea numărul diviziilor de infanterie i 
cavalerie, precum i în ceea ce privea artileria grea, în mitraliere i vehicule autopurtate. Acest 
raport de forŃe militare a suferit modificări continue în cursul următorilor doi ani de război în 
favoarea Antantei. În ceea ce privete forŃa militară navală, raportul este evident în favoarea 
puterilor Antantei. Flota de război britanică este peste tot stăpâna mărilor. Flota germană este 
inferioară celei engleze: 40 de cuirasate contra 64, 4 cruciătoare de luptă contra 10, 50 de mici 
cruciătoare contra 108. ForŃele maritime austroungare sunt inferioare cu jumătate forŃelor 
franceze”.  
 

Fia de expert nr.2: Perspectivele diplomatice 
                     „Pentru a încerca modificarea avantajelor în cadrul balanŃei de forŃe existente, 
fiecare dintre cele două tabere, gândea, încă de la începutul războiului, să antreneze în conflict 
statele neutre din Europa. Unele state neutre doresc săi îndeplinească aspiraŃiile naŃionale. Spre 
acestea iau îndreptat atenŃia cele două tabere: Turcia, România, Bulgaria, Grecia, Italia. 
                      Începând din 1908, în Turcia puterea se afla în mâinile „Junilor Turci”, naŃionaliti 
convini, care doreau să facă din Imperiul Otoman un stat naŃional iar principalul lor conducător, 
Enver Paa, visa să reunească întreaga populaŃie turcă aflată sub dominaŃie rusă. România privea 
către teritoriile româneti aflate sub dominaŃia Rusiei i a AustroUngariei. Bulgaria, înfrântă în al 
doilea război balcanic, nu ia pierdut speranŃa întro revană: ea privea spre Dobrogea, pe care a 
trebuit să o cedeze României, dar mai ales spre Macedonia greacă sau sârbă. Grecia vrea săi 
apere, în faŃa lîcomiei bulgare, teritoriile pe care le obŃinuse în macedonia i privea însă i spre 
populaŃia de limbă greacă din regiunea litoralului Traciei orientale până în Asia Mică i insulele 
din Marea Egee, care trăia sub dominaŃie turcă. Italia dorea să obŃină de la AustroUngaria 
teritoriile considerate italiene.” 
 

Fia de expert nr. 3: ForŃele economice 
                     „În timpul primelor luni ale conflictului, în toate statele beligeranteunde se manifesta 
credinŃa întrun război de scurtă duratăritmul activităŃii economice este mult mai încetinit 
fiecare dintre acestea miza să trăiască din rezerve. Perspectiva unui război de durată a ridicat 
probleme grave. Trebuia creată de urgenŃă o industrie de război, căci, pretutindeni, armata 
suferea din cauza crizei de muniŃie i de material de luptă. De asemenea, trebuiau asigurate 
populaŃiei civile cele necesare traiului.  
                      În ceea ce privete eforturile de mobilizare economică, partnerii nu sunt egali. 
Printre beligeranŃi sunt unii care trebuie să trăiască în principal din propriile resurse sau din cele 
ale vecinilor imediaŃi, în timp ce alŃii pot apela fără restricŃii la alŃii, în special la SUA Stăpânirea 
i controlul mărilor sunt cele care asigură avantajele iar această dominaŃie aparŃinea Marii 
Britanii i FranŃei. Datorită superiorităŃii navale, cele două state pot declara blocada Puterilor 
Centrale i împiedica aprovizionarea acestora. În acest război economic, Germania este cea care 
suferă cel mai mult. Pe continent, Germania este principala putere industrială, dar acum ea se 
vede lipsită de cea mai mare parte a importurilor efectuate în timp de pace. Din 1915, Germania 
este obligată să introducă raŃionalizarea produselor de consum alimentar.” 
 

Fia de expert nr. 4: ForŃele morale 
                       „Efortul combatanŃilor trebuie să fie susŃinut printrun efort al naŃiunii. În toate 
statele beligerante guvernele au adresat, în momentul în care sau declanat ostilităŃile, un presant 
apel la uniune.Dar există două forŃe importante care puteau ameninŃa această unitate naŃională. 
Una este cea a grupurilor de populaŃie  care se simŃeau străine de statul în care trăiau, adică 
„minorităŃile naŃionale”. Cealaltă forŃă este reprezentată de idealul internaŃionalist al 
socialismului. Micările naŃionale sunt, pentru aproape toate statele beligerante, o cauză de 
slăbiciune internă, pe care adversarii lor pot căuta să o exploateze.  
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                        Germania are pe teritoriul ei 5 milioane de alogeni (alsacieni, loreni, polonezi, 
danezi).  Marea Britanie se preocupă de situaŃia din Irlanda unde aplicarea statutului de 
autonomie avea să provoace, în primăvara lui 1914, ameninŃarea cu războiul civil între provincia 
Ulster, populată în majoritate de protestanŃi, i celelalte trei provincii a căror populaŃie este 
catolică. În imperiul rus trăiau 2530 de milioane de alogeni (polonezi, letoni, lituanieni, 
finlandezi, români). AustroUngaria este „statul minorităŃilor”: cehi, polonezi, români, slovaci, 
sârbi, croaŃi, sloveni, italieni; minorităŃile naŃionale formau jumătate din populaŃia imperiului.” 
              Fiele au fost prelucrate după capitolul „ForŃele europene ale momentului” din lucrarea lui 
Pierre Renouvin „Primul Război Mondial”, Ed. Corint, pp.1730.  
                  

Exemplu pentru lecŃia „IntervenŃia S.U.A. în război” 
 

Fia de expert nr. 1: Practica neutralităŃii 
                       „La 19 august 1914, preedintele american Wilson a lansat „Apelul către poporul 
american” în care anunŃa o politică de strictă neutralitate i chiar recomanda americanilor să nu 
îi manifeste simpatia faŃă de vreouna dintre grupările beligerante. Neutralitatea pe care o 
recomanda preedintele nu era atunci contestată de nimeni. Dar nu va fi i o neutralitate 
economică i financiară. Începând din toamna anului 1914, exportatorii americani au început să 
primească, întrun ritm din ce în ce mai alert, comenzi pentru furnituri de război. Aceste legături 
economice erau stabilite, aproape în exclusivitate, cu Marea Britanie i FranŃa, din moment ce 
Germania era supusă blocadei. În plus, băncile americane au fost autorizate să acorde deschideri 
de credite pentru FranŃa i Marea Britanie. SUA stabiliseră cu Marea Britanie i FranŃa legături 
economice i financiare, care asigurau unei majorităŃi a populaŃiei americane un grad de 
prosperitate. 
                       Amploarea acesto relaŃii comerciale avea să antreneze dificultăŃi de natură politică. 
Mari exportatoare, SUA aveau un interes major în a vedea menŃinută libertatea navigaŃiei în 
Atlantic; ele se reclamau adepte ale principiului „libertăŃii mărilor”. Preedintele Wilson a 
protestat împotriva blocadei anglafranceze i împotriva războiului submarin. Wilson a ameninŃat 
Germania cu ruperea relaŃiilor diplomatice i a i obŃinut, în mai 1916, suspendarea războiului 
submarin în Atlantic. Aceasta nu a fost decât o victorie efemeră. 
                    Prin prelungirea războiului, SUA nu riscau să fie antrenate întro intervenŃie armată 
pentru a proteja drepturile neutrilor?” 
 

Fia de expert nr. 2: Decizia de intervenŃie 
                     „Războiul submarin german ameninŃa să paralizeze întregul comerŃ american. 
Americanii se declarau neutri dar erau interesaŃi să îi asigure prosperitatea economică. Dar, din 
momentul în care submarinele germane duceau războiul „fără limită” împotriva navigaŃiei 
comerciale în Atlantic, exporturile cu destinaŃia marea Britanie, FranŃa i aliaŃii acestora, care 
reprezentau 3/5 din exporturile totale, riscau să fie grav afectate. Puteau oare accepta SUA să 
vadă cum Germania îi încălca promisiunea pe care o făcuse la 4 mai 1916, distrugând echipajele 
americane?  
                       SUA vor renunŃa la neutralitate pentru că interele lor economice fundamentale erau 
ameninŃate. La 3 februarie 1917, Wilson a anunŃat ruperea relaŃiilor diplomatice cu Germania i 
declara că, dacă submarinele germane vor scufunda o singură navă americană, SUA vor apăra cu 
armele libertatea mărilor.  
                       De ce a amânat Wilson, timp de aproape două luni, luarea unei decizii finale? 
Pentru că spera că printro simplă ameninŃare să „determine Germania să revină la o judecată 
reŃională” dar i pentru avea nevoie de un singur „act manifest” – o torpilare – care să alunge 
ezitările din rândurile opiniei publice, încă majoritar pacifistă.  
                       „Actul manifest” se produce la 19 martie 1917: torpilarea vaslului „Vigilentia”. 
Wilson convoacă Congresul în sesiune extraordinară. La 2 aprilie, cu o majoritate covâritoare, 
Congresul a aprobat intrarea SUA în război.” 
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                        Fia de expert nr. 3: SemnificaŃia intervenŃiei americane 
                   „Odată cu intrarea SUA în război, războiul devine mai mult ca niciodată total i 
mondial. El nu se limitează la tranee i la coastele maritime europene; oceanul devine un vast 
câmp de luptă, unde se joacă o partidă decisivă. Resursele umane, puterea industrială, bogăŃia 
agricolă a SUA nu pot să nu atârne greu în balanŃă.  
                    Din punct de vedere militar, intervenŃia militară transformă condiŃiile luptei, căci SUA 
dispune de resurse umane superioare celor ale Puterilor Centrale i poate fabrica uor toată gama 
de armament. Este o certitudine că, în Europa, echilibrul forŃelor militare, va fi rupt. Dar această 
perspectivă are o scadenŃă de un an sau 15 luni –amânare minim necesară pentru a decide 
serviciul militar obligatoriu, a stabili listele de recrutare, a forma cadrele, a instrui trupele, a 
constitui marile unităŃi dotate cu un personal de stat major i a transporta în Europa, în ciuda 
submarinelor germane, primele corpuri ale acestei armate. 
                     SUA nau aderat la pactul din 5 septembrie 1914; ele nu sunt aliate, ci „asociate” ale 
Antantei, păstrândui dreptul de a se retrage din război, dacă vor considera oportun acest fapt. ” 
 
                  Fia de expert nr. 4: Avantajele intervenŃiei americane pentru Antanta 
                  „Pe scurt, intervenŃia americană aduce Antantei, patru avantaje importante: 
        a) avantaje navale; participarea marinei americane a crescut mijloacele de luptă împotriva 
războiului submarin în Atlantic.  
         b) avantaje economice; americanii au instituit embargoul asupra exporturilor destinate 
statelor neutre i astfel a crescut rigoarea blocadei împotriva Germaniei; în plus, exemplul SUA 
determină Bolivia, Peru, Brazilia, Uruguay i micile republici ale Americii Centrale să intre în 
război, adică să pună la dispoziŃia Antantei flota lor comercială i navele germane refugiate de la 
începutul conflictului în porturile lor.  
         c) avantaje financiare; Marea Britanie i FranŃa vor primi, de acum înainte, de la guvernul 
american, i nu de la bănci, sumele necesare finanŃării cumpărarii materialului de război, materii 
prime i produselor alimentare provenind din SUA; ele scapă deci de dificultăŃile cu care se 
confruntaseră fără încetare apelând la credite private; 
         d) avantaje morale; intervenŃia SUA a produs o mare deschidere în mentalităŃile colective, 
căci, pentru prima dată, un stat neutru intră în război fără mainaŃiuni prealabile i promisiuni 
compensatorii. Apărarea drepturilor neutrilor împotriva metodelor războiului care sunt „o sfidare 
la adresa umanităŃii” i combaterea „violenŃei germane de dominaŃie”, acestea sunt, după 
preedintele Wilson, singurele proiecte americane.” 
                          Fiele au fost prelucrate după capitolul „Turnura războiului” din lucrarea lui Pierre 
Renouvin „Primul Război Mondial”, Ed. Corint, pp.8391. 
      
              Metoda învăŃării în grupuri mici sau STAD (Student Teams Achievement Divisions)  i 
presupune următoarele etape: predarea lecŃiei de către profesor, organizarea elevilor în grupuri de 
34 membri; se recomandă grupuri eterogene din punct de vedere al performanŃei i al abilităŃilor de 
învăŃare, munca în grup (elevii studiază materialele indicate de profesor, discută, se ascultă reciproc 
până când îi însuesc informaŃiile), evaluarea (elevii sunt evaluaŃi individual, prin examinări orale 
sau teste; scorul grupului se obŃine prin aprecierea progresului fiecărui membru, în raport cu 
performanŃele anterioare). 
              Rolul profesorului poate varia de la cel de participant la cel de consultant. Profesorul 
trebuie să acorde o atenŃie specială aprecierii rezultatelor muncii fiecărui elev i a grupurilor, 
precum i îmbinării formei competitive cu cea de colaborare, de cooperare.  
 
        Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr)  are drept scop stabilirea de relaŃii între noŃiuni, pornind 
de la o temă centrală. Tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul 
celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare devin la rândul lor teme 
principale pentru alte flori de nufăr. Metoda poate fi aplicată atât individual, cât i în grup. 
Aplicarea metodei în grup presupune următoarele etape: anunŃarea temei centrale de către profesor, 
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completarea de către elevi a celor 8 idei secundare ale temei centrale; ideile secundare se trec în 
diafragmă, împărŃirea colectivului în grupe de 2, 3 sau 4 elevi fiecare, în funcŃie de numărul de 
elevi din clasă (ideile secundare devin teme centrale pentru fiecare din cele 8 grupuri formate), 
munca în grup pentru completarea diagramei Lotus, prezentarea în faŃa colectivului a rezultatelor 
fiecărui grup în parte i completarea diagramei cu ideile expuse de fiecare grup i a discuŃiilor 
colective, evaluarea i aprecierea muncii fiecărui grup. 
Exemple: 
       Tema centrală: bătălii ale Primului Război Mondial; 
       Teme secundare: Bătălia frontierelor, Marna, Verdun, Ofensiva Brusilov, NeajlovArge, 
Mărăti, Mărăeti, Oituz.  
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Fig.5. Tehnica Lotus: Motive de conflict între anii 18711914. 

 
Tema principală: Motive de conflict între anii 18711914. 
Teme secundare: naŃionalismul pozitiv, panslavismul, pangermanismul, rivalităŃile coloniale, 
ascensiunea Japoniei pe plan mondial, ascensiunea SUA pe plan mondial, revana FranŃei, alianŃele 
politicomilitare.  
 
            Eseul de cinci minute este o modalitate eficientă de a încheia ora, îi ajută pe elevi săi 
adune ideile legate de lecŃie, dă profesorului o idee mai clară despre ceea ce sa întâmplat în acea 
oră. Profesorul le cere elevilor să scrie un lucru pe care lau învăŃat în ora respectivă i să formuleze 
o întrebare pe care o mai au în legătură cu aceasta.Profesorul va folosi eseurile pentru planificarea 
următoarei ore de la clasa respectivă.  
   
              Metoda R.A.I. – „Răspunde – Aruncă – Interoghează” este o metodă de fixare i 
sistematizare a cunotinŃelor care are la bază stimularea i dezvoltarea capacităŃilor copiilor de  de a 
comunica, prin întrebări i răspunsuri, ceea ce au învăŃat. Metoda urmărete realizarea feedback
ului printrun joc de aruncare a unei mingi/ întrebări. Elevul care aruncă mingea trebuie să 
formuleze o întrebare din informaŃiile predate iar elevul care prinde mingea răspunde la întrebare, 
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apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Elevul care nu tie răspunsul iese 
din joc, la fel ca i cel care este descoperit că nu cunoate răspunsul la propria întrebare.  
 
                Metoda predării/învăŃării reciproce se bazează pe studierea unui text de către elevii 
care joacă rolul profesorului. Metoda se poate aplica individual sau pe grupe. Elevii vor juca patru 
roluri în funcŃie de cele patru strategii de învăŃare care stau la baza acestei metode, anume 
rezumarea, punerea de întrebări, clarificarea datelor i prezicerea (prognosticarea): rezumatorul 
care expune ceea ce este mai important, întrebătorul care elaborează o listă cu întrebări referitoare 
la textul citit; întrebătorul trebuie să tie i răspunsurile la întrebări, clarificatorul care propune 
explicarea termenilor noi sau mai greu de înŃeles, prezicătorul care spune ce crede că urmează să se 
întâmple în continuare, bazânduse pe textul studiat.  
            Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape: descrierea metodei i a 
celor patru strategii de către profesor, formarea grupurilor i distribuirea rolurilor elevilor; se pot 
forma grupuri corespunzătoare celor patru roluri sau elevii pot fi împărŃiŃi în grupuri de câte patru, 
fiecare elev din grup având un rol din cele patru, lucrul pe textul ce urmează să fie studiat, 
realizarea învăŃării reciproce (Dacă sau format grupuri corespunzătoare celor patru strategii, atunci 
grupul rezumatorilor va prezenta pe scurt textul, grupul întrebătorilor va elabora o listă cu întrebări 
pe care le vor adresa tuturor colegilor, grupul clarificatorilor va încerca să răspundă la întrebări iar 
grupul prezicătorilor îi va imagina care va fi cursul evenimentelor), evaluarea i aprecierea 
activităŃii grupurilor. 
 
              Fiă de lucru pentru aplicarea acestei metode la lecŃia „Campania din 1915” 
                      „Înaltul Comandament german se decide să adopte, pe frontul francez, o atitudine 
defensivă: războiul de poziŃii îi permitea să Ńină acest front cu forŃe reduse. Pe imensitatea 
frontului rus, dimpotrivă, organizarea de poziŃii defensive nu este continuă nici în densitate, nici în 
profunzime, nici în echipament i, prin urmare, problema „străpungerii” este deci mul mai uor de 
rezolvat. Pentru campania din 1915, marea ofensivă contra Rusiei este aspectul esenŃial. De la 
sfâritul lui noiembrie 1914, Falkenhayn a început expedierea către frontul oriental de noi efective 
disponibilizate de pe frontul occidental, în urma războiului de poziŃii. Comandantul ef al 
armatelor germane pe acest front, Hindenburg, i eful cartierului său general, Ludendorff, sperau 
să obŃină un succes decisiv.  
                 Primul atac este lansat la 2 mai 1915. În două luni, întreaga GaliŃie este eliberată de 
sub ocupaŃia rusă. La 13 iulie, Comandamentul german declanează un nou atac în urma căreia 
austrogermanii ocupă teritoriile poloneze. Un al treilea atac este lansat la 8 august. Întreaga 
Lituanie este ocupată.  În urma acestor lupte, armata rusă a pierdut jumătate din efectivele 
combatante.  
                 Statul Major Rus este incapabil de manevre: se mărginete numai la a încerca să 
închidă breele din frontul său de luptă, fără a căuta să identifice, la rândul său, punctele slabe ale 
adversarului. Totui, austrogermanii, în ciuda victoriilor, nu au putut realiza operaŃiunea de mare 
anvergură care lear fi permis distrugerea inamicului iar armatele ruse au reuit, pe un nou front, 
săi restabilească coeziunea.  
               De ce nu a fost posibilă obŃinerea unor rezultate militare decisive? În primul rând, din 
primele săptămâni ale acestei mari ofensive, armata austroungară a avut de făcut faŃă unui nou 
adversar: intervenŃia Italiei. ForŃele necesare au fost dislocate din rândurile celor angajate în 
Serbia, dar i în GaliŃia. Fără intervenŃia italiană, armatele ruse ar fi trebuit să suporte o presiune 
i mai mare.  
                   Dar suspendarea operaŃiunilor pe frontul rus nu semnifică faptul că austroungarii 
renunŃau la ofensivă; Falkenhayn îi îndreaptă efortul împotriva Serbiei care, cu ajutorul 
Bulgariei, este în întregime cucerită în ase săptămâni.  
                 Care au fost iniŃiativele Antantei în aceste împrejurări? Trupele franceze au încercat să 
rupă frontul duman, obŃin unele rezultate locale, dar fără a putea lărgi brea. Englezii i francezii 
caută zadarnic, printro acŃiune navală, apoi terestră, să forŃeze strâmtoarea Dardanele, pentru a 
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restabili cu Rusia comunicaŃii permanente; ei încercau, totodată, făcândui iluzii, să salveze 
Serbia.  
                 La sfâritul anului 1915, „harta războiului” este favorabilă Puterilor Centrale, ale 
căror trupe deŃineau Belgia, FranŃa de nordest, Polonia rusească, Lituania i Serbia. Totui, 
rezultatele dobândite nau fost decisive: nici armata rusă, nici cea sârbă nau fost eliminate, i 
speranŃa germană de a destrăma coaliŃia dumană printro pace separată rămâne zadarnică, dei 
guvernul german a încercat, în două rânduri, să ia contact cu guvernul rus.” 
 
           Fiă de lucru pentru aplicarea metodei la lecŃia „Campania românească din 1916”: 
Planul de campanie al comandamentului român pentru anul 1916 
                   „În anii 19141916, Marele Stat Major Român a întocmit mai multe variante de studii 
i planuri, iar, la debutul campaniei, în august 1916, a adoptat varianta de plan denumită „Ipoteza 
Z” care cuprinde scopul politic i militar urmărit, formele de acŃiune, concluzii despre inamic, 
gruparea forŃelor, misiunile armatelor române.  
                    Scopul general al războiului era „realizarea întregirii neamului”. Subordonat 
acestuia, strategicmilitar se urmărea nimicirea forŃelor adverse din Transilvania, debuarea în 
Câmpia ungară i ajungerea în văile Tisei i Dunării, pentru a pune stăpânire pe zona de hrănire a 
armatelor austroungare.  
                  Pentru trecerea la ofensivă, comandamentul român a dispus trei armate (Armata de 
Nord, Armata 1, Armata 2), circa 75% din forŃele de dispoziŃie, între Dorna i valea Dunării, i o 
armată (Armata 3) în sudul Ńării, dea lungul Dunării i al frontierei de sud din Dobrogea, până la 
Marea Neagră. Aceasta urma să rămână iniŃial în apărare, apoi, o dată cu sosirea forŃelor ruse în 
Dobrogea, să treacă la ofensivă în sudul acestei provincii, respingând inamicul până pe 
aliniamentul RusciucumlaVarna.  
                 Lasânduse ofensiva în Transilvania, cele trei armate urmau să forŃeze cele 17 trecători 
mai importante din CarpaŃii Orientali i Meridionali i, întro primă etapă, cu durata de 25 de zile, 
să iasă în Valea Mureului, unde se considera că se va da prima mare bătălie pentru Ardeal. 
                 În etapa a doua, cu o durată de 45 zile, armatele de „Nord” i 2 urmau să continue 
înaintarea, să ajungă la aliniamentul Dej, Cluj i să pătrundă prin „Poarta Someului”, în timp ce 
Armata 1 urma să înainteze în lungul văii Mureului pentru a ajunge în zona Caransebe, Dobra, 
iar cun un detaament să intercepteze comunicaŃiile ce conduceau spre văile Criurilor Alb i 
Negru. 
              În cea dea treia etapă cu o durată de 89 zile, armatele de „Nord” i 2 urmau să 
debueze în Câmpia Tisei (DebreŃin, Oradea), iar rezerva strategică (Corpul 5 armată), introdusă 
în bătălie, să înainteze în lungul celor două Criuri spre zona Oradea, Bekescsaba. Concomitent, 
Armata 1 ofensivă de pe alianiamentul de la Salonik, prin Serbia, spre Dunăre.  
              Pe frontul  de sud, Armata 3 va respinge încercările inamicului de a forŃa fluviul Dunărea, 
va asigura concentrarea Corpului 47 armată rus în Dobrogra, apoi va fi în măsură să treacă la 
ofensivă, în cooperare cu forŃele ruse, în sudul Dobrogei, până pe aliniamentul Rusciuc, umla, 
Varna”.  
 
                   Metoda studiului de caz are drept scop dezvoltarea capacităŃii elevilor de a găsi soluŃii 
pentru rezolvarea unor situaŃii problemă existentă în viaŃa reală. Elevii îi pot exprima liber părerile 
referitoare la  cazul expus  i îi dezvoltă capacitatea de a lua decizii.  Aplicarea acestei metode 
presupune parcurgerea următoarelor etape: selecŃionarea cazului de către profesor, prezentarea 
cadrului general în care sa produs evenimentul i a cazului respectiv, clarificarea aspectelor 
neclare; elevii adresează întrebări i solicită informaŃii suplimentare, studiul individual al cazului, 
dezbaterea cazului de către elevi; se analizează, compară i ierarhizează variantele de soluŃionare, 
alegerea soluŃiei optime, evaluarea modului de rezolvare a cazului i evaluarea elevilor prin 
analizarea gradului de implicare.  
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Cvintetul reprezintă un instrument de sintetizare a informaŃiilor, de  stimulare a creativităŃii 
i imaginaŃiei elevilor. Se folosete mai ales la clasele mici. Este o poezie de cinci versuri care se 
poate elabora individual, în perechi sau în grup i respectă următoarele repere: titlul (un singur 
cuvânt – un substantiv), descriere (două cuvinte – adjective), acŃiune (trei cuvinte – verbe), 
sentimente (patru cuvinte – enunŃ), esenŃa subiectului (un cuvânt cheie). 
 
           Diamantul sau piramida povestirii  este o metodă prin care elevii (mai ales cei de la 
clasele mai mici) sintetizează ideile principalele ale textului i respectă următoarele reguli: un 
cuvânt pentru regiunea unde se desfăoară evenimentul istoric, două cuvinte pentru conducătorul 
Ńării, trei cuvinte pentru însuirile lui, patru cuvinte pentru faptele lui, cinci cuvinte pentru analiză. 
 
           Interviul în trei trepte este o tehnică de învăŃare prin colaborare în care elevii se 
intervievează reciproc în legătură cu un anumit subiect. Metoda poate fi utilizată pentru a a discuta 
diverse concepte, pentru a se rezuma lecŃia predată sau pentru a verifica învăŃarea lecŃiei. Întrun 
grup de 3 elevi, cele trei trepte pot fi următoarele: A în intervievează pe B, C înregistrează 
principalele aspecte ale discuŃiei, Rolurile se schimbă până când toŃi cei trei elevi vor exersa cele 
trei roluri: reporter, interlocutor, secretar.  
 
           Teoria inteligenŃelor multiple. Conform teoriei lui Haward Gardner există opt tipuri de 
inteligenŃă: verbală (lingvistică), vizuală (spaŃială), corporală (kinestezică), logică (matematică), 
intrapersonală, interpersonală, muzicală, naturalistă. Conceperea unei activităŃi care să valorifice 
fiecare tip de inteligenŃă presupune parcurgerea următorilor pai: constituirea grupelor în funcŃie de 
tipul de inteligenŃă; grupele pot fi denumite în diverse moduri: actori, cântăreŃi, pictori, 
matematicieni, scriitori, avocaŃi, dansatori, anunŃarea temei de către profesor, munca în echipă 
(fiecare grupă va aborda tema în funcŃie de tipul de inteligenŃă: actorii „scriu” roluri i le 
interpretează, cântăreŃii pun versuri pe o melodie, pictorii realizează un desen, matematicienii 
compun probleme/ghicitori/jocuri rebusiste, scriitorii compun un text/articol de ziar/ poezie, 
avocaŃii contruiesc pledoaria pro/contra unui personaj al temei, dansatorii propun un dans tematic, 
un joc legat de tema dată), prezentarea produsului realizat de fiecare echipă în faŃa clasei. 
      
  Exemplu: 
                 InteligenŃa lingvistică sau verbală: 
CompuneŃi o poezie în acrostih (primele litere de la 
fiecare vers citite pe vericală trebuie să redea 
numele Sarajevo). Tema poeziei: Primul Război 
Mondial.  
                 InteligenŃa logică sau matematică: 
ReprezentaŃi printrun graficdiferitele sfere de 
acŃiune pe parcursul Primului Război Mondial.  
                 InteligenŃa vizuală sau spaŃială: 
RealizaŃi un desen care să reprezinte un moment din 
desfăurarea Primului Război Mondial.  
                InteligenŃa corporalkinestezică: 
Folosind coduri nonverbale, mimaŃi sub forma unui 
joc de rol trăirile interneale unui soldat în tranee.  
                 InteligenŃa muzicală: RecitaŃi poezii 
inspirate din desfăurarea Primului Război Mondial.  
                                                                                           Fig. 6. Caricatură publicată în Anglia în 1915 
 
                  InteligenŃa intrapersonală: GândiŃivă că luaŃi parte la Primul Război Mondial. Cine 
sunteŃi i ce faceŃi ? 
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                  InteligenŃa interpersonală: CompuneŃi o discuŃie imaginară cu o personalitate 
implicată în desfăurarea Primului Război Mondial.  
                 InteligenŃa naturalistă: DescrieŃi i comentaŃi  caricatura alăturată publicată în Anglia 
în anul 1915.   
                     
               SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii i a Gândirii ) 
este o strategie care îi ajută pe elevi să rămână atenŃi în timpul citirii unui text.  
              Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape: anunŃarea temei care 
urmează să fie elucidată prin lectura textului în tehnica SINELG, actualizarea cunotinŃelor 
referitoare la subiectul respectiv; se poate completa rubrica „tiam”, distribuirea elevilor a unui text 
care poate fi un articol dintro revistă, dintro carte – surse la care elevul nu prea are acces –dar pot 
fi utilizate i texte din manual, profesorul oferă instrucŃiuni referitoare la lectura textului. Profesorul 
explică elevilor că în timpul citirii textului trebuie să marcheze propoziŃiile sau paragrafele cu 
următoarele coduri: semnul „√” dacă ceea ce citete confirmă un fapt tiut, semnul „„  dacă unele 
informaŃii sunt diferite de ceea ce tiau, semnul „+”dacă informaŃia este nouă, semnul „?” dacă 
informaŃia este neclară, confuză  sau dacă dorete să tie mai multe despre acest subiect, elevii 
formează  perechi/grupe pentru a compara tabelele completate, fiecare grupă prezintă rezultatele în 
faŃa clasei, cunotinŃele incerte pot rămâne ca temă de cercetare pentru lecŃiile următoare. 
 
             tiu/Vreau să tiu/Am învăŃat (Tehnica KWL) este o metodă care poate fi utilizată 
pentru lectura textelor informative. Profesorul împarte tabla în trei coloane iar elevii fac acelai 
lucru pe caiet: TIU, VREAU SĂ TIU, AM ÎNVĂłAT.  După anunŃarea temei, elevii sunt 
întrebaŃi ceea ce tiu despre ea. InformaŃiile esenŃiale de care elevii sunt siguri sunt trecute în prima 
coloană a tabelului. Problemele neclare, aspectele pe care elevii doresc să le afle sunt trecute la 
rubrica „vreau să tiu” sub forma unor întrebări. După terminarea lecturii textului, elevii vor 
completa rubrica „Am învăŃat” cu cele mai importante informaŃii, răspunzând i la întrebările din 
coloana din mijloc.  
                     
           Atelierul de scriere este o metodă pentru stimularea craetivităŃii i imaginaŃiei elevilor 
Elevii au nevoie să li se ofere din când în când ocazia de a scrie i în cadrul altor ore în afara celor 
de limba i literatura română sau de limbi moderne. Orice elev e capabil să scrie lucruri minunate 
iar creterea ponderii activităŃilor care se bazează pe scriere este o realitate a noilor programe i 
manuale, dei asemenea activităŃi nu pot fi realizate decât întrun context favorabil ca spaŃiu i 
număr de ore. Dar, la clasele cu profil sociouman, dacă profesorul dorete cu adevărat, poate să 
construiască activităŃi de învăŃare bazate pe exerciŃii de scriere.  
              Metoda atelierului de scriere are i avantaje i dezavantaje; pe acestea din urmă deja leam 
menŃionat mai sus atunci când mam referit la faptul că este necesar un context favorabil în ceea ce 
privete în primul rând numărul de ore.  
             Dar avantajele sunt mult mai numeroase i vizează formarea unor competenŃe specifice 
precum: înŃelegerea aprofundată a unui context istoric prin stimularea creativităŃii i imaginaŃiei 
elevilor, exprimarea de opinii utilizând limbajul istoric, construirea de afirmaŃii pe baza surselor i 
formularea de concluzii relative la sursele istorice, descoperirea în sursele de informare a 
perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor istorice, exprimarea de opinii despre 
personaje i evenimente istorice. Elevii îi dezvoltă respectul faŃă de propriile gânduri i idei, îi 
dezvoltă gândirea critică, ceea ce este important din punctul de vedere al unei societăŃi deschise. În 
acelai timp, atelierele de scriere pot reprezenta nu numai un mijloc util de învăŃare, dar i o metodă 
atractivă i interesantă care poate stimula curiozitatea elevilor pentru studiul istoriei. 
 
          Exemplu:  
           RealizaŃi un articol de ziar care să prezinte vestea asasinării prinŃului motenitor Franz 
Ferdinand si punctul de vedere asupra lui Gavrilo Princip din perspectivă sârbă, germană si austro
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ungară. Elevii sunt împărŃiŃi pe grupe, fiecare grupă realizând un articol referitor la un singur punct 
de vedere.  
 
               Documentul I: SERBIA: “ La 28 iunie 1389, turcii, condui de sultanul Murad, au 
învins detaamentele sârbe la Kosovo. Conducătorul sârb, Lazăr, a pierit  în timpul luptei, dar nici 
sultanul turc nu a supravieŃuit victoriei, deoarece viteazul sârb Milos Oblici a pătruns în tabăra 
turcă, sa apropiat de cortul sultanului i la străpuns cu spada. Obilici era cinstit ca un erou, ca 
un simbol al celor ce scapă lumea de tirani. Timp de mai bine de cinci secole patrioŃii sârbi au 
celebrat la 28 iunie sărbătoarea sfântului Vit   Vitovdan, care avea o dublă semnificatie: ziua în 
care iau pierdut libertatea, dar i fapta măreaŃă a atentatorului  erou. După 525 de ani avea loc 
atentatul de la Sarajevo.” 
    (V.P. Borovicka, Atentate care urmau să schimbe lumea, Ed. Politică, Bucureti, 1978) 
 
     Documentul II: GERMANIA: “Cine încearcă să însinueze că altcineva a instigat asasinatul, 
nu vrea să afle neapărat adevărul. Ideea a fost concepută i îndeplinită  doar de noi. Pentru popor 
am făcuto ! Nu am altceva de adăugat în apărarea mea !”        
   (V.P. Borovicka , Atentate care urmau să schimbe lumea, Ed. Politică, Bucureti, 1978 ) 
 
      Documentul III: AUSTRO–UNGARIA: “Ieri, 28 iunie 1914, se celebra aniversarea bătăliei 
de la Câmpia Mierlei i era sărbătorit patriotul sârb Milos Obilici care, dimpreuă cu doi 
compatrioŃi ai săi, la asasinat, în 1389 pe sultanul Murad. Noi suntem cei cărora, în locul turcilor, 
le revine rolul dumanului ereditar. Iată motivul pentru care cei trei tineri autori ai atentatului de 
la Sarajevo ( … ) par săii fi propus o reeditare a dramei desfăurate la Câmpia Mierlei ( .. ) Ani 
în ir sa semănat în Serbia ura împotriva monarhiei.”  (Raportul ambasadei austr –ungare de la 
Belgrad din 29 iunie 1914 ) 
 
             Jocul de rol se bazează pe simularea unor relaŃii, activităŃi, fenomene etc. Este o metodă 
eficientă deoarece elevii pot învăŃa nu numai din experienŃa directă, ci i din cea simulată.  
              La disciplina istorie se pot utiliza mai multe tipuri de jocuri de rol, precum: jocul de 
reprezentare a structurilor care este utilizat pentru înŃelegerea organigramei, a modului de 
funcŃionare a unor structuri organizatorice cu caracter social, economic, poltic, cultural, jocul de 
decizie în cadrul căruia elevii primesc roluri menite a simula luarea unor decizii; 
jocul de arbitraj în cadrul căruia elevii îi dezvoltă capacităŃile de soluŃionare a unor stuaŃii de 
conflict, jocul de competiŃie care urmărete simularea obŃinerii unor performanŃe de învingere a 
unui adversar, jocul dea ghidul i vizitatorii în cadrul căruia este simulată vizita unui monument 
istoric, vizita la muezu etc. 
             Pregătirea folosirii jocului de rol presupune următoarele etape: identificarea unei situaŃii 
care se pretează la simulare prin jocul de rol, modelarea situaŃiei i proiectarea scenariului (jocul de 
rol se poate desfăura în mai multe moduri, fie ca o povestire naratorul povestete desfăurarea 
acŃiunii i diferite personaje o interpretează  sau ca o scenetăpersonajele interacŃionează, 
inventând dialogul odată cu derularea acŃiunii, alegerea elevii care vor interpreta diverse roluri, 
distribuirea rolurilor i instruirae elevilor, învăŃarea individuală a rolurilor, amenajarea spaŃiului, 
interpretarea rolurilor, dezbaterea rolurilor; analiza i evaluarea jocului de rol se face cu toŃi elevii 
din clasă. 
              Elevii sunt împărŃiŃi în grupe de câte patru elevi, fiecare fiind unul dintre „Cei Patru Mari”. 
Elevii trebuie să cunoască profilul celor patru politicieni pentru că trebuie să gândească ca ei i să 
decidă în funcŃie de personalitatea i scopurile fiecăruia, nu după cum consideră că ar fi corect. 
Fiecare grupă va completa un tabel intitulat „Agenda de la Versailles.” După completarea tabelului, 
fiecare grupă îi prezintă opŃiunile.  
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Tab. 3. „Agenda de la Versailles” 

 
              Problematizarea (metoda rezolvării de probleme) este o metodă didactică activă 
deoarece profesorul trezete curiozitatea elevilor prin situaŃiileproblemă propuse spre rezolvare. 
Punctul de plecare îl reprezintă crearea unei situaŃiiproblemă, care desemnează o situaŃie 
contradictorie, conflictuală între experienŃa de cunoatere anterioară i elementul de noutate cu care 
se confruntă elevul.   
              Este necesar ca situaŃiaproblemă să prezinte următoarele caracteristici: să prezinte o 
dificultate cognitivă pentru elev i rezolvarea situaŃieiproblemă să necesite efort de gândire, să 
stârnească curiozitatea elevilor, cunotinŃele anterioare trebuie să contribuie la rezolvarea situaŃiei
problemă.  
           Schema generală în aplicarea problematizării în procesul didactic se referă la activitatea 
profesorului i la activitatea elevului: comuniarea situaŃieiproblemă de către profesor, activitatea 
elevilor; acetia reactualizează cunotinŃele, se documentează, compară informaŃiile, caută soluŃiile 
posbile la problema pusă, fac conexiuni logice etc;, rezolvarea situaŃiei problemă i evaluarea 
rezultatului final.  
 
                 Jocul didactic are un rol important  în evocarea noŃiunilor, conceptelor, conŃinuturilor 
istorice, în sistematizarea, fixarea i consolidarea cunotinŃelor. De asemenea, activitatea prin joc 
este i o activitate relaxantă, situaŃia de învăŃare este transformată întro activitate distractivă. 
Jocurile didactice sunt pregătite de profesor în concordanŃă cu conŃinutul i obiectivele lecŃiei; 
profesorul trebuie să Ńină seama de interesul manifestat de elevi pentru această activitate didactică, 
fiind tiut faptul că instinctul de activitate prin joc este puternic la anumite vârste.  

Problema discutată Posibile decizii Decizia 
grupului 

Tratatul 
de la 

Versailles 
1. Ce ar trebui să se 

întâmple cu coloniile 
Ńărilor învinse ? 

Ar trebui să rămână în administraŃia statelor 
învinse/împărŃite între marile puteri 
învingătoare/administrate de Liga NaŃiunilor. 

  

2.Ce ar trebui să se 
întâmple cu 

provinciile Alsacia i 
Lorena ? 

Ar trebui restituite FranŃei / să rămână în 
continuare la germania / să fie administrate de 

Liga NaŃiunilor. 

  

3. Ce ar trebui să se 
întâmple cu Renania 

? 

Ar trebui demilitarizată / să rămână integral sub 
controlul Germaniei / să fie administrata de 

FranŃa. 

  

4. Ce ar trebui să se 
întâmple cu oraul 

Gdansk 
(Danzig) ? 

Ar trebui păstrat de Germania/dat Poloniei/ 
transformat în ora liber. 

  

5. Ce ar trebui să se 
întâmple cu Saar ? 

Ar trebui ca Germania să păstreze regiunea/să 
rămână permanent la FranŃa/să fie administrată de 

Liga NaŃiunilor/să decidă populaŃia prin 
referendum 

  

6. Ce ar trebui să se 
întâmple cu armata 

Germaniei ? 

Numărul soldaŃilor ar trebii redus la nivelul de 
dinaintea războiului/armata să nu depăească 250 

000 soldaŃi/să nu se impună nici o restricŃie 
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                Activitatea  de joc dă satisfacŃie elevului, îl stimulează, îl captivează ii dezvoltă 
gândirea, judecata, imaginaŃia,creativitatea, atenŃia. Elementele de joc, încorporate în lecŃie, 
garantează captarea atenŃiei elevilor pe tot parcursul activităŃii didactice i înlătură plictiseala, 
considerată „păcatul de moarte al predării” 
               Există numeroase jocuri care pot fi folosite de profesor în scopul activizării procesului de 
predareînvăŃare, precum:jocul noŃiunilor istorice, aritmogrif, rebus, jocul „motiveazăŃi decizia”, 
jocul „convingeŃi publicul că eti...”, ghicitori istorice. 
                În cazul jocului „motiveazăŃi decizia”, profesorul cere elevilor săi asume un anumit rol 
i să identifice 13 motive care au declanat o acŃiune, eveniment, fapt, utilizând sursa indicată. 
Metoda poate fi aplicată i pe grupe iar fiecaregrupă va prezenta aceleai motive, rezultat al 
colaborării.  
             „ConvingeŃi publicul că eti...” pune elevul în situaŃia de a juca un rol, de a intra în 
„pielea” unei personalităŃi”persoane. Elevul trebuie să înŃeleagă modul de a gândi, de a simŃi i de a 
acŃiona al personajului.  
 
 
Activitatea cu sursele istorice 
                    Unul dintre obiectivele cadru pentru disciplina istorie îl constituie cunoaterea i 
interpretarea surselor istorice deoarece baza cunoaterii trecutului umanităŃii este sursa istorică de 
orice tip. De asemenea, sursa istorică se află i la baza oricărui demers tiinŃific coerent i eficient 
în domeniul istoriei. Principalele categorii de surse istorice sunt obiectele, scrisorile, jurnalele, 
documentele oficiale, ziarele, revistele, fotografiile, caricaturile, posterele, afiele etc. 
               În cele ce urmează vom face câteva aprecieri asupra caricaturii pentru că această sursă 
istorică are un impact deosebit asupra elevilor, ajutândui să înteleagă istoria întro manieră mai 
interesantă i mai atractivă. 
                 Ce este caricatura ? Caricatura este o sursă istorică, un document vizual, un martor 
interesant al istoriei, mai ales pentru secolele XIX – XX, un instrument de lucru atractiv pentru 
predarea istoriei. Caricatura este o formă particulară de exprimare a unui punct de vedere întro 
manieră sugestivă i uneori comică. O caricatură nu ne spune totul despre un eveniment. Nici nu 
trebuie, pentru că nu acesta este rolul unei surse istorice.  
                  Am identificat o serie  de aspecte de care profesorul ar trebui să Ńină cont atunci când se 
decide să folosească o caricatură la ora de istorie: elevii trebuie să cunoască bine subiectul abordat 
de caricatură, caricatura trebuie să pună în valoare cunotinŃele elevilor i  trebuie să conŃină 
anumite ambiguităŃi care să fie interpretate i explicate de către elevi i profesorul trebuie să aibă în 
vedere raportul obiectivitate i părtinire în alegerea caricaturilor pe care le supune analizei elevilor 
i trebuie să aibă în vedere stabilirea unei strategii clare i fixarea unor sarcini de lucru esenŃiale i 
accesibile pentru elevi.             
               Folosirea caricaturii la clasă are i avantaje, dar i dezavantaje. Avantajele folosirii 
caricaturii în cadrul orelor de curs sunt:stimulează o serie de procese cognitive de nivel înalt 
precum imaginaŃia, creativitatea, originalitatea, gândirea critică etc., pune în valoare capacităŃile 
elevului de cercetare, de analiză, spiritul de observaŃie, este o metodă atractivă i interesantă pentru 
elevi care îi poate ajuta pe elevi să înŃeleagă mai bine evenimentele istorice i, de asemenea, poate 
stimula curiozitatea elevilor pentru studiul istoriei. Dezavantajele folosirii caricaturii în cadrul 
orelor de curs sunt:  necesită un timp destul de mare afectat în cadrul lecŃiei, pot fi întâmpinate 
dificultăŃi în găsirea unor caricaturi care să se preteze la stabilirea unor sarcini de lucru esenŃiale i 
accesibile pentru elevi, caricatura exprimă un anumit punct de vedere, deseori fiind folosită ca 
mijloc de propagandă sau instrument de luptă.  
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III. ITEMI DE EVALUARE 
                 
               În continuare vom trece în revistă principalele tipuri de itemi care stau la îndemâna 
oricărui profesor pentru a realiza un test de evaluare. Fiecare item este însoŃit de exemple 
referitoare la lecŃiile despre Primul Război Mondial.  Itemul este un instrument component al unei 
probe.  Principalele tipuri de itemi sunt: itemi obiectivi (cu răspuns închis), itemi semiobiectivi i 
itemi subiectivi (cu răspuns deschis).  
              Itemii obiectivi sunt: itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ), itemi de tip pereche, 
itemi de aezare în ordine cronologică, itemi cu alegere multiplă.          
                 Itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ) solicită elevului să selecteze unul dintre cele 
2 răspunsuri posibile: corect / greit, da / nu, acord / dezacord, adevărat / fals.  
 
Exemple de itemi cu alegere duală:  
                            MenŃionaŃi dacă enunŃurile următoare sunt adevărate sau false:  
            1. În momentul în care războiul a izbucnit, toate Ńările au considerat că acesta va fi scurt. 
            2. Anul 1917 sa încheiat favorabil pentru Germania, care controla Belgia, nordestul 
FranŃei, Polonia, Lituania, regiunea veneŃiană i o mare parte a României.  
            3. În anul 1916, direcŃia principală a loviturilor armate sa mutat pe frontul de vest, unde 
germanii au declanat o uriaă bătălie de uzură la Verdun, având ca obiectiv epuizarea forŃelor 
adversarului.  
           4. Pacea de la BrestLitovsk, prin care Rusia ieea din război, marca pierderea controlului 
rusesc asupra teritoriului de la Golful Finic până în Ucraina, iar pacea de la BufteaBucureti 
impunea României grele pierderi teritoriale i economice.  
          5. Pe frontul din răsărit, deschis pe toată lungimea frontierei apusene a Rusiei, armatele 
acesteia suferă de pe urma proastei aprovizionări cu hrană, arme i muniŃii, iar ajutorul aliaŃilor este 
foarte dificil de obŃinut, pentru că mările (Marea Baltică i Marea Neagră) sunt blocate de 
adversari. 
        6. În 1917, noul împărat al AustroUngariei caută soluŃii  de pace, papa Benedict al XVlea 
lansează un apel pentru compromis în timp ce în rândul tuturor armatelor se înregistrează 
nesupuneri i dezertări. 
         7. Pe frontul din Balcani trupele sârbe au respins în 1914 primele atacuri austroungare, însă 
în 1915 intrarea Bulgariei în război a permis atacuri concentrice asupra Serbiei i armata sârbă a 
fost obligată să se retragă, cu sprijin italian, în insula Corfu.  
         8. La începutul anului 1918, ofensiva germană este din nou oprită la Marna i se declanează 
contraatacul trupelor Antantei i din septembrie 1918 se declanează ofensiva generală.  
         9. Un factor important în menŃinerea moralului era propaganda pe care o făceau  guvernele i 
agenŃiile independente de tiri. Aceasta suprima informaŃiile indezirabile  i crea mesaje pozitive 
care să justifice cauza în slujba căreia se afla naŃiunea.  
      10. Rusia era încrezătoare că victoria îi va aduce recompensele dorite; o veche aspiraŃie era 
aceea de a uni poporul polonez (împărŃit între Germania, Austria i Rusia) sub dominaŃia sa, 
precum i anexarea Stâmtorilor.  
 
               Itemi de tip pereche (itemi de asociere)  solicită elevilor stabilirea unor corespondenŃe 
între cuvinte, propoziŃii, fraze, date sau alte categorii de simboluri distribuite pe două coloane 
paralele. (ex. Oameni – realizări, date – evenimente istorice, termeni – definiŃie etc.) 
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Exemple de itemi de tip pereche:  
 
                RealizaŃi corespondenŃa dintre termenii celor două coloane: 
 
COLOANA A COLOANA B 

1ALBERT I AGeneralul rus care în vara anului 1916 a declanat un atac pe frontul de est.  

2MUSTAFA 
KEMAL 

BOm de stat britanic, primministru în timpul celor două războaie mondiale.  

3H.M. 
BERTHELOT 

CRegele României în momentul declarării neutralităŃii.  

4ION I.C. 
BRĂTIANU 

DGeneral francez care în octombrie 1916 a fost trimis în România ca ef al 
unei misiuni militare.  

5CAROL I EComandant militar turc, devenit ulterior primul preedinte al Republicii 
Turce.  

6WINSTON 
CHURCHILL 

FOm politic român care, în calitate de primministru a pregătit militar i 
diplomatic intrarea României în război.  

7ALEKSEI 
BRUSILOV 

GGeneral german supranumit „Spărgătorul de fronturi”. La intrarea 
României în război a fost detaat pe frontul de la Dunăre.  

8EREMIA 
GRIGORESCU 

HUltimul Ńar al Rusiei, înlăturat prin revoluŃia din februarie 1917. 

9JOSEPH 
JOFFRE 

IRegele Belgiei, comnadantul suprem al armatei belgiene în timpul Primului 
Război Mondial.  

10AUGUST 
VON 
MACKENSEN 

JGeneral francez care, în prima fază a războiului, a coordonat operaŃiunile 
militare de pe Frontul de Vest, obŃinând victoria în lupta de la Marna (1914).  

11NICOLAE 
AL IILEA 

KMareal român, conducătorul  forŃelor române în lupta de la Bucureti 
(1916).  

12
CONSTANTIN  
PREZAN 

LÎmpărat al Germaniei care prin politica sa agresivă a contribuit la 
declanarea Primului Război Mondial.  

13WILHELM  
AL IILEA 

MGeneralul român care în anul 1916 ia împiedicat pe inamici să treacă în 
Moldova prin trecătoarea Oituz.  

 
Tab. 4 PersonalităŃi din Primul Război Mondial 

 
 RealizaŃi corespondenŃa dintre termenul istoric i definiŃie: 
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            RealizaŃi corespondenŃa dintre termenii celor două coloane; prima coloană cuprinde numele 
unor state participante la Primul Război Mondial iar cea dea doua coloană cuprinde scopurile 
participării lor. 
 
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.5. Obiectivele beligeranŃilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

STATUL SCOPURI 
AFRANłA 1–avea cel mai mare imperiu colonial i dorea menŃinerea 

supremaŃiei sale navale i zdrobirea militarismului german; 
B–RUSIA 2dorea să acapareze teritorii  din Peninsula Balcanică, intrând astfel 

în conflict cu Rusia i urmărea pedepsirea Serbiei; 
CANGLIA 3avea un imperiu terestru care cuprindea teritorii din Europa i din 

Asia, urmărea acapararea teritoriilor slave din Peninsula Balcanică 
i susŃinea doctrina panslavismului;  

DROMÂNIA 4urmărea revana împotriva Germaniei i recuperarea unor teritorii 
pierdute în anul 1871; 

E–AUSTRO
UNGARIA 

5stat mic care a intrat în război cu scopul de ai realiza unitatea 
statală; acest stat se afla în dilemă deoarece avea teritorii sub 
stăpânirea AustroUngariei, dar i a Rusiei, Ńări care făceau parte din 
tabere opuse; 

FJAPONIA 6iniŃial a făcut parte din Tripla AlianŃă dar a intrat în război 
împotriva acesteia deoarece dorea eliberarea unor teritorii stăpânite 
de AustroUngaria;  

GITALIA 7în mare parte datorită poziŃiei geografice, „omul bolnav al 
Europei” a provocat serioase probleme Ńărilor Antantei;urmărea să 
obŃină teritorii în Caucaz de la  Rusia; 

HBELGIA 8dorea controlul asupra Chinei i în insulele din Pacific; 
ISERBIA 9  stat mic care a fost implicat în război fără voia sa,  neutralitatea 

sa a fost încălcată de Germania; urmărea săi apare independenŃa i 
integritatea teritorială; 

JGERMANIA 10dorea dominaŃia în Europa i în lume; speranŃele sale erau 
îndreptate spre obŃinerea unei victorii rapide i purtarea războiului 
pe două fronturi; 

K–IMPERIUL 
OTOMAN 
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                                                                    Tab.4.6 Tabelul definiŃiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMENUL DEFINIłIA 
AARMISTIłIU 1–activitate desfăurată de funcŃionari specializaŃi, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor de politică externă ale unei Ńări;  
B–RĂZBOI DE 

POZIłII 
2încetarea temporară a ostilităŃilor, fără a pune capăt războiului; 

C 
NEUTRALITATE 

3stat care se află în stare de război cu alt stat; 
 

D–RĂZBOI DE 
MICARE 

4statutul juridic al unui stat care refuză să se implice în confruntări militare; 

EBELIGERANT 5război ale cărui principale caracteristici sunt: traneele, liniile de sârmă 
ghimpată, condiŃiile grele de existenŃă, pierderile masive de vieŃi omeneti; 

FTRANEE 6război care presupune ofensiva împotriva inamicului, pătrunderea în 
adâncimea poziŃiilor acestuia, schimbarea continuă a liniei frontului;  

GPANSLAVISM 7–politică promovată de Rusia care urmărea unirea tuturor popoarelor de 
origine slavă întrun singur stat; 

HCONVENłIE 8–înŃelegere stabilită între două sau mai multe state, prin care acestea se pun 
de acord asupra unor probleme de interes comun; 

IDIPLOMAłIE  
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  Itemi de aezare în ordine cronologică presupun o îniruire aleatorie de evenimente istorice pe 
care elevii trebuie să le aranjeze din punct de vedere cronologic. 
 
                 Exemple de itemi de aezare în ordine cronologică: 
 
         AezaŃi literele în ordinea cronologică a desfăurării evenimentelor: 
a)  Germania semnează armistiŃiul de la Compiegne; 
b) asasinarea lui Franz Ferdinand la Sarajevo; 
c) AustroUngaria declară război Serbiei; 
d) Rusia i Puterile Centrale semnează Pacea de la BrestLitovsk; 
e) Pe frontul de vest, are loc lupta de la Artois; 
 
               Itemi cu alegere multiplă  pun elevul în situaŃia de a alege un răspuns dintro listă de 
alternative. Itemul cu alegere multiplă are un singur răspuns corect, celelalte răspunsuri numinduse 
distractori   (alternative parŃial corecte, plauzibile). 
 
       Exemple de itemi cu alegere multiplă: 
 
1. Localitatea din Slovenia, azi Kobarid, unde Italia a obŃinut o victorie tactică în perioada 
octombrienoiembrie 1917, se numete:  
a) Caporetto;            b) Arras;       c) Marna;       d) Tripoli; 
2. Generalul german care, după declanarea rzboiului a fost numit ef  al marelui Cartier General în 
împrejurările înfrângerii armatei germane la Marna, se numete: 
a) Joseph Joffre;                       b) Enver Paa;   
c) Erich von Falkenhayn;         d) Ferdinand Foch; 
3. Cele patru operaŃii militare simultane care constituie „Bătălia Frontierelor” de pe frontul de vest 
sunt: 
a) Bătălia Lorenei, Bătălia din Ardeni, Bătălia de la Sambre, Bătălia de la Mons;  
b) Bătălia Lorenei, Bătălia din Ardeni, Bătălia de la Sambre, Bătălia de pe Marna;  
c) Ofensiva Brusilov, Bătălia din Ardeni, Bătălia FranŃei, Ofensiva Nivelle; 
d) Bătălia din Ardeni, Bătălia de la Lacurile Mazuriene, Bătălia de pe Aisne;  
4. Fliviul din Slovenia i Italia de Nord unde sau desfăurat 12 bătălii între forŃele Antantei i cele 
ale Puterilor Centrale se numete: 
a) Marna;      b) Rin;     c) Tannenberg;     d) Isonzo; 
5. Lupta de la Lacurile Mazuriene sa desfurat în anul: 
a) 1914;     b) 1915;     c) 1916;   d) 1918; 
6. Noul comandantef al armatei franceze după debarcarea generalului Joseph Joffre (sfâritul 
anului 1916) se numete: 
a) P. Petain;     b) A. Brusilov;     c) A. von Mackensen;   d) R. Nivelle;  
7. Feldmarealul german, ef al Marelui Stat Major al trupelor terestre (18911905), autorul 
planului de operaŃii bazat pe „războiul fulger” pe două fronturi se numete: 
a) Alfred von Schlieffen;    b) A. von Mackensen;    
c) Erich von Falkenhayn;         d) Ferdinand Foch; 
8. General, apoi mareal român, care la intrarea României în război, a fost numit la comanda 
Armatei de Nord, care opera la flancul drept al dispozitivului ofensiv din Transilvania, se numete: 
a) Al. Averescu;      b) Eremia Grigorescu;    c) Constantin Prezan;    d) Ion I.C. Brătianu; 
9. Planul de campanie al Marelui Cartier General Român declanat în noaptea de 2728 august 
1916, este cunoscut sub numele de: 
a) „Războiul fulger”;     b) OperaŃiunea de la Flămânda;    
c) Ipoteza Z;   d) Bătălia pentru Bucureti;  
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10. Localitatea din nordul FranŃei, de pe râul Meuse, împotriva căreia, în februarie 1916, germanii 
au declanat o puternică ofensivă, se numete: 
 a) Aisne;    b) Marna;    c) Somme;   d) Verdun;  
 
              Itemi semiobiectivi sunt: itemi cu răspuns scurt, itemi de completare i întrebările 
structurale. 
       Itemi cu răspuns scurt  folosesc o întrebare directă ce presupune formularea unui răspuns sub 
forma  unei propoziŃii, fraze, unui cuvânt unui număr, sau unui simbol. 
 
       Exemple de itemi cu răspuns scurt: 
1. În ce an a intrat Italia în Primul Război Mondial? 
2. Cum se numete primministrul român care a semnat tratatul de pace cu Puterile Centrale în anul 
1918? 
3. Ce stat a împiedicat debarcarea anglofranceză în zona Strâmtorilor Bosfor i Dardanele? 
4. În ce an au experimentat germanii gazul toxic la Ypres? 
5. Cum se numete generalul rus care, celebru datorită ofensivei din GaliŃia (1916) prin care a 
străpuns frontul austroungar? 
6. Cine a prezidat Consiliul de Coroană unde sa decis ca România să intre în război de partea 
Antantei? 
7. Ce eroină este cunoscută sub numele de „Eroina de pe Jiu” sau „Ioana d’Arc a românilor”? 
8. Ce stat a intrat în război de partea Puterilor Centrale în anul 1915? 
9. Care a fost principalul teatru de război în timpul Primului Război Mondial? 
10. În ce an Japonia a declarat război Germaniei? 
 
              Itemi de completare solicită drept răspuns doar unul sau două cuvinte,  enunŃul fiind, prin 
urmare, o afirmaŃie incompletă.  
 
              Exemple de itemi de completare: 
1. România a reintrat în război pe data de ....................... 
2. Bătălia de la Somme a avut loc în anul ....................... 
3. Grecia a intrat în război de partea ............................... 
4. Bătălia Flandrei sa desfăurat în anul ......................... 
5. În 1915, Serbia a fost încercuită i cucerită, ca urmare a intrării în război a .................... 
6. În anul 1916, frontul de est a fost reactivat prin iniŃierea unei noi ofensive ruseti conduse de 
......................... 
7. Pe frontul dunărean, trupele române sau luptat cu .............................. 
8. Germania a semnat armistiŃiul la data de ........................................ 
9. O consecinŃă cu caracter teritorial a Primului Război Mondial este .......................... 
10. Bătălia de uzură de la Verdun a fost declanată de .................. 
 
             Întrebările structurate se constituite din mai multe subîntrebări–de tip obiectiv, 
semiobiectiv sau eseu scurt–legate între ele printrun element comun. Astfel răspunsurile unei 
întrebări structurate pot varia de la un răspuns la alegere, până la realizarea unor minieseuri.  
 
        Exemple de întrebări structurate: 
                   CitiŃi cu atenŃie textele următoare, apoi răspundeŃi la cerinŃe:  
 
                 A: „Deci, inamicul (...) a încercat o străpungere, ceea ce a dus la bătălia de la Ypres, 
bătălie îndârjită, furioasă, unde armata germană îi lansa unităŃile comasate, fără grija 
pierderilor, sacrificând totul (...), pentru ca acest scop să fie atins (este vorba de atacul german 
spre Marea Mânecii, pentru a învălui armatele aliate i a tăia comunicaŃiile armatei britanice cu 
marea). El însă nu a fost atins. Timp de trei săptămâni am rezistat asalturilor repetate, precipitate, 
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frenetice. Toate au fost respinse (...) Pierderile germanilor au fost considerabile; ele cu siguranŃă 
depăesc 120 000 de oameni. În anumite tranee, de o lungime de 1200 de metri, sau găsit mai 
mult de 2000 de cadavre i se tie tototdată că germanii, de câte ori este posibil, îi ridică morŃii de 
pe câmpul de luptă (...) Iată că se apropie a patra lună de război i FranŃa nu este distrusă. 
Începând de la 6 septembrie, forŃa uriaă care ne asaltează nu a putut, oricare a fost valoarea ei, 
să ne facă să dăm înapoi.” (Buletinul armatelor din 25 noiembrie 1914) 
1. MenŃionaŃi spaŃiul istoric la care se referă textul. 
2. În ce an a avut loc bătălia de la Ypres? 
3. MenŃionaŃi din text două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect. 
4. PrezentaŃi o altă confruntare militară din Primul Război Mondial. 
5. PrezentaŃi o acŃiune diplomatică din Primul Război Mondial. 
 
                 B: „În ziua de 23 noiembrie/6decembrie 1916, primele detaamente de germani 
pătrunseseră în Bucureti (...) Imediat apărură lipite de ziduri, „ordonanŃele” autorităŃii de 
ocupaŃie, cu tot felul de măsuri i restricŃii. Trebuisem să predăm, încă din ajunul intrării nemŃilor, 
toate armele: de la revolver i pucă de vânătoare până la sabie i floretă. Au venit la rând: 
trăsurile, caii, bicicletele, zahărul care depăea cantitatea de cinci kilograme de familie, gazul 
lampant, vasele de bucătărie i cazanele de aramă, clanŃele de la ui, de alamă, precum i un 
număr de saltele, cearafuri, covoare i blănuri (...) la 24 aprilie 1917, a început rechiziŃionarea 
clopotelor de la biserici –aveau grozavă nevoie de aramă pentru confecŃionarea obuzelor, lăsându
se de fiecare ora câte unul (...) Se emite, din ordin(...) hârtie monedă, bineînŃeles, fără acoperire 
în aur; această emisie a atins, până la urmă, suma de 2 miliarde 114 milioane lei i nea rămas în 
spinare. (...) Începe o explotare sistematică i fără cruŃare a teritoriului; se ia tot ce se poate lua. 
(...) Grâne, vite, petrol, lemn de construcŃie, lână, lapte, pete, fructepână i măcee, ghindă i jir
totul se strânge i se cară în Germania.”  (C.C.Giurescu, Amintiri) 
1. MenŃionaŃi lupta la care face referire textul. 
2. PrezentaŃi o altă urmare a luptei la care referire textul. 
3. FormulaŃi un punct de vedere referitor la ocupaŃia germană i selectaŃi din text o informaŃie 
pentru susŃinerea lui.  
4. SelectaŃi din text două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect. 
5. PrezentaŃi un alt moment al participării României la Primul Război Mondial.  
 
              C: „Primăvara lui 1918 marchează întoarcerea la marile ofensive lansate de armatele 
Reichului pe frontul francez. Germanii trebuie să acŃioneze repede căci blocada maritimă le 
paralizează treptat economia i aprovizionarea, în timp ce venirea americanilor începe să schimbe 
raportul de forŃe.”  
               (Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. IV)  
 
        1. PrezentaŃi una dintre „marile ofensive lansate de armatele Reichului pe frontul francez”.                                                          
       2. PrecizaŃi din text un element de natură economică care a contribuit la înfrângerea Germaniei 
în Primul Război Mondial.                                                                  
       3. FormulaŃi un punct de vedere referitor la situaŃia Germaniei în primăvara anului 1918, 
susŃinândul cu o informaŃie din text.                                                                                   
       4. MenŃionaŃi 2 state aliate Germaniei în Primul Război Mondial.     
       5. SelectaŃi din text două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect.              
 
                   Eseul este cunoscut în două variante: eseu nestructurat (liber) când elevului i se cere să 
construiască un răspuns liber i eseu structurat când elevului i se cere să construiască un răspuns în 
conformitate cu un set de cerinŃe date. 
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         Exemplu de eseu structurat: 
           RealizaŃi, în 12 pagini, un eseu cu titlul „Începutul  Primului Război Mondial”, având în 
vedere următoarele aspecte: 
        prezentarea unei cauze care a dus la declanarea războiului; 
       prezentarea unui eveniment care a marcat izbucnirea războiului; 
      menŃionarea celor două alianŃe politicomilitare implicate în desfăurarea conflictului; 
       formularea unui punct de vedere privind raportul de forŃe dintre cele două alianŃe politico
militare;  
           

 
IV. PROIECTUL – METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE 

 
                  Proiectul este o activitate mai amplă care contribuie la identificarea unor calităŃi, 
capacităŃi i abilităŃi individuale ale elevului. Această formă de evaluare implică un volum de 
muncă sporit.  De cele mai multe ori, la disciplina istorie, proiectul îmbracă forma unui referat sau 
al unui eseu. Din păcate, în cazul unui referat, de cele mai multe ori, elevii apelează la internet, de 
unde descarcă unul gata realizat. Din acest motiv, ar fi de preferat ca proiectul să implice o 
cercetare pe teren, o sarcină care să scoată clar în evidenŃă contribuŃia proprie a elevului. Pentru 
aranjarea informaŃiilor culese în scopul redactării formei finale a referatului, elevii îi vor dezvolta 
capacităŃile de analiză i sinteză.  
            În cazul unui referat, proiectul trebuie să aibă următoarea structură: pagina de titlu unde se 
vor nota tema proiectului, numele elevului, coala de unde provine elevul, cuprinsul, introducerea, 
conŃinutul proiectului, concluziile, sursele bibliografice, anexele.  
             Proiectul poate fi individual sau de grup, începe i se termină în clasă prin prezentarea sa în 
faŃa celorlalŃi colegi.  Dar proiectul nu constă doar în realizarea unui eseu sau a unui referat. 
Proiectul poate fi orice rezultat al activităŃii i creativităŃii  elevilor. Astfel, proiectul reprezintă 
concretizarea a ceea ce tie să facă elevul cu ceea ce a învăŃat în cadrul orelor de curs. Elevii îi 
folosesc abilităŃile i competenŃele însuite i la celelalte discipline.  
              Atunci când profesorul se gândete să utilizeze proiectul ca metodă de evaluare, trebuie să 
Ńină seama de mai multe aspecte, precum: vârsta elevilor, nivelul lor de pregătire, interesele lor, 
resursele materiale i temporale etc. 
             Nu există o reŃetă a proiectării i evaluării activităŃilor de proiect, având în vedere 
inventivitatea profesorilor i creativitatea elevilor. Dar, în linii generale, iată care sunt etapele 
realizării unui proiect: alegerea temei  (se recomandă ca subiectul să fie stabilit în colaborare cu 
elevii), stabilirea obiectivelor, etapelor i a criteriilor de evaluare (este necesar ca elevii să tie de la 
început care vor fi criteriile de evaluare ale proiectului), împărŃirea sarcinilor de lucru, îndeplinirea 
sarcinilor de lucru; durata proiectului trebuie să fie suficient de îndelungată pentru a se crea condiŃii 
favorabile realizării unui produs de calitate, realizarea formei finale a produsului, prezentarea 
produsului final în faŃa colegilor, realizarea feedbackului (schimburi de idei, aprecieri, întrebări de 
la profesor, de la colegi, autoevaluare). 
              Produsul final al proiectului poate fi: eseu, referat, broură, pliant, afi, poster, ziar, 
sondaje de opinie, mici piese de teatru, studii de caz etc.  
              Redăm în continuare exemplificarea unui proiect de grup care poate fi derulat în cadrul 
cursului opŃional „Primul Război Mondial”.  
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       TITLUL PROIECTULUI: MARELE RĂZBOI 
 
         Motto: „Scânteia care a aprins întreaga Europă a fost produsă de partea săracă a Europei, 
dar Ńările bogate au fost cele care sau repezit unele împotriva celorlalte, întro nemiloasă 
încăierare” (J. Carpentier, F. Lebrun) 
 
        ARGUMENTUL PROIECTULUI  
                     Un război de cinci ani a izbucnit în 1914, „undeva în Balcani”, „un colŃ uitat al 
Europei”. El va lua, printro escaladare iresponsabilă a loviturilor reciproce, a provocărilor i a 
ambiŃiilor nemăsurate ale celor mai mari puteri industriale ale lumii, dimensiuni apocaliptice, 
inaugurând un secol de „violenŃă” la scară planetară. Un conflict de semenea proproŃii – soldat cu 
peste 9 milioane de morŃi pe câmpurile de luptă i cu un bilanŃ al costurilor militare de 961 miliarde 
franci aur – „a fost generat, în principiu, de un ardent naŃionalism i de influenŃa celor două sisteme 
potrivnice de alianŃe”. (J.R. Barber) 
                     Atunci când, la începutul lui august 1914, a izbucnit „Marele Război”, Europa nu mai 
cunoscuse un conflict general de la sfâritul războaielor napoleoniene. Pentru ce, după un secol, 
toate marile puteri europene sau angajat din nou întro luptă „totală”? Elevii vor afla acest răspuns 
participând activ la derularea proiectului.  
       DURATA PROIECTULUI:  septembrieiunie 
       SCOPUL PROIECTULUI stimularea elevilor pentru îmbunătăŃirea cunotinŃelor despre 
Primul Război Mondial.     
      OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 exersarea abilităŃilor de comunicare i de colaborare; 
 dezvoltarea abilităŃilor pentru învăŃarea permanentă;  
 integrarea cunotinŃelor obŃinute în mediile nonformale de învăŃare; 
 valorificarea valenŃelor creative ale elevilor; 
 cultivarea spiritului de responsabilitate în grup;  
 realizarea unei autoevaluări succinte a activităŃii depuse pentru realizarea produselor 

finale;  
          ETAPELE DESFĂURĂRII PROIECTULUI: 

 alegerea temei  proiectului; 
 formarea grupurilor; colectivul clasei este împărŃit în ase grupe, fiecare grupă având o 

temă: „DicŃionarul luptelor”, „DicŃionarul personalităŃilor implicate în Primul Război 
Mondial”, „Primul Război Mondial în literatura română i universală”, „Primul Război 
Mondial în artă i cinematografie”, „Monumente dedicate eroilor din Primul Război 
Mondial”, „Propaganda de război”.  

 stabilirea surselor de documentare; elevilor li se  recomandă o serie de cărŃi i pagini de 
internet; 

 stabilirea produselor finale care vor fi realizate de fiecare grup: materiale Power Point, un 
afi/poster, un aritmogrif/rebus, un film etc.; 

 stabilirea criteriilor de evaluare a produselor proiectului; 
 culegerea informaŃiilor i prelucrarea lor; 
 realizarea materialelor stabilite; 
 prezentarea materialelor de către fiecare grup;  
 evaluarea prin notare reciprocă i autoevaluare;  
 tragerea concluziilor finale; 

 MODALITĂłI DE EVALUARE:  
a. prezentarea orală, liberă a  produselor de către fiecare grup; 
b. autoevaluare; 
c. notare reciprocă;  
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                 În timpul evaluării proiectului, elevii vor pune întrebări celorlalte grupe, vor aduce 
completări i vor completa o fiă de autoevaluare i fie de evaluare pentru fiecare grup. Iată un  
model pentru fia de autoevaluare care va fi completată de fiecare elev:  
1. Gradul meu de implicare în realizarea produselor proiectului a fost: 
a) scăzut;     b) bun;     c) foarte bun; 
2. Apreciez că proiectul este o metodă de evaluare: 
a) inutilă;   b) bună;   c) foarte bună; 
3. Lucrând la acest proiect am descoperit că ................................... 
4. Am întâmpinat dificultăŃi în realizarea sarcinii ................................... 
5. Apreciez că produsele realizate de grupa mea sunt de nota .................. 
 
            Redăm în continuare un model de fiă de evaluare a proiectului care va fi completată de 
profesor, dar i de elevi în momentul prezentării produselor realizate de către celelalte grupe:  
 

CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

1. respectarea tematicii 10 p   
2. tipuri de surse folosite (orale, internet, cărŃi) 10 p   
3. existenŃa activităŃilor de teren (realizarea de fotografii, interviuri, 
culegere de folclor, realizarea sondajului, aplicarea chestionarului) 

15 p  

4. elemente de originalitate i creativitate 10 p  
5. calitatea produselor realizate 20 p  
6. realizarea tuturor produselor stabilite 10 p  
7. calitatea prezentării produselor (coerenŃa exprimării, uurinŃa în 
exprimare, originalitatea prezentării) 

15 p   

8. prezentarea coerentă i clară  a concluziilor 10 p  
PUNCTAJ TOTAL 100 p  

 
Tab.7. Fiă de evaluare a proiectului 

 
            Proiectul reprezintă un exerciŃiu interdisciplinar, cu un real caracter formativ deoarece oferă 
elevilor posibilitatea de ai pune în valoare anumite capacităŃi i abilităŃi, de a arăta ceea ce tiu să 
facă. Dei utilizarea proiectului ca metodă complementară de evaluare ne scoate din rutina vieŃii 
colare, realitatea este că nu poate fi aplicat oriunde i oricând.  
 
          ExerciŃiile de predare interactivă a lecŃiilor pentru curriculumul opŃional cu titlul „Primul 
Război Mondial” sunt însoŃite i de două proiecte didactice care prezintă modele practice de 
demersuri didactice centrate pe elev i pe metodele activparticipative pe care orice profesor le 
poate adapta la specificul clasei la care predă.  
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V. ANEXE: PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU CURRICULUMUL OPłIONAL 
„PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” I PROIECTE DIDACTICE 

 
 

ANEXA 1: PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU CURRICULUMUL OPłIONAL 
„PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” 

1 oră pe sptămână 
 
 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăŃare ConŃinuturi  Nr. 
ore 

Săpt. ObservaŃii 

I.  Cauzele războiului   RivalităŃile coloniale. 

 AlianŃele politicomilitare. 

 Cursa înarmărilor. 

  NaŃionalismul. 

  Studiu de caz: „Balcanii – 

butoiul cu pulbere al 

Europei”.  

 

2 S12  

II.  Izbucnirea 
războiului 

Studiu de caz:  Atentatul de 

la Sarajevo.  

BeligeranŃi: AliaŃii i 

Puterile Aliate 

Fronturi 

 

2 S34  

III.  ForŃele europene ale 
momentului 

ForŃele militare i navale. 

Perspectivele diplomatice.  

ForŃele economice. 

ForŃele morale.  

2 S56  

IV.  Eecul planului de 
război german 

(augustnoiembrie 
1914) 

Studiu de caz: Bătălia 

frontierelor. 

Studiu de caz: Bătălia de pe 

Marna.  

BilanŃul campaniei din 

1914.  

2 S78  

V.  Războiul de poziŃii 
(19151916) 

Campania din 1915. 

Campania din 1916.  

Studiu de caz: ViaŃa în 

3 S911  
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tranee.  

VI.  Turnura războiului 
1917 

Ieirea Rusiei din război. 

IntervenŃia S.U.A. 

Tentative de pace. 

3 S1214  

VII. Prăbuirea Puterilor 
Centrale1918 

„Decizia” militară. 

Cererile de armistiŃiu i de 

pace. 

2 S1516  

VII
I.  

Participarea 
României la război 

Politica externă a României 

înainte de Primul Război 

Mondial. 

Proclamarea neutralităŃii. 

Perioada de neutralitate 

(19141916). 

Studiu de caz: „Antantofili” 

i „Germanofili”.  

ConvenŃia politică i 

militară.  

Intrarea României în 

război. 

Campania militară din 

1916. 

Refugiul în Moldova. 

Campania din anul 1917. 

Studiu de caz: Ecaterina 

Teodoroiu 

 ArmistiŃiul de la Focani. 

Pacea de la Bucureti.  

Reintrarea României în 

război. 

 Marea Unire din 1918. 

 

6 S1722  

IX.  Urmările i bilanŃul 
războiului 

BilanŃul războiului. 

Urmări teritoriale. 

Urmări economice. 

3 S2325  
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Urmări politice. 

Urmări sociale. 

Studiu de caz: Caracterul 

total al războiului.  

Studiu de caz: ViaŃa 

cotidiană în timpul 

Primului Război Mondial.  

 

X. Războiul oglindit în 
artă i literatură. 

Studiu de caz: „Pădurea 

sânzuraŃilor” – Liviu 

Rebreanu. 

Studiu de caz: „Nimic nou 

pe frontul de vest” – Ernest 

Hemingay.  

 

3 S2628  

XI.  ConferinŃa de Pace 
de la Paris (1919

1920) 

„Cei 4 mari”.  

„Cele 14 puncte”. 

Sistemul de la Versailles. 

Problema germană la 

ConferinŃa de pace de la 

Paris. 

Studiu de caz: România la 

ConferinŃa de pace de la 

Paris.             

4 S2932  

XII.  Recapitulare anuală.   3 S3335  
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ANEXA 2: PROIECT DIDACTIC 

 

   Unitatea de învăŃare: Primul Război Mondial 

   SecvenŃa de lecŃie: Principalele lupte (19141917) 

   Tipul de lecŃie: de sistematizare i consolidare;  

   Timp: 50 minute 

Obiectul general al lecŃiei: de a sistematiza i de a consolida cunotinŃele referitoare la fronturile 

i principalele bătălii ale Primului Război Mondial;  

Obiectivele generale ale lecŃiei: 

 Să definească conceptele: război de poziŃii, război de micare; 

 Să descrie principalele lupte din Primul Război Mondial;  

 Să enumere noile tipuri de arme utilizate în timpul conflictului;  

 Să localizeze pe hartă principalele fronturi; 

CompetenŃe specifice vizate: 

 Utilizarea termenilor istorici în diferite situaŃii de comunicare scrisă sau orală; 

  Localizarea în timp i în spaŃiu a faptelor istorice; 

 Descrierea unui fapt istoric utilizând informaŃii din surse istorice; 

 Selectarea surselor istorice pentru susŃinerea sau combaterea unui punct de vedere; 

    Valori i atitudini: 

 dezvoltarea încrederii în capacitatea de argumentare;    

 gândire critică i flexibilă; 

 relaŃionarea pozitivă cu ceilalŃi;  

 creativitatea i originalitatea;      

    Strategia didactică:  

 mijloace: fie de lucru, hărŃi istorice;  

metode:  conversaŃia, comparaŃia, dezbaterea, brainstorming, analizarea surselor istorice învăŃarea 

prin descoperire, organizatorul grafic;  

activităŃi de învăŃare: exerciŃii de explicare a termenilor istorici, exerciŃii de selectare a 

informaŃiilor oferite de textele istorice, realizarea de comparaŃii, completarea de organizatoare 

grafice, exerciŃii de analizare a hărŃilor istorice; 

evaluare: se va urmări obŃinerea unui feedback eficient prin sublinierea ideilor principale ale 

lecŃiei;  

forme de organizare a activităŃilor de învăŃare: activitate frontală, activitate individuală, activitate 

în grup; 
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Scenariul didactic 

 

Activitatea de instruire  Momentele 

lecŃiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Resurse, 

metode  

i 

procedee 

I. Momentul 

Organizatori

c 

Trecerea absentelor în 

catalog. 

Pregătirea materialelor 

didactice. 

Elevii de serviciu numesc elevii 

absenŃi. 

Timp: 1m 

II.Captarea 

AtenŃiei 

elevilor 

Prezentarea obiectivelor 

lecŃiei. 

MenŃionarea etapelor lecŃiei. 

Profesorul le reamintete 

elevilor că va fi o activitate pe 

grupe: reprezentantul fiecărei 

grupe va prezenta o luptă. 

Elevii se organizează pe grupele 

stabilite ora trecută.  

Timp: 2m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 
 

III. 

Reactualizar

ea 

cunotinŃelor 

Profesorul le cere elevilor să 

prezinte fronturile. 

Profesorul solicită elevilor să 

menŃioneze definiŃiile pentru 

război de micare i război de 

poziŃii. 

Profesorul solicită elevilor să 

enumere noile arme utilizate 

în război.  

Elevii prezintă fronturile: 

 fronturile principale: frontul de 

Vest i frontul de Est din Europa; 

 fronturile secundare: frontul din 

sudul Europei, 

Elevii arată la hartă fronturile. 

Elevii prezintă definiŃiile i 

enumeră noile arme.  

Timp: 5m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 

Harta 

istorică 

IV.Sistemati

zarea i 

consolidarea 

cunotinŃelor

. 

Profesorul solicită 

reprezentanŃilor fiecărei grupe 

să prezinte tema stabilită.  

Profesorul le amintete 

elevilor că fiecare grupă are la 

dispoziŃie maxim 6 minute 

pentru prezentarea temei: 

Grupa 1 – Bătălia frontierelor, 

ReprezentaŃii fiecărei grupe 

prezintă tema stabilită. .  

Concomitent, fiecare grupă 

completează un ciorchine structurat 

referitor la principalele lupte: 

Bătălia frontierelor, Marna, 

Verdun, ofensiva Brusilov, 

campania română din 1916, 

Timp: 35m 

ExplicaŃia, 

ConversaŃi

a, 

Ciorchinel

e, 

Activitate 

pe grupe 
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Grupa 2 Marna, Grupa 3 

campania din 1915, Grupa 4 

Campania din 1916, Grupa 5 

Victoriile româneti din 1917, 

Grupa 6 – Frontul de Vest în 

1918.  

Victoriile româneti din 1917.  

Elevii pot adresa  întrebări pentru a 

clarifica anumite probleme.  

La sfâritul orei, fiecare grupă va 

afia ciorchinele pe pereŃii clasei. 

V. 

Realizarea 

feedback

ului 

În vederea sistematizării i 

consolidării informaŃiilor, 

profesorul solicită elevilor să 

completeze un organizator 

grafic de tip tabel, care va 

include următoarele aspecte: 

Anul, Frontul de Vest, Frontul 

de Est, Frontul de Sud.  

Profesorul le cere elevilor să 

menŃioneze cel puŃin o 

deosebire i o asemănare între 

frontul de Vest i frontul de 

Est.  

Elevii completează organizatorul 

grafic. Acesta poate fi completat i 

oral dacă timpul nu permite 

completarea lui în scris.  

Prin brainstoming, elevii 

menŃionează deosebiri i asemănări 

între Frontul de Vest i Frontul de 

Est.  

Timp:7m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 

Brainstorm

ing 

Organizato

rul grafic, 

Activitate 

frontală, 

Activitate 

individuală 

V. 

Aprecierea 

activităŃii 

elevilor. 

Profesorul face aprecieri 

generale i individuale 

privind atât pregătirea 

elevilor pentru lecŃie, cât i 

implicarea lor în predarea 

noilor cunotinŃe. 

Profesorul notează elevii care 

au participat la lecŃie. 

 Timp: 1m 
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ANEXA 3: PROIECT DIDACTIC 

 

   Unitatea de învăŃare: Primul Război Mondial 

   SecvenŃa de lecŃie: ViaŃa în tranee 

   Tipul de lecŃie: de stimulare a creativităŃii elevilor 

   Timp: 50 minute 

Obiectul general al lecŃiei: de a sistematiza i de a consolida cunotinŃele referitoare la viaŃa 

soldaŃilor în timpul războiului i stimularea creativităŃii elevilor; 

Obiectivele generale ale lecŃiei: 

 Să definească conceptele: război de poziŃii, război de micare, tranee; 

 Să descrie viaŃa soldatului din tranee; 

 Să enumere cel puŃin 3 motive care iau determinat pe soldaŃi să continue lupta în ciuda 

condiŃiilor cumplite în care luptau;  

CompetenŃe specifice vizate: 

 exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei; 

 recunoaterea i acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor i proceselor istorice; 

 construirea de afirmaŃii pe baza surselor i formularea de concluzii relative la sursele 

istorice;  

 înŃelegerea aprofundată a unui context istoric din trecutul apropiat i din prezent folosind 

simularea sau jocul de rol;  

    Valori i atitudini: 

 gândire critică i flexibilă; 

 relaŃionarea pozitivă cu ceilalŃi;  

 creativitatea i originalitatea;      

    Strategia didactică:  

 mijloace: fie de lucru;  

metode:  atelierul de scriere, conversaŃia, comparaŃia, dezbaterea, brainstorming, analizarea 

surselor istorice; 

activităŃi de învăŃare: exerciŃii de explicare a termenilor istorici, exerciŃii de selectare a 

informaŃiilor oferite de textele istorice, elaborarea de texte pornind de la sursele istorice în vederea 

înŃelegerii contextului istoric; 

evaluare: se va urmări obŃinerea unui feedback eficient prin sublinierea ideilor principale ale 

lecŃiei;  

forme de organizare a activităŃilor de învăŃare: activitate frontală, activitate în grup; 
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Scenariul didactic 

 

Activitatea de instruire  Momentele 

lecŃiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Resurse, 

metode  

i 

procedee 

I. Momentul 

Organizatori

c 

Trecerea absentelor în 

catalog. 

Pregătirea materialelor 

didactice. 

Elevii de serviciu numesc elevii 

absenŃi. 

Timp: 1m 

II.Captarea 

AtenŃiei 

elevilor 

Prezentarea obiectivelor 

lecŃiei. 

MenŃionarea etapelor lecŃiei. 

Profesorul le reamintete 

elevilor că va fi o activitate pe 

grupe iar principala metodă 

folosită va fi atelierul de 

scriere.  

Elevii se organizează pe grupele 

stabilite ora trecută. Se formează 6 

grupe; fiecare grupă e formată din 

34 alevi, în funcŃie de numrul 

elevilor din clasă. De asemenea, 

rolurile fiecrui elev au fost stabilite 

anterior.  

 

Timp: 2m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 
 

III. Evocare Profesorul solicită elevilor să 

definească următorii termeni: 

războil de poziŃii, războiul de 

micare, tranee.  

Profesorul le cere elevilor să 

menŃioneze câteva elemente 

care carateriza viaŃa soldaŃilor 

în tranee.  

Elevii definesc termenii i enumeră 

câteva caracteristici ale vieŃii 

soldaŃilor în tranee.   

Timp: 5m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 

 

IV. 

Realizarea 

sensului 

Profesorul distribuie fiecărui 

elev câte o fiă de lucru. 

Profesorul menŃionează 

sarcinile de lucru: 

 Elevii de la grupele 1 i 4 

vor intra în pilea unui soldat 

care îi scrie iubitei sale o 

scrisoare. 

Fiecare elev primete câte o fiă de 

lucru. 

Pronind de la textele istorice de pe 

fia de lucru, elevii vor redacta câte 

un text istoric de 1520 rânduri, 

pornind de la sarcina de lucru 

aferentă.  

Reprezentantul fiecărei grupe va 

Timp: 35m 

ExplicaŃia, 

ConversaŃi

a, Atelierul 

de scriere, 

activitate 

pe grupe,  

brainstorm
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 Elevii de la grupele 2 i 5 

vor intra în pielea unui soldat 

care scrie un raport 

generalului. 

 Elevii de la grupele 3 i 6 

vor intra în pielea unui ziarist 

care scrie un articol pentru 

ziar.  

Profesorul concluzionează că 

numai printro analiză din 

diverse perspective a 

personajelor 

istorice/faptelor/proceselor/ev

enimentelor istorice, în 

complexitatea i diversitatea 

lor, ne putem apropia tot mai 

mult de o imagine cât mai 

reală i mai obiectivă a 

istoriei.  

citi textul elaborat.  

Elevii vor identifica diferenŃele 

existente între textele elaborate. 

  

ing 

V. ReflecŃie Profesorul solicită elevilor să 

menŃioneze factorii care iau 

determinat pe cei mai mulŃi 

soldaŃi să continue lupta în 

ciuda condiŃiilor cumplite în 

care se aflau.   

Elevii rspund la întrebarea 

profesorilor prin brainstoming. 

Câteva sugestiide răspuns: 

 patriotismul soldaŃilor; 

plăcerea bărbaŃilor de a lupta i 

dorinaŃ de a ucide dumanul; 

CredinŃa bărbaŃilor în propria 

supravieŃuire;  

 disciplina militară (în toate 

armatele erau pedepse pentru 

dezertări i pentru refuzul de 

înrolare); 

 perioadele rezonabile de permisie 

i activităŃile recreative; 

 sprijinul primit de la camarazi; 

Timp:6m 

ConversaŃi

a 

ExplicaŃia 

Brainstorm

ing. 

Activitate 

frontală 
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VI. 

Aprecierea 

activităŃii 

elevilor. 

Profesorul face aprecieri 

generale i individuale  

implicarea lor în desfăurarea 

lecŃiei 

Profesorul notează elevii care 

sau remarcat prin răspunsuri 

originale i creative.  

 Timp: 1m 

 

FIĂ DE LUCRU: VIAłA ÎN TRANEE 

         

           A: „Suntem aici de mai bine de doi ani; i ce altceva am văzut decât irosire de oameni, i 

irosire de animale, i irosire de materiale i nimic altceva!”  

                                       (R. H. Mottram, aizeci i patru, nouăzeci i patru ) 

 

          C: „Totul pare atât de afurisit de ridicol. Nu mai departe experienŃa noastră de ieri. A plecta 

un întreg batalion i nu sa întors nici o cincime din ei. i cea făcut ! Ceam făcut ? Nam văzut un 

singur neamŃ. A fost can iad... i vorbeam azi cu un franŃuz care mia dat nite cafea, i el zicea că 

toată tărăenia asta poate dura ani de zile. Ar fi bine dacă am putea să terminăm odată treaba 

printro lovitură stranică; dar nare nici un rost să te duci i să te întorci, să te duci i să te 

întorci, până ce te doboară... Când dracu se vor termina toate astea ?”  (Thomas Boyd, Prin grâu)  

 

         D: „Poate nu vă imaginaŃi cum arăta un om care stătuse în traneele alea o săptămână, unde 

nu avea cum să se spele. Primea ceai întro cutie de tablă, în care fusese benzină la început. Acum 

cutiile astea sunt sterilizate, fierte, sunt curăŃate în toate chipurile; dar atunci când puneai ceva 

fierbinte în ea se prelungeau pe pereŃi dâre de benzină. i bineînŃeles că din această cauză oamenii 

aveau crize violente de diaree, dar trebuiau să bea lichidul ăsta pentru că era singura  băutură 

fierbinte pe care o puteau bea. CondiŃiile erau graoznice. ( ... ) MulŃi soldaŃi se îmbolnăveau de 

diverse boli, precum „picioare de tranee” sau de „febră de tranee”. ( ... ) „Picioare de tranee” 

era o boală cauzată de apa care îŃi intra în bocanci. Aproape că îŃi putrezeau degetele înăuntru.”  

                                          (din mărturiile unui soldat englez)  

 

           E: „Firete că era foamete. Mâncam pâine neagră cu miere artificială, dar nu era rău. MulŃi 

cai mureau, aa că aveam carne de cal. Era amuzant când dădeam peste un cal mort. Treceam pe 
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lângă el i în 10 minute nu mai rămâneau decât oasele, pentru că toŃi luau câte o bucată de carne 

în buzunar, pentru masa de seară. Unii io dădeau celui ce pregătea supa. Supa avea mai ales 

legume uscate. Noi le spuneam „sârmă ghimpată”, atât de tari erau. Dar, dacă puneai i o bucată 

de carne de cal, zeama căpata ceva gust.”  

                               (relatare a unui militar german participant la război)  

 

       F: „Tulburările nervoase sunt foarte numeroase. oc, confuzie, pierderea vorbirii, isterie, 

crampe, delir i alte diverse forme de psihoză, printre care am notat în mod special debilitarea 

mintală (imbecilitatea). Scenele oribile de carnagiu în masă din tunelele întunecate ale fortului, 

imaginea cadavrelor zdrobite oribil, peste care se suprapuneau plânsetul răniŃilor, horcăitul celor 

care mureau, urletele i declamaŃiile nebunilortoare acestea veneau să scoată în evidenŃă ororile 

de după catastrofă, aflate la limita îndurării omeneti”   (Herwig, The First World War) 
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Metode moderne utilizate  la lecŃiile despre  
cel deal Doilea Război Mondial 

 
                                                                                      Hobjilă Daniela Ramona, 
                                                          Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” – Vaslui  
 
 

                  Astăzi se dorete modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor metode moderne 
care pot contribui la sporirea eficienŃei lecŃiei. Contribuind la predarea i învăŃarea cunotinŃelor, la 
fixarea, consolidarea i evaluarea acestora, metodele moderne determină elevii să urmărească atent, 
cu interes sporit i curiozitate lecŃia, săi folosească imaginaŃia i creativitatea, solicită efortul 
personal de gândire etc.  
                ValenŃele formative care recomandă folosirea acestor metode activparticipative în scopul 
modernizării i eficientizării actului didactic sunt numeroase: asigură un demers interactiv al actului 
de predareînvăŃareevaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare 
elev, valorificând i stimulând potenŃialul creativ i original al acestuia, asigură o mai bună punere 
în practică a cunotinŃelor, exersează priceperile i capacităŃile elevilor în diverse contexte i 
situaŃii, dezvoltă motivaŃia pentru învăŃare i gândirea critică, transformă elevul din obiect în 
subiect al învăŃării, elevul devenind coparticipant la propria formare. Aceste metode îl ajută pe elev 
să caute, să cerceteze, să găsească singur cunotinŃele pe care urmează să i le însuească, să afle 
singur soluŃiile la probleme, să prelucreze cunotinŃele. Aceste metode îl învaŃă pe elev să lucreze 
îndependent, pregătindul astfel pentru educaŃia permanentă. LecŃiile devin mai interesante i elevii 
sunt mai atenŃi la ceea ce se întâmplă.  
               În acelai timp, suntem contienŃi i de limitele metodelor activparticipative: acestea 
presupun un efort mai mare în pregătirea activităŃilor didactice, sunt cronofage, există riscul 
neîmplicării active a tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de lucru i uneori  se poate pierde din 
vedere obiectivul final.  
              Prezint spre exemplificare câteva dintre tehnicile i metodele moderne de predareînvăŃare
evaluare pe care leam utilizat la lecŃia „Al Doilea Război Mondial”: metoda organizatorului grafic, 
atelierul de scriere, cubul, tehnica lotus, analiza surselor istorice.  
              I. Metoda organizatorului grafic 
              Organizatorul grafic este o metodă de învăŃare activă care facilitează esenŃializarea unui 
material informativ prin schematizarea ideilor. Această metodă ajută elevii să facă corelaŃii între 
ceea ce tiu i ceea ce urmează să înveŃe sau ce vor trebui să răspundă. De asemenea, profesorii 
sunt ajutaŃi să stabilească obiectivele lecŃiei, să contientizeze mai bine ceea ce vor preda sau 
evalua. Organizatorul grafic se poate utiliza pentru prezentarea structurată a informaŃiei în mai 
multe moduri: comparativ, descriptiv, secvenŃial, de tipul cauzăefect, problematizat etc  
              Există mai multe tehnici de organizare grafică: tabelul consecinŃelor, tabelul comparativ, 
tabelul conceptelor, friza cronologică, diagrama Venn, diagrama „fishbone”(„scheletul de pete”), 
diagrama „spider map” („pânza de paianjen”), hexagonul, tabelul „T”, bula dublă, harta 
evenimentului, ciorchinele, network tree. 
               Aceste diagrame pot fi utilizate pentru a explora mai multe aspecte sau efectele unui 
subiect mai complex, ajutând elevul să organizeze informaŃiile întrun mod simplu. 
             Avantajele metodei: exersează capacitatea de a răspunde la întrebări legate de anumite 
probleme aflate în discuŃie, subliniază relaŃia dintre efectul dat i cauzele care lau determinat, 
realizează o distincŃie între cauzele i simptomele unui rezultat, unei probleme, unui eveniment, 
sintetizează informaŃiilor întrun mod vizual. Principaul dezavantaj al acestei metode consta in 
dificultatea realizarii grafice a diagramei.  
                Sarcina privind identificarea cauzelor care au dus la izbucnirea celui deal Doilea Război 
Mondial poate fi rezolvată prin completarea diagramelor „Fishbone map” sau „Herringone map”.
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    Sarcina de lucru privind acŃiunile unor personalităŃi implicate în desfăurarea celui deal 

Doilea Război Mondial se poate rezolva prin completarea unui grafic numit „Spider map” („pânza 
de paianjen”).  
 






































                Sarcina de lucru privind analizarea deciziei preedintelui american Harry Truman de a 
utiliza bomba atomică pentru a determina capitularea Japoniei poate fi realizată prin completarea 
unui grafic numit „Tabelul T”.  
 

Argumente „pro” Argumente „contra” 

  

 
                 Tabelul T  este uor de utilizat în lecŃii i poate fi realizat individual sau în perechi. 
Împreună cu elevii, profesorul analizează lista de argumente i concluzionează. Poate fi realizat un 
„tabel al clasei”. Această metodă contribuie la dezvoltarea capacităŃii de argumentare pe baza 
analizei informaŃiilor, la formarea unor valori i atitudini democratice.  
 
                 Sistematizarea cunotinŃelor privind cel deal Doilea Război Mondial se poate realiza 
prin completarea unui tabel numit „ABC Braistorming”. Această activitate se poate realiza sub 
forma unui concurs pe grupe.  
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Litera PersonalităŃi, termeni istorici, lupte etc 

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
I  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
R  
S  
T  
U  
V  
Z  

 
                  Sarcina de lucru privind realizarea unei comparaŃii între cele două războaie mondiale 
poate fi realizată prin completarea unui grafic numit „Bula dublă”.   

  
 
   AL DOILEA 
    RAZBOI 
    MONDIAL 
 

  
   
  PRIMUL  
  RAZBOI 
  MONDIAL 
 

DURATA  

BELIGERANTI 

SOLDATI 
MOBILIZATI  

CAUZE 

INVENTII 

PIERDERI 
MATERIALE  

PIERDERI 
UMANE 
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             Un alt organizator grafic care poate fi utilizat la lecŃiile despre cel deal Doilea Război 
Mondial este ciorchinele. 
   

STATE SI  TERITORII 
OCUPAT E DE GE RMANIA 
SI ALIATII SAI      

EUROPA LA ORA DE 
GERMANA     

 
          STATE NEUTRE     

STATE ALIATE 
GERMANIEI 

 
COLABORATI ONI SM      

       

      

  

   

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 
               Ciorchinele este un organizator grafic prin care se evidenŃiază întro reŃea conexiunile 
dintre ideile despre un subiect. Ciorchinele poate fi structurat sau nestructurat. Ciorchinele este o 
metodă de brainstorming neliniară care poate fi utilizată pentru a stimula gândirea înainte de a 
studia mai temeinic o anumită temă sau pentru a se rezuma ceea ce sa studiat, ca o modalitate de a 
construi asociaŃii noi.  Ciorchinele este o strategie flexibilă, putând fi realizat individual sau ca 
activitate de grup.  
              Copacul ideilor (network tree) este o metodă grafică, asemănătoare ciorchinelui, diferit 
fiind doar modul de dispunere al ideilor sub forma unui copac cu ramificaŃii. Se notează cuvântul
cheie întrun dreptunghi la baza paginii, în partea centrală, după care se scriu ideile, se stabilesc 
conexiunile dintre ele, rezultând o imagine asemănătoare cu ramurile unui copac.   

                              AL DOILEA RAZBOI MONDIAL 
 

      PERIOADA VICTORIILOR AXEI 
                        (19391941) 

PERIOADA ECHILIBRULUI SI A           
COTITURII (194219 43) 

 PERIOADA VICTORIEI ALIATILOR 
                         (19441945) 
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II. Metoda cubului 
           Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaŃii din mai multe perspective, 
permiŃând abordarea complexă i integratoare a unei teme. Sunt recomandate următoarele etape: 
realizarea unui cub pe ale cărui feŃe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 
aplică, argumentează, anunŃarea  subiectului pus în discuŃie, ]mpărŃirea clasei în 6 grupe (fiecare 
grupă examinează tema din perspectiva cerinŃei de pe una din feŃele cubului. Există mai multe 
modalităŃi de stabilire a celor ase grupuri. Modul de distribuire a perspectivei este decis de 
profesor, în funcŃie de timpul pe care îl are la dispoziŃie, de cât de bine cunoate colectivul de elevi. 
Distribuirea perspectivelor se poate face aleator; fiecare grupa rostogolete cubul i primete ca 
sarcină de lucru perspectiva care pică cu faŃa în sus. Chiar profesorul poate atribui fiecărui grup o 
perspectivă.), redactarea finală i împărtăirea ei celorlalte grupe, afiarea formei finale pe tablă sau 
pe pereŃii clasei. 
 

Al Doilea Război Mondial 
 

 
 

Participarea României la cel deal Doilea Război Mondial 

 
 
 

GRUPA SARCINA DE LUCRU 

1.Descrie !  DescrieŃi contextul general european al participării României la cel deal Doilea 
Război Mondial.  

2. Compară !     
 

ComparaŃi motivele care au determinat intrarea României în Primul Război 
Mondial i în cel deal Doilea Război Mondial. 

 
3. Asociază !     AsociaŃi consecinŃele pierderilor teritoriale din vara anului 1940 cu abdicarea 

regelui Carol al IIlea i cu decizia României de a intra în război.  
4.Analizează !    AnalizaŃi urmările actului de la 23 august 1944.  

5.Aplică !    AplicaŃi cunotinŃele dobândite i realizaŃi o axă cronologică a participării 
României la cel deal Doilea Război Mondial.  

6. 
Argumentează !    

ArgumentaŃi decizia lui Ion Antonescu de a continua războiul dincolo de 
Nistru.  

 

GRUPA SARCINA DE LUCRU 

1.Descrie !  DescrieŃi prestaŃia Italiei în cel deal Doilea Război Mondial (motivele 
implicării, înfrângeri militare, capitularea).  

2. Compară !     
 

ComparaŃi războiulfulger din anii 19141918 cu cel din anii 19391945. 
 

3. Asociază !     AsociaŃi felul în care Marea Britanie i FranŃa au purtat războiul înainte de mai 
1940 i victoriile Germaniei de la începutul războiului.  

4.Analizează !    AnalizaŃi cuvintele lui A.J.P. Taylor: „Hitler nu ia planificat nimicnici în 
privinŃa cuceririi mondiale, nici în legătură cu altceva. El a presupus că ceilalŃi 

îi vor crea ocazii i că el va profita de pe urma lor.” 
5.Aplică !    AplicaŃi cunotinŃele dobândite i realizaŃi o axă cronologică e victoriilor aliate. 

6. 
Argumentează 

!     

ArgumentaŃi dacă bombele atomice erau necesare pentru scurtarea războiului 
din Pacific.  
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III. Metoda „Floare de Lotus” sau „Tehnica Lotus” 
                  Această metodă are drept scop stabilirea de relaŃii între noŃiuni, pornind de la o temă 
centrală. Tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, 
asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare devin la rândul lor teme principale pentru 
alte flori de nufăr. Metoda poate fi aplicată atât individual, cât i în grup.  
                 Aplicarea metodei în grup presupune următoarele etape: anunŃarea temei centrale de 
către profesor, completarea de către elevi a celor 8 idei secundare ale temei centrale; ideile 
secundare se trec în diafragmă, împărŃirea colectivului în grupe de 2, 3 sau 4 elevi fiecare, în 
funcŃie de numărul de elevi din clasă (ideile secundare devin teme centrale pentru fiecare din cele 8 
grupuri formate), munca în grup pentru completarea diagramei Lotus, prezentarea în faŃa 
colectivului a rezultatelor fiecărui grup în parte i completarea diagramei cu ideile expuse de 
fiecare grup i a discuŃiilor colective, evaluarea i aprecierea muncii fiecărui grup.  
              O altă variantă a aplicării metodei Lotus presupune următorii pai: enunŃarea temei 
centrale, muncă independentă pentru toŃi elevii pentru stabilirea ideilor secundare, completarea 
diagramei lotus cu ideile secundare în urma discuŃiilor colective, formarea grupurilor (de data 
aceasta nu mai este necesar să se constituie un număr fix de 8 grupe, se pot forma chiar mai puŃine), 
completarea diagramei; fiecare grup îi aduce contribuŃia la completarea diagramei, notând, întrun 
anumit interval de timp, maxim 8 idei pentru oricare din cele 8 idei secundare, la un semn al 
profesorului, diagramele se schimbă între grupuri, în sensul acelor de ceasornic (cercurile din 
diagramă rămase goale de la grupa anterioară pot fi completate altă grupă; rotirea diagramelor se 
face până ce acestea ajung la grupul iniŃial), citirea diagramelor i aprecierea rezultatelor.  
                  Sarcina de lucru privind descrierea celor mai importante bătălii din timpul celui deal 
Doilea Război Mondial poate fi realizată prin aplicarea metodei „Floare de nufăr” (tehnica Lotus).  
 
 

  
MARI  BATALII 
ALE CELUI DE
AL DOILEA 
RAZBOI 
MONDIAL     

 
   
    
   STALINGRAD 

 
 
      
          MIDVAY 

 
 
     OPERATIUNEA 
      BARBAROSSA 
 
 

 
      
      BATALIA 
      ANGLIEI 
 

 
 
    
     BATALIA  
     FRANTEI 
 

 
 
     PEARL       
     HARBOUR 
  
 
 

 
 
  
   OPERATIUNEA 
   OVERLORD 

 
 
 
  EL ALAMEIN  
 

 
   
 IV. Atelierul de scriere  
 Atelierul de scriere este o metodă pentru stimularea craetivităŃii i imaginaŃiei elevilor 
Elevii au nevoie să li se ofere din când în când ocazia de a scrie i în cadrul altor ore în afara celor 
de limba i literatura română sau de limbi moderne. Orice elev e capabil să scrie lucruri minunate 
iar creterea ponderii activităŃilor care se bazează pe scriere este o realitate a noilor programe i 
manuale, dei asemenea activităŃi nu pot fi realizate decât întrun context favorabil ca spaŃiu i 
număr de ore. Dar, la clasele cu profil sociouman, dacă profesorul dorete cu adevărat, poate să 
construiască activităŃi de învăŃare bazate pe exerciŃii de scriere.  
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              Metoda atelierului de scriere are i avantaje i dezavantaje; pe acestea din urmă deja leam 
menŃionat mai sus atunci când mam referit la faptul că este necesar un context favorabil în ceea ce 
privete în primul rând numărul de ore.  
             Dar avantajele sunt mult mai numeroase i vizează formarea unor competenŃe specifice 
precum: înŃelegerea aprofundată a unui context istoric prin stimularea creativităŃii i imaginaŃiei 
elevilor, exprimarea de opinii utilizând limbajul istoric, construirea de afirmaŃii pe baza surselor i 
formularea de concluzii relative la sursele istorice, descoperirea în sursele de informare a 
perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor istorice, exprimarea de opinii despre 
personaje i evenimente istorice. Elevii îi dezvoltă respectul faŃă de propriile gânduri i idei, îi 
dezvoltă gândirea critică, ceea ce este important din punctul de vedere al unei societăŃi deschise. În 
acelai timp, atelierele de scriere pot reprezenta nu numai un mijloc util de învăŃare, dar i o metodă 
atractivă i interesantă care poate stimula curiozitatea elevilor pentru studiul istoriei. 
                Exemple de sarcini de lucru pentru lecŃia „Al Doilea Război Mondial”: 
              1. SunteŃi soldat în armata germană care luptă pe frontul de est, în lupta de la Stalingrad. 
RedactaŃi o scrisoare către tatăl vostru,  iubitul/iubita voastră sau comandantul unităŃii militare din 
care faceŃi parte. Această activitate se poate desfăura i pe grupe: elevii din prima grupă redactează 
o scrisoare către tată, a doua către iubit/iubită iar a treia grupă către comandantul militar. Se citete 
câte un text pentru fiecare situaŃie apoi se trag concluzii privind diferenŃele de ton.  
           2. Ne aflăm pe data de 7 decembrie 1941. Atacul japonez de la Pearl Harbor tocmai sa 
încheiat. Pornind de la informaŃiile despre acest eveniment, pe grupe de lucru, elevii vor realiza un 
articol de ziar scris de un jurnalist japonez i un articol scris de un jurnalist american.  
             3. Este februarie 1943. Lupta de la Stalingrad sa încheiat. Unii elevi vor redacta un text 
despre lupta de la Stalingrad din perspectiva unui soldat german, alŃi elevi din perspectiva unui unui 
soldat sovietic.  
V. Analiza surselor istorice     
               Unul dintre obiectivele cadru pentru disciplina istorie îl constituie cunoaterea i 
interpretarea surselor istorice deoarece baza cunoaterii trecutului umanităŃii este sursa istorică de 
orice tip. De asemenea, sursa istorică se află i la baza oricărui demers tiinŃific coerent i eficient 
în domeniul istoriei.  Principalele categorii de surse istorice sunt obiectele, scrisorile, jurnalele, 
documentele oficiale, ziarele, revistele, fotografiile, caricaturile, posterele, afiele etc. 
                În cele ce urmează vom face câteva aprecieri asupra caricaturii pentru că această sursă 
istorică are un impact deosebit asupra elevilor, ajutândui să înteleagă istoria întro manieră mai 
interesantă i mai atractivă. 
                Ce este caricatura ? Caricatura este o sursă istorică, un document vizual, un martor 
interesant al istoriei, mai ales pentru secolele XIX – XX, un instrument de lucru atractiv pentru 
predarea istoriei. Caricatura este o formă particulară de exprimare a unui punct de vedere întro 
manieră sugestivă i uneori comică. O caricatură nu ne spune totul despre un eveniment. Nici nu 
trebuie, pentru că nu acesta este rolul unei surse istorice.  
                  Am identificat o serie  de aspecte de care profesorul ar trebui să Ńină cont atunci când se 
decide să folosească o caricatură la ora de istorie: elevii trebuie să cunoască bine subiectul abordat 
de caricatură, caricatura trebuie să pună în valoare cunotinŃele elevilor, caricatura trebuie să 
conŃină anumite ambiguităŃi care să fie interpretate i explicate de către elevi, profesorul trebuie să 
aibă în vedere raportul obiectivitate i părtinire în alegerea caricaturilor pe care le supune analizei 
elevilor, profesorul trebuie să aibă în vedere stabilirea unei strategii clare i fixarea unor sarcini de 
lucru esenŃiale i accesibile pentru elevi.  
                Folosirea caricaturii la clasă are i avantaje, dar i dezavantaje. Avantajele folosirii 
caricaturii în cadrul orelor de curs sunt: stimulează o serie de procese cognitive de nivel înalt 
precum imaginaŃia, creativitatea, originalitatea, gândirea critică, pune în valoare capacităŃile 
elevului de cercetare, de analiză, spiritul de observaŃie, este o metodă atractivă i interesantă pentru 
elevi care îi poate ajuta pe elevi să înŃeleagă mai bine evenimentele istorice i, de asemenea, poate 
stimula curiozitatea elevilor pentru studiul istoriei. Dezavantajele folosirii caricaturii în cadrul 
orelor de curs sunt: necesită un timp destul de mare afectat în cadrul lecŃiei, pot fi întâmpinate 
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dificultăŃi în găsirea unor caricaturi care să se preteze la stabilirea unor sarcini de lucru esenŃiale i 
accesibile pentru elevi, caricatura exprimă un anumit punct de vedere, deseori fiind folosită ca 
mijloc de propagandă sau instrument de luptă.  
                      Iată câteva caricaturi care pot fi analizate în timpul lecŃiile despre cel deal Doilea 
Război Mondial.  
 

A: Caricatură engleză din septembrie 1939 
1.Ce elemente indică că Stalin i Hitler sunt 

aliaŃi ? 
2. Ce elemente indică că pactul de 

neagresiune este doar un „mariaj de 
convenienŃă” care nu va dura mult timp ? 
3. Ce reprezintă persoana moartă dintre 

Stalin i Hitler ? 
 

 B: Caricatură engleză din 18 
septembrie 1939  
1. De ce cele două  Ńări sunt reprezentate de 
două animale ? 
2. Ce sugerează caricatura referitor la 
relaŃiile dintre cele două Ńări ?  
 
 

 

 

C:   „Anotimpul recoltării fructelor” 
Pe fructe stă scris: Renania, regiunea sudetă, 

Memel, Austria, Saar, Cehoslovacia, 
Polonia. 

 

 

 

 

 
 D: Caricatură publicată în ianuarie 

1940 
Oamenii reprezintă Belgia, Norvegia, 

Suedia, Danemarca, Olanda, Ńările balcanice. 
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E:„Tu eti următorul !” – caricatură din iulie 
1940 

Dentistul Adolf Hitler îi spune lui John Bull 
( simbolul pentru Anglia ) că urmează. Pe 

pălării scrie Austria, Cehoslovacia, Polonia, 
Norvegia, Danemarca, Belgia, Olanda, 

FranŃa, Anglia. 
 

 

 

 

F:„Desigur, nam plănuit niciodată săl ucid 
!” – caricatură din octombrie 1942  

 

 

                   „A învăŃa să înveŃi” reprezintă unul dintre domeniile de competenŃă care trebuie 
dezvoltate pe parcursul colarizării obligatorii, printre componentele sale aflânduse i „abilitatea 
de a dobândi, procesa, evalua i asimila noile cunotinŃe”.  De asemenea, o altă cerinŃă a 
timpurilor noastre este învăŃământul centrat pe elev, adică implicarea elevilor în procesul de 
învăŃare, stimularea interesului elevilor pentru anumite aspecte ale cunoaterii.  
                   Construirea unor activităŃi de învăŃare care să antreneze aceste abilităŃi i capacităŃi ar 
trebui să reprezinte o prioritate pentru toate obiectele de studiu. În acest context, folosirea 
caricaturii ca intrument de lucru în cadrul orelor de istorie este foarte potrivită. Consider că 
metodele activparticipative ajută profesorul de istorie să construiască activităŃi de învăŃare 
atractive, motivante care să contribuie la dezvoltarea abilităŃilor i competenŃelor pe care pune 
accent învăŃământului secolului al XXIlea. Utilizarea strategiilor didactice moderne în activitatea 
didactică contribuie la îmbunătăŃirea calităŃii procesului instructiveducativ, având cu adevărat un 
caracter activparticipativ i o reală valoare educativformativă asupra personalităŃii elevilor.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
           Gheorghe Iuti, Argentina Pânzariu, Valeria Iriciuc, Istorie. Ghid metodic pentru studenŃi i 
profesori debutanŃi, Editura UniversităŃii „Al. I. Cuza”, Editura 2000+ , Iai, 2005 
           Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Lectura i scrierea pentru 
dezvoltarea gândirii critice, vol. II, Centrul EducaŃia 2000, Bucureti, 2000. 
           CrenguŃa Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Ed. Didactică i Pedagogică, 
bucureti, 2006 
          www. johndclare.net 
          www.cartoons. ac.uk.  
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Caricatura ca sursă istorică 
 

Hobjilă Daniela Ramona, 
Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” – Vaslui 

 
 
                     Unul dintre obiectivele cadru pentru disciplina istorie îl constituie cunoaterea i interpretarea 
surselor istorice deoarece baza cunoaterii trecutului umanităŃii este sursa istorică de orice tip. De asemenea, 
sursa istorică se află i la baza oricărui demers tiinŃific coerent i eficient în domeniul istoriei.  Principalele 
categorii de surse istorice sunt obiectele, scrisorile, jurnalele, documentele oficiale, ziarele, revistele, 
fotografiile, caricaturile, posterele, afiele etc. 
                     În cele ce urmează vom face câteva aprecieri asupra caricaturii pentru că această sursă istorică 
are un impact deosebit asupra elevilor, ajutândui să înteleagă istoria întro manieră mai interesantă i mai 
atractivă. 
                     Ce este caricatura ? Caricatura este o sursă istorică, un document vizual, un martor interesant al 
istoriei, mai ales pentru secolele XIX–XX, un instrument de lucru atractiv pentru predarea istoriei. 
Caricatura este o formă particulară de exprimare a unui punct de vedere întro manieră sugestivă i uneori 
comică. O caricatură nu ne spune totul despre un eveniment. Nici nu trebuie, pentru că nu acesta este rolul 
unei surse istorice.  
                    Am identificat o serie  de aspecte de care profesorul ar trebui să Ńină cont atunci când se decide 
să folosească o caricatură la ora de istorie:  

 elevii trebuie să cunoască bine subiectul abordat de caricatură; 
 caricatura trebuie să pună în valoare cunotinŃele elevilor; 
 caricatura trebuie să conŃină anumite ambiguităŃi care să fie interpretate i 

explicate de către elevi; 
 profesorul trebuie să aibă în vedere raportul obiectivitate i părtinire în alegerea 

caricaturilor pe care le supune analizei elevilor; 
 profesorul trebuie să aibă în vedere stabilirea unei strategii clare i fixarea unor 

sarcini de lucru esenŃiale i accesibile pentru elevi; 
                   De asemenea, am identificat o serie de întrebări – cheie care pot fi aplicate în analiza unei 
caricaturi. Ca i în cazul unui text istoric, interpretarea caricaturilor se realizează în câteva etape i din mai 
multe puncte de vedere. Am împărŃit  aceste întrebări – cheie în trei domenii, după cum urmează: 

1. Introducere: Cine este autorul caricaturii ? În ce Ńară a fost realizată ? La ce 
eveniment face referire ? Ce tiu despre perioada în care a fost elaborată 
caricatura ? Ce tiu despre evenimentul la care face referire caricatura ? 

2. Analiză: Ce informaŃii prezintă caricatura ? Cine sunt personajele ? Sunt 
personalităŃi cunoscute sau anonime ?  Cum sunt dispuse personajele ? Există un 
personaj principal ? Putem sesiza anumite anumite sentimente din interpretarea 
caricaturii ? Ce obiecte apar în caricatură ? Ce simbolizează aceste obiecte ? 
Autorul caricaturii raportează o situaŃie, prezintă nite informaŃii, descrie 
evenimente sau transmite un anumit mesaj ?  Care este mesajul caricaturii ? Care 
este scopul acestui mesaj ? Care este atitudinea autorului faŃă de evenimentul la 
care face referire în caricatură ?  

3. Concluzii: Sunt de acord cu mesajul caricaturii ? Am o altă părere ? Care a fost 
evoluŃia evenimentelor după momentul la care face referire caricatura ?  

 
AplicaŃii 

 
                          În continuare propun o activitate care se poate aplica la clasa a Xa la capitolul „RelaŃiile 
internaŃionale în perioada interbelică”. LecŃia poate fi intitulată „Pai spre un nou război”.                        
                          Elevii sunt împărŃiŃi în 7 grupe de 34 ( în funcŃie de numărul elevilor din clasă ), fiecare 
grupă urmând să primească o fiă de lucru care conŃine  o caricatură. Fiecare grupă studiază caricatura, 
având în vedere  indicaŃiile i întrebările alăturate. Fiecare grupă îi va alege un reprezentant care va 
prezenta celorlalte grupe caricatura i evenimentul la care se referă. Acest reprezentant va „juca” rolul de 
profesor pentru ceilalŃi elevi.  
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                         În timpul prezentării, profesorul cordonează activitatea elevilor, el putând  interveni pentru a 
corecta anumite erori, pentru a sublinia anumite aspecte etc.  Demersul didactic prezentat se pretează foarte 
bine lecŃiilor de sinteză i propune o abordare în care accentul cade pe activitatea elevilor. ÎnvăŃarea prin 
cooperare i folosirea caricaturilor ca instrument de lucru pot contribui în mod eficient la optimizarea 
procesului de învăŃământ.  
 
                                                       Caricatura nr. 1 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Această caricatură din 1933 arată o armă japoneză făcând o gaură printre tratatele internaŃionale precum Tratatul Ligii 
NaŃiunilor sau Tratatul Briand – Kellog. La ce eveniment face referire această caricatură ? Care este mesajul acestei 

caricaturi  ? Ce sa mai  întâmplat pe scena internaŃională după acest eveniment ? 
 

Caricatura nr. 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 

 
Caricatură engleză din anul 1936: „Hitler calcă pe spinarea liderilor democraŃiei” .  Primii pai au fost făcuŃi: 

Reînarmarea, Renania i Danzing. Despre ce evenimente este vorba ? Care este mesajul acesei caricaturi ? 
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Caricatura nr. 3  
 
 

 
Good Hunting”, caricatură engleză din anul 1938. 

Hitler este înfăŃiat ca un braconier care fură Austria. Mussolini este 
prezentat ca un supraveghetor al jocului: „Nu am auzit nici o 

împucătură, Adolf!” La ce eveniment face referire caricatura  Ce 
prevedea tratatul de la Versailles referitor la Anschluss ?

Care a fost reacŃia Marii Britanii i a FranŃei faŃă de această acŃiune a 
lui Hitler ? Cum îi justifiau cele două puteri acceptarea Anschlusului 

? 
Caricatura reflectă atitudinea guvernului englez faŃă de Anschluss ? 

De ce Hitler este înfăŃiat ca un braconier ? Ce sugerează acest lucru ? 
Care este poziŃia lui Mussolini faŃă de Anscluss ? Care a fost poziŃia sa 

în anul 1934 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caricatura nr. 4  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caricatură engleză publicată în seara zilei de 30 septembrie 1938 

 
 

 
 

La ce eveniment face referire caricatura ?  
Pe perete este o hartă. Ce Ńară reprezintă harta respectivă ? 

Sub scaunul lui Hitler se găsete o copie a unui act semnat în anul 1934 numit „Pactul celor patru”. Care este 
smnificaŃia prezenŃei unei copii a acestui act ? 

Între cei patru lideri se găsete un glob. Ce simbolizează prezenŃa globului ? 
„De ce nu este un scaun i pentru mine ?” Cine crezi că ar fi spus acest lucru ? De ce ? 

De ce cei patru lideri stau împreună iar Stalin singur ? 
Ce sugerează această caricatură despre opinia publică a timpului ? 

Ce consecinŃe a avut ConferinŃa de la Munchen ? 
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Caricatura nr. 5  
 

Această caricatură este o critică la adresa acordului 
de la Munchen i la adresa conciliatorismului. 

Hitler este înfăŃiat ca un Mo Crăciun rău care bagă 
în sacul său Ńările europene. 

Ce Ńări se găseau în sacul su în octombrie 1938 ? 
În pat se află Cehoslovacia, Ungaria, Polonia etc care 

privesc îngrijorate. De ce ? 
Deasupra patului stă scris „ex French – British 

Family”. Acest lucru sugerează că Ńările din estul 
Europei nu mai au încredere în cele două Ńări. 

De ce iau pierdut încrederea în FranŃa i Marea 
Britanie ? 

A contribuit conciliatorismul la declanarea celui De
al Doilea Război Mondial ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caricatura nr. 6 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caricatură din anul 1938 referitoare la 
dezmembrarea Cehoslovaciei. 

Ce document îi este arătat lui Hitler ? 
Cine credeŃi că ar putea fi cei 2 oameni care îi 

arată lui Hitler acel document ?  
Care a fost principala urmare a dezmembrării 

Cehoslovaciei ? 
De ce invazia Cehoslovaciei ia determinat pe 

mulŃi  englezi să dorească abandonarea politicii de 
conciliatorism ? 
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Caricatura nr. 7  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La ce eveniment face referire caricatura ? Ce elemente indică că Stalin i Hitler sunt aliaŃi ? 

Ce elemente indică că pactul de neagresiune este doar un „mariaj de convenienŃă” care nu va dura mult timp ? Ce 
reprezintă persoana moartă dintre Stalin i Hitler ? 

 
 
 
 
 

Concluzii  
 
                 Folosirea caricaturii la clasă are i avantaje, dar i dezavantaje. 
                 Avantajele folosirii caricaturii în cadrul orelor de curs sunt: 

 stimulează o serie de procese cognitive de nivel înalt precum imaginaŃia, 
creativitatea, originalitatea, gândirea critică etc; 

 pune în valoare capacităŃile elevului de cercetare, de analiză, spiritul de 
observaŃie;  

 este o metodă atractivă i interesantă pentru elevi care îi poate ajuta pe elevi să 
înŃeleagă mai bine evenimentele istorice i, de asemenea, poate stimula 
curiozitatea elevilor pentru studiul istoriei; 

                      Dezavantajele folosirii caricaturii în cadrul orelor de curs sunt:  
 necesită un timp destul de mare afectat în cadrul lecŃiei; 
 pot fi întâmpinate dificultăŃi în găsirea unor caricaturi care să se preteze la 

stabilirea unor sarcini de lucru esenŃiale i accesibile pentru elevi;  
 caricatura exprimă un anumit punct de vedere, deseori fiind folosită ca mijloc de 

propagandă sau instrument de luptă;  
                     Interpretarea izvoarelor urmărete extragerea i înŃelegerea datelor cuprinse în document. 
Înainte de toate, analiza unei surse presupune validarea acesteia. Iar validarea sursei istorice permite 
istoricului sau profesorului să o utilizeze i determină modalităŃile de utilizare ale acesteia în demersul 
explicativ. În alegerea surselor ce urmează a fi folosite în cadrul orelor de curs, profesorul trebuie să aibă în 
vedere o serie de întrebări: Reflectă un anumit punct de vedere ? Au fost create cu scopul de a influenŃa 
oamenii ? Ce atitudini reflectă ?   
                   „A învăŃa să înveŃi” reprezintă unul dintre domeniile de competenŃă care trebuie dezvoltate pe 
parcursul colarizării obligatorii, printre componentele sale aflânduse i „abilitatea de a dobândi, procesa, 
evalua i asimila noile cunotinŃe”.  De asemenea, o altă cerinŃă a timpurilor noastre este învăŃământul 
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centrat pe elev, adică implicarea elevilor în procesul de învăŃare, stimularea interesului elevilor pentru 
anumite aspecte ale cunoaterii.  
                   Construirea unor activităŃi de învăŃare care să antreneze aceste abilităŃi i capacităŃi ar trebui să 
reprezinte o prioritate pentru toate obiectele de studiu. În acest context, folosirea caricaturii ca intrument de 
lucru în cadrul orelor de istorie este foarte potrivită.  
                   Consider că această sursă – caricatura – poate ajuta profesorul de istorie să construiască activităŃi 
de învăŃare atractive, motivante care să contribuie la dezvoltarea abilităŃilor pe care pune accent 
învăŃământului secolului al XXIlea.  
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
          www. johndclare.net 
          www.cartoons. ac.uk.  
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PROIECT EDUCAłIONAL: NOI SUNTEM DOROBANłII DIN VASLUI 
 

Hobjilă Daniela Ramona, 
Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

 
         Motto: „PuŃine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest Ńinut al Vasluiului, care nu e nici 
la munte, nici la es i se împărtăete de  o neasemuită frumuseŃe”.   (Nicolae Iorga)  
 
       1. Argumentul proiectului: MulŃi înŃelepŃi au afirmat că nu poŃi aprecia ceva ce nu cunoti 
destul de bine. Din acest motiv este necesar ca cei tineri să cunoască specificul localităŃii în care 
trăiesc. Prin activităŃile propuse se dorete dezvoltarea interesului elevilor pentru civilizaŃia i 
cultura locală.  
            De ce „DorobanŃii din Vaslui”? Pentru a evoca personalitatea lui Constantin łurcanu 
(cunoscut sub denumirea de Pene Curcanul), eroul vasluian al războiului de independenŃă (1877
1878). Pene Curcanul a făcut parte dintrun batalion al  Regimentului 7 DorobanŃi, denumit 
ulterior Regimentul 13 DorobanŃi. La 1 martie 2009 sau împlinit 155 de ani de la naterea acestui 
erou vasluian.  
       2. Perioada de desfăurare:  martie – iunie 2010 
       3. Locul de desfăurare: Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” – Vaslui 
       4. Coordonator: profesor Hobjilă Daniela Ramona 
        5.Scopul proiectului: stimularea elevilor pentru cunoaterea specificului istoric, cultural, 
etnografic etc. al localităŃii în care trăiesc. Sloganul proiectului este „Promovează regiunea în care 
trăieti!”.  
       6.Obiectivele proiectului: 

 cunoaterea tradiŃiilor i obiceiurilor locale; 
 educarea elevilor în spiritul respectului faŃă de tradiŃiile i obiceiurile locale;  
 exersarea abilităŃilor de comunicare i de colaborare; 
 dezvoltarea abilităŃilor pentru învăŃarea permanentă;  
 integrarea cunotinŃelor obŃinute în mediile nonformale de învăŃare; 
 implicarea elevilor în culegerea de folclor; 
 valorificarea valenŃelor creative ale elevilor; 
 crearea la nivelul colii a unor materiale informative care pot facilita proiectarea, 

implementarea i evaluarea activităŃilor extracolare care au ca scop promovarea valorilor 
culturale din Vaslui; 

        7. Grup Ńintă: 30 elevi de la clasele IXXII; 
        8. Etapele desfăurării proiectului: 

 prezentarea proiectului; 
 constituirea echipei de proiect; 
 stabilirea surselor de documentare; elevilor li sa recomandat o serie de cărŃi i pagini de 

internet; 
 stabilirea activităŃilor; 
 stabilirea i distribuirea sarcinilor de lucru; 
 aplicarea chestionarului „Ce tiu despre Vaslui?”; 
 realizarea sondajului de opinie „3 legende pentru Vaslui”;  
 realizarea expoziŃiei  „Familia românească în fotografia veche”; 
 realizarea expoziŃiei „Vasluiul de altădată”; 
 prelucrarea i analizarea informaŃiilor obŃinute în urma documentării; 
 publicarea materialelor pe siteul www.didactic.ro; 
 elaborarea materialelor, prezentarea lor, tragerea concluziilor finale;  
 realizarea CDului cu prezentarea proiectului i a materialelor realizate pe perioada 

desfăurării proiectului;  
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  9. ActivităŃi propuse:  
 realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii localităŃii Vasluiului (pliante/postere); 
 elaborarea unor materiale referitoare la specificul istoric, cultural, etnografic al Vasluiului 

(materiale word i Power Point); 
 aplicarea chestionarului „Ce tiu despre Vaslui?”; 
 realizarea sondajului de opinie „ 3 legende pentru Vaslui”. Fie că fac parte din trecut, fie că 

sunt “legende vii”, personalităŃile vasluiene oferă modele de acŃiune de care suntem mândri 
i de la care avem ce învăŃa.Elevii cunosc foarte puŃine personalităŃi remarcabile care sau 
născut în oraul Vaslui sau care sunt legaŃi de această localitate. Elevilor li sa cerut să 
selecteze 3 personalităŃi care, în viziunea lor, au marcat sau continuă să marcheze evoluŃia 
oraului Vaslui. Lista cuprindea 15 personalităŃi vasluiene din diverse domenii: tiinŃă, 
actorie, istorie, artă, sport etc. 

 realizarea expoziŃiei „Familia vasluiană în fotografia veche” cu prilejul Zilei InternaŃionale 
a Familiei (15 mai); 

 culegere de folclor; 
 vizită la Muzeul JudeŃean „tefan cel Mare” din Vaslui; 
 participarea la concursuri tematice („Rădăcini”, „Cultură i civilizaŃie în România”, 

„România pitoreascăpromovează regiunea în care trăieti”, concursul de proiecte „Noi 
suntem ...” organizat pe siteul www.didactic.ro; acest proiect a obŃinut locul I la concursul 
de proiecte organizat pe siteul www.didactic.ro); 

 acŃiuni de diseminare a rezultatelor proiectului; 
10. Rezultate ateptate: 

 învăŃarea de către 20 de elevi a modului de a aduna informaŃii din diverse surse (internet, 
cărŃi, reviste), de a le selecta, de a le prelucra i structura; 

 realizarea de materiale care promovează zona Vasluiului; 
 realizarea unui portofoliu al proiectului; 
 realizarea unui CD cu prezentarea proiectului i materialele elaborate pe parcursul 

desfăurării proiectului; 
 participarea la simpozioane, sesiuni de comunicare i concursuri tematice cu produsele 

proiectului; 
 promovarea materialelor realizate în cadrul colii; 
 publicarea de articole despre proiect în diverse reviste colare; 
 creterea interesului elevilor pentru implicarea în activităŃi extracolare i pentru 

participarea la concursuri pe tema promovării regiunii locale;  
 dezvoltarea abilităŃilor elevilor de a lucra în echipă; 
 îmbunătăŃirea cunotinŃelor elevilor despre specificul cultural, istoric, etnografic al regiunii 

locale;  
   11. ModalităŃi i instrumente de monitorizare i evaluare ale rezultatelor proiectului: 
chestionare, sondaje de opinie în rândul elevilor, discuŃii, pliante, materiale Power Point i Word, 
afie, expoziŃii.  
   12. Produse realizate: 

 Fotografii; 
 Pliante („Movila lui Burcel, Pe urmele Elenei Cuza la Soleti”, Mănăstirea Bujoreni”, 

Mănăstirea Moreni”, „Satul Grumezoaia”, „Câmpul de luptă de la Podul Înalt”, „Mănăstirea 
Floreti”); 

 Materiale Power Point („Hai hui prin Vaslui”, „Statuile din Vaslui”, „Bisericile din Vaslui”, 
„Biserica Sfântul Ioan Botezătorul”, „Galeria personalităŃilor istorice”, „Monumentul de la 
Podul Înalt”, „VasluiTrasee turistice I”, „Vasluitrasee turistice II”, „Vasluitrasee turistice 
III”); 

 Materiale Word („Etnografie i folclor”, „Călătorie prin satele vasluiene”, „Pene Curcanul
eroul vasluian al războiului de independenŃă”, „Victoria de la Vasluibătălie cu răsunet 
european”); 
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 ExpoziŃii: „Familia vasluiană în fotografia veche”, „Vasluiul de altădată”;  
 CDul cu prezentarea proiectului; 

13. ActivităŃi de diseminare: 
 realizarea unui CD cu materialele realizate pe parcursul desfăurării proiectului”; 
 realizarea de panouri; 
 dezbateri în cadrul orelor de dirigenŃie pornind de la materialele realizate; 
 publicarea materialelor realizate pe siteul www.didactic.ro; 
 prezentarea proiectului în revista „Dialoguri istorice”; 
 publicarea de articole în diverse reviste; 
 distribuirea de pliante; 
 organizarea unui seminar de diseminare la nivelul colii; 

14. Sustenabilitate:  
 atragerea altor elevi i cadre didactice în munca de elaborare a unor astfel de proiecte de 

promovare turistică a oraului Vaslui; 
 utilizarea materialelor eleborate pe parcursul desfăurării proiectului în cadrul orelor de 

dirigenŃie sau a activităŃilor extracolare; 
 participarea la alte concursuri care au ca tematică promovarea specificului istoric, 

etnografic, cultural („RădăciniTradiŃii i obiceuri”, „Peun picior de plai”, „”ezătoarea la 
români”, „Cultură i civilizaŃie în România” – ediŃia din 2010, „Călător prin tradiŃiii”, 
„Promovarea tradiŃiilor i obiceiurilor proprii”, „Valorile care ne reprezintă”, „TradiŃii 
pascale”); 

 15. Concluzii finale:  
 ActivităŃile desfăurate au arătat ca elevii tiu prea puŃine lucruri despre trecutul Vasluiului; 
 Elevii au descoperit informaŃii interesante despre localitatea în care trăiesc;ei au aflat astfel 

că unele personalităŃi despre care aud în cadrul orelor de curs sau născut în Vaslui;  
 Proiectul ia implicat pe elevi în activităŃi care au contribuit la dezvoltarea abilităŃilor de a 

lucra cu calculatorul, de a colabora în echipă; 
 Realizarea pliantelor au oferit un prilej de stimulare i manifestare a creativităŃii i 

imaginaŃiei elevilor;  
 Activitatea “Familia vasluiană în fotografia veche” a avut scopul de a scoate la lumină i de 

a promova valorile autentice păstrate de memoria fotografiei;  
 Proiectul ia stimulat pe elevi să se implice i în alte activităŃi extracolare sau să participe 

la concursuri care au ca tematică promovarea regiunii locale;  
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Violenţa în şcoală
Măsuri de combatere

Prof. Zota Maria Magdalena
Grup Şcolar Mărăşeşti

Dicţionarul explicativ al limbii române explică termenul de VIOLÉNT, -Ă ,adj. 

1. Care se produce sau acţionează cu putere, cu intensitate, intens, puternic, tare.. 

2. (Despre fiinţe) Care are accese de furie, care se lasă condus de mânie, care se 
înfurie usor, care are manifestări nestăpânite; coleric, furtunos, impulsiv, nestăpânit. 
♦ (Despre manifestări ale fiinţelor) Care arată impulsivitate, nestăpânire, agresiune. 

3. Care se face cu forţa; brutal, silnic. 

Violenţa fizică şi verbală este o problemă de actualitate în societate. O găsim pe stradă, în 
familie, în şcoli , în mass media, în jocuri video, în sport . 

30 ianuarie reprezintă Ziua Mondială pentru Non-Violenţă în Şcoli

Tipuri de violenţe la care sunt supuşi elevii :

-violenţă emoţională, vulgaritatea de limbaj. 

-violenţă fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici

-agresivitatea părinţilor, fraţilor, bunicilor ca măsură de disciplinare a copiilor. -
critica si sancţiunile exagerate ale profesorilor, care nu-şi cunosc suficient de bine 
elevii. 

-violenţă stradală, escrocherii, şantaj din partea unor tineri fără ocupaţie, a găştilor 
de cartier

-violuri, perversiuni sexuale, pornografie- între elevi sau provocate de persoane 
dinafara şcolii.

Cauzele violentei sunt foarte variate; nu sunt în măsură să fac eu o clasificare a 

acestora, sunt suficiente studii făcute pe marginea acestei teme.

Şcoala insăşi poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă, ea 

reprezintă un loc unde elevii se instruiesc, învaţă. Dar este si un loc unde se stabilesc 

relaţii, se promoveaza modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea 

cognitivă, afectiva şi morală a copilului.
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Clasa şcolară constituie un grup ai cărei membri depind unii de alţii, fiind 

supuşi unei mişcări de influenţare reciprocă de a determina echilibrul funcţional al 

câmpului educaţional.

Deoarece şcoala nu poate constitui singurul factor care trebuie să intervină în 

educaţia unui copil, e necesar să stabilească în permanenţă o legatură strânsă cu 

familia elevului, ca impreună cu aceasta să realizeze integrarea armonioasă a 

copilului în societate, formarea trăsăturilor de caracter pozitive.

Pentru a combate actele de violenţă de la nivelul şcolii, este necesară o 

opinie unitară a cadrelor didactice, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu 

psihologul şcolii, pentru a-i solicita acestuia sprijinul când este necesar, un deosebit 

tact pedagogic al tuturor cadrelor didactice, care trebuie să constituie modele de 

conduită pentru elevi şi care să ia întotdeauna măsurile cele mai adecvate şi aplicate 

la fel şi cu consecvenţă în toate cazurile.

Trebuie să conştientizăm elevii că fiecare om este bun la ceva, şi că nu 

numai cel care are rezultate bune la învăţătură este valoros, iar restul lumii nu mai 

contează.

În cadrul orelor de dirigenţie este necesar să se dezbată teme despre 

respectul pentru cei din jur, despre prietenie, despre ce înseamnă colegialitate şi să se 

combată de către diriginte ideea că fiecare poate să facă ce vrea ; elevilor trebuie să 

li se explice că ei trăiesc într-un colectiv şi că nu pot face orice în numele 

democraţiei, că democraţie înseamnă să te simţi tu bine, dar şi cei din jur şi că 

fericirea fiecăruia nu trebuie să se construiască pe nefericirea celor din jur. Ca 

diriginţi nu trebuie să uităm că educatie se face cu orice prilej şi nu numai la ora de 

dirigenţie ( şi numai la clasa la care este diriginte). Spiritul de echipă, respectul 

pentru cei din jur, manifestări opuse violenţei, pot fi cultivate prin activităţi 

extraşcolare ,de exemplu: vizite la copii fără familie, la bătrâni neputincioşi(azil), 

colectarea de alimente, haine, jucării pentru cei nevoiaşi şi distribuirea lor.

Foarte important după cum am mai spus, în combaterea violenţei este 

DIALOGUL; între elevi şi profesori, elevi şi părinţi, profesori şi părinţi; numai o 

bună comunicare între părţile enumerate pot depista anumite probleme din viaţa 
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acestora .O legătură de suflet între elevi şi profesori consider că este imperios 

necesară pentru buna funcţionare a procesului educativ şi nu mă refer doar la 

diriginţi ci la toţi profesorii; consider că elevii trebuie trataţi în mod egal şi cu 

respect dând dovadă de tact şi înţelepciune, indiferent de provenienţă, etnie, stare 

materială, etc.

O altă metodă de combatere a violenţei în şcoală consider că poate fi 

cultivarea cultului pentru FRUMOS, cu tot ce implică asta : artă, teatru, cinema, 

excursii în natură. În acest mod elevii conştientizează că poate exista şi o altă lume 

în afară de cea pe care o văd zilnic (pe stradă, mijloace de transport, tv, mass 

media…); se pot realiza inclusiv concursuri tematice , incluzând expozitii de artă 

fotografică, desen, poezie, în acest fel promovând valorile artistice ale elevilor.

Las lista deschisă celor care doresc să vină cu completări…
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