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Discipline : ISTORIE 

Clasa : A  VII A 
 

Propunator : 
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ARGUMENT 
 

Optionalul “Istoria locala” propune elevilor de clasa a VII-a sa descopere si sa rescrie 

pagini din istoria locala, să cunoască mai bine realităţile comunităţii locale, istoria propriilor 

familii, sa impartaseasca din experienta oamenilor “obisnuiti” si sa le raporteze la realitatile 

societatii, evenimentele  “marii istorii”. 

Metodologia de lucru a proiectelor, care se vor derula in cadrul optionalului, apartine 

istoriei orale care imbina analiza si cercetarea clasica cu interviul (atat, ca sursa, cat si ca 

relatie sociala stabilita intre cercetator si martor). 

 

Istoria locală este o realitate a şcolii româneşti din zilele noastre, este de actualitate, 

dar este şi o necesitate. Este cea de lângă noi, din imediata vecinătate, este cea căreia îi 

aparţinem, este cea care aşteaptă să fie descoperită şi valorificată. 

  

Orice localitate îşi are istoria ei, are o vechime, o întindere în timp şi spaţiu, are 

personalităţile ei, are OAMENI, LOCURI, FAPTE cu care se poate mândri. Este rolul 

profesorului de istorie să le descopere, să încerce să le pună în valoare, să-i facă pe elevi să le 

conştientizeze însemnătatea, să fie interesaţi şi mândri de comunitatea locală. Numai 

cunoscând istoria locală ne cunoaştem mai bine, învăţăm să fim mai buni, să apreciem 

valorile neamului, ne dezvoltăm spiritul patriotic. 

Curriculum la decizia şcolii se constituie din pachete disciplinare opţionale aprobate la 

nivel central, cât şi din pachete disciplinare opţionale constituite la nivelul unităţii de 

învăţământ. Curriculum la decizia şcolii este stabilit de către Consiliul de Administraţie al 

unităţii şcolare în urma consultării elevilor şi a părinţilor, şi ţinând cont de resursele umane şi 

materiale disponibile. 

Istoria locală este o disciplină nouă, i se aloca ore de opţional. Este un opţional 

întocmit în şcoală pentru care se realizează programă proprie şi suport de curs.  

Istoria locală trebuie raportată permanent la istoria naţională, la cea universală, 

evenimentele trebuiesc corelate, stabilite conexiuni. Este cea care îl duce pe elev de la 

apropiat la depărtat, de la abstract la concret. În cadrul opţionalului de istorie locală elevii se 

transformă din receptori în emiţători, aduc imformatii, uneori direct de la sursă, îi face să fie 

mai activi, mai implicaţi în procesul de învăţământ. 

În zilele noastre oferta educaţionala are rolul de a pune în valoare instituţiile şcolare, 

de a veni în întâmpinarea elevului, de a aduce un element de noutate, de a face şcolile să se 

diferenţieze între ele, de a fi mai atractive, de ai face pe copii şi părinţi să înţeleagă că ele 

reprezintă cea mai bună variantă. Toate acestea se pot realiza în special cu ajutorul 
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Curriculumului la decizia şcolii. Scoala românească 

actuală crează particularităţi de învăţare propriilor elevi, oferă şi alternative pe lângă trunchiul 

comun. 

Prin intermediul opţionalului, elevii nu numai că studiază istoria, ci se afla chiar în 

mijlocul ei.  

Opţionalul corespunde foarte mult cerinţelor actuale ale educaţiei în sensul că 

învăţământul este centrat pe elev, metodele folosite sunt active şi interactive, mijloacele de 

învăţământ sunt diverse, formele de evaluare sunt multiple, locaţiile pot fi variate. Sursele de 

documentare acoperă o gamă largă, elevii au ocazia să vină în întâmpinarea imformaţiei. 

Formează competente civice şi sociale, promovează valori şi atitudini democratice. 
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COMPETENTE    
SI  EXEMPLE  DE  ACTIVITATI  DE  INVATARE 

 
 
1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate pentru organizarea 
demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese. 
 

Competente specifice  Exemple de activitati de invatare  
1.1 sa utilizeze corect si flexibil conceptele si 
informatia data  
 
 
1.2 sa selecteze termenii specifici unei teme 
  
 
 

-descoperirea unor definitii in surse adecvate ( 
dictionare, situri) 
-exercitii de cunoastere si utilizare corecta a 
terminologiei specifice 

 
-elaborarea textelor cu teme date sau la alegere, 
structurate si nestructurate, cu raspuns restrans 
-realizarea unui glosar de termeni specifici 
optionalului 

 
  2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice. 
   

Competente specifice Exemple de activitati de invatare 
2.1. sa dezvolte competente de munca in 
echipa, de cooperare si/sau competitie  
 
2.2.sa dezvolte şi sa exerseze abilităţi de 
comunicare deschisă şi eficientă; 
 
 
2.3.sa realizeze o punte de legatura 
intergenerationala  
 

-pregatirea, redactarea si prezentarea unui proiect pe o 
tema data 
 
-elaborarea, redactarea si prezentarea unui plan de 
dezbatere pe o tema data 
-simulari 
 
 
-contactarea intervievatilor 
-realizarea interviului 
-respectarea ghidului de comportament in timpul 
desfasurarii interviului 

 
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea temelor de cercetare 

 

Competente specifice Exemple de activitati de invatare 
3.1.Cunoasterea unor  aspecte ale istoriei 
locale 
 
3.2.Participarea  directa la scrierea istoriei 
locale (in dubla calitate de martor si autor); 
 
3.3.Formarea si dezvoltarea  deprinderilor de 
cercetare, documentare, investigare, 
organizare si transmitere a informatiei de 

-pregatirea, redactarea si prezentarea unui proiect pe o 
tema data 
 
 
-contextualizarea interviurilor 
-redactarea articolelor despre experienta personala in 
cadrul interviului 
-elaborarea schemei unui proiect de istorie locala 
-elaborarea elementelor mapei interviului 
-studierea si interpretarea  surselor de informare   
-sintetizarea informatiilor dintr-o sursa sau mai multe 
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istorie clasica si orala  
 
3.4.Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor 
TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiei) 
 
 
 
 
 
3.5.Formarea deprinderii de realizare a unor 
produse originale 

referitoare la un aspect /eveniment 
 
-exercitii de utilizare a logisticii necesare interviului 
(camera, reportofon) 
-utilizarea programelor de transcriere audio a 
interviurilor 
-realizarea unei pagini wiki, a unei reviste online cu 
interviuri si articole 
-realizarea unui film dupa un interviu 
-simulari 
-ghid de interviu 
-contextualizarea interviului 
-editarea interviului 
-redactarea articolelor cu experienta interviilor  
-organizarea unei expozitii tematice (fotografii, 
obiecte etc) 

 
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă 
 

Competente specifice Exemple de activitati de invatare 
4.1.Utilizarea eficienta  a  timpului si  a  
resurselor  
 
4.2.Cultivarea  independenţei în gândire şi 
exprimare 

-simulari de folosire a resurselor logistice 
-simulari de interviuri 
 
 
-dezbateri  
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MODALITATI DE EVALUARE 
 

EVALUARE INITIALA : 
- chestionar cu itemi obiectivi si semi-obiectivi  

EVALUARE FORMATIVA orala si scrisa ( posibila atat in procesul de 
predare, cat si in  timpul acodat feed-back-ului : 

1. orala : 
- simulare/joc de rol/ interpretarea unui rol pe baza cerintelor sau 

liber; 
- observarea sistematica (prin metodele : cercul de conversatie, 

brainstorming, conversatie euristica);  
- intrebari simple; 
- intrebari complexe (aplicarea problematizarii); 
- identificarea notiunilor si termenilor specifici; 
- transmiterea rezolvarilor fiselor de lucru, de studiu. 

2. Scrisa : 
- elaborarea  elementelor mapei de interviu, a proiectelor si a 

articolelor/eseurilor (individual, de grup, frontal); 
- alcatuirea ghidului de interviu, a listei de cuvinte cheie; 
- completarea   glosarului de termeni, a jurnalului individual si al 

echipei; 
- postarea pe pagina wiki, in revista online etc; 
- rezolvarea chestionarelor cu itemi obiectivi si semi-obiectivi; 
- redactarea unor texte cu teme date sau la alegere; 
- autoevaluarea ( prin corectarea propriilor greseli din chestionare); 
- alcatuirea produselor originale : afis, pliant, chestionar, fisa, ghid de 

intrebari, articol, pagina wiki etc; 
EVALUAREA SUMATIVA : 

- teste, chestionare cu itemi obiectivi si semi-obiectivi; 
- realizarea de album /buletin/brosura cu teme si imagini 

reprezentative ale proiectului/optionalului; 
- organizarea unei expozitii tematice (fotografii, obiecte); 
- prezentarea paginii wiki, a revistei online; 
- realizarea glosarului cu termeni specifici optionalului; 
- prezentarea proiectului individual, de grup, frontal;  
- prezentarea portofoliului ( cu componente alese de profesor si elev 

dintre cele mai performante si reprezentative contributii ). 
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VALORI SI ATITUDINI 
 

- toleranţa şi activitatea deschisă, constructivă 

- conştientizarea raportului dintre individ şi mediul social 

- înţelegerea rolului istoriei din viaţa prezentă prin capacitatea de predicţie 

a schimbărilor 

- asumarea critică a rolurilor ce decurg din apartenenţa la diferite identităţi 

(rasă, etnie, confesiune) 

- punerea în valoare şi protejarea bunurilor de patrimoniu local 
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PLANIFICARE 
 

CLASA a VII-a         A,B                                                                            

 COMPONENTA SEM. I SEM. 

II 

TOTAL 

 1.  INTRODUCERE  2  2 

 2.  PARTICULARITĂŢI FIZICO-

GEOGRAFICE 

8  8 

  

3.  

REPERE ÎN TIMP ( ISTORICUL 

COMUNEI) 

6 1 7 

 4. EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ ŞI 

STRUCTURA ETNICĂ 

 1 1 

 5. OCUPAŢIILE  1 1 

 6. INSTITUŢIILE   8 8 

 7.  ASPECTE ETNOGRAFICE ŞI 

FOLCLORICE 

 2 2 

 8. IN LOC DE CONCLUZII : 

BEREVOESTI  DUPĂ 1989 

 1 1 

  9. EVALUARE ŞI SINTEZĂ  2 4 6 

 18 18 36 
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CLASA  a-VII-a                    
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE  
 SEM. I 

 
CONŢINUTURI 

 
COMPETEN
ŢE
SPECIFICE

 
I.. INTRODUCERE  

2 ore  

 
   Prezentarea opţionalului  

 

 
II. PARTICULARITĂŢI  
FIZICO- GEOGRAFICE 
 
 9 ( 8+1) ore 

1. Poziţia fizico- geografică 
2. Relieful 
3. Hidrografia : - apele subterane 
                            - reţeaua hidrografică  
4. Particularităţile climatice 
5. Învelişul bio- pedogeografic:  - solurile şi utilizarea  
                                                            terenurilor 

                                           - vegetaţia  
                                           - fauna  

 

 

 

 
III. REPERE  ÎN TIMP 
 
( ISTORICUL COMUNEI) 
 
 

8( 7+1) ore  

1. Versiuni orale cu privire la întemeierea satelor comunei 
Berevoesti 

2. Toponimia şi atestarea documentară a satelor comunei 
Berevoesti 

3. Monumente istorice. Monumente dedicate eroilor 
4. De-a lungul istoriei: participarea locuitorilor la evenimentele 

majore ale Istoriei Românilor  
Berevoesti în timpul regimului comunist  

5. Târguri  

 

 
EVALUARE  2 ore  

    Evaluare: Particularităţi fizico – geografice 
    Evaluare semestrială                                                                                      

 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 

SEM. II 

 
CONŢINUTURI 

 
COMPETEN
ŢE 
SPECIFICE

IV . EVOLUŢIA 
DEMOGRAFICĂ ŞI 
STRUCTURA ETNICĂ  1 oră 

1.Evoluţia demografică 
2. Structura etnică 

 
 
V. OCUPAŢIILE  
 

1 oră 

1.  Agricultura 
2. Creşterea animalelor 
3. Meşteşugurile( ţesutul, cusutul, cojocăritul etc.) 
4. Comerţul  
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VI INSTITUŢIILE  
 
  

5( 4+1) ore 
 
 
 
 

1. Şcoala ( organizare, localuri, învăţători, figuri de dascăli, 
personalităţi culturale): - Şcoala din satul Pamanteni 
                                      -  Şcoala din satul Ungreni 
                                      - Şcoala din satul Gamacesti 
                                      - Şcoala din satul Bratia 
                                       -  Şcoala din satul Otelu 
                                       -    
 

Săptămâna „ Să ştii mai multe, 
să fii mai bun”   

 

 
 
 
VI. INSTITUŢIILE  
 

4 ore 

2. Biserica: - 
                    -  Biserica „ Valea satului 
                    - Biserica  Vatra satului 
                    -  Biserica din Ungureni 
                     
 
3. Dispensarul  
4.  Farmacia 

 
  VII. ASPECTE 
ETNOGRAFICE ŞI 
FOLCLORICE     2 ore 

1. Gospodăria şi locuinţa. 
2. Portul. Caracteristici vestimentare 
3. Obiceiuri şi credinţe 
4. Folclorul ( jocuri şi dansuri populare) 

VIII. IN LOC DE 
COMCLUZII                1 oră  

1. Berevoesti după 1989 

 
EVALUARE FINALĂ  
 3 ore  
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Competenţe specifice: 
 

1.1.Orientarea în teren şi localizarea elementelor spaţiului geografic;  
1.2.Identificarea şi descrierea caracteristicilor elementelor geografice specifice 
locului natal;  
2.1.Comentarea axelor cronologice;  
2.2.Cunoașterea instrumentele de măsurare specifice epocilor studiate;  
2.3.Identificarea în surse istorice diferite a elementelor de datare.  
3.1.Clasificarea informaţiile provenite din diferite surse istorice;  
3.2.Clasificarea informaţiile provenite din surse diferite în alcătuirea planului 
unei investigaţii istorice.  
4.1.Identificarea elementele comune şi diferite legate de mai multe fapte  
istorice;  
4.2.Distingerea cauzele şi consecinţele, pe termen scurt şi lung, ale unui fapt 
istoric;  
4.3.Exprimarea opiniei despre personalități şi evenimente istorice 
5.1.Identificarea evoluţiei unor termeni istorici;  
5.2.Selectarea şi folosirea adecvată a termenilor proveniţi din analiza surselor 
istorice;  
5.3.Redactarea de lucrări scurte folosind termenii indicaţi. 
6.1.Observarea de stereotipii reciproc manifestate în relaţiile dintre grupuri 
umane;  
6.2. Participarea activă la acţiuni de conservare şi valorificare a patrimoniului 
cultural local. 
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BIBLIOGRAFIE GENERALA 
 
 
BIBLIOGRAFIE SPECIALA  

 Nicoara, T, Istorie locala si surse locale. Proiect pentru invatamant 

rural, Bucuresti, 2005 

 Idem, Istoria si traditiile minoritatilor din Romania. Proiect pentru 

invatamant, Bucuresti, 2005 

 STASZ, B., ULRICH, L.,  Istorie orală – spunem poveşti şi scriem 

despre viata, Centrul Educatia 2000+, Editura Corint,  Bucureşti, 2000 

 TÎRCĂ,  A. ,  RĂDULESCU, E, Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 

2000+,Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2002 

 

BIBLIOGRAFIE GENERALA 

 Arhiva primariei BEREVOESTI 

 Arhiva Scolii Gimnaziale “MIHAI TICAN RUMANO,BEREVOESTI 

 

INTERNET  

 http://www.scribd.com/doc/33633527/7/Istorie-oral%C4%83 

 
 

 

http://www.scribd.com/doc/33633527/7/Istorie-oral%C4%83


     Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi  
Antreprenoriatul Tinerilor  (ESAYEP), 

2014-2021 

 

15 
“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 

 

CENTRUL 
JUDEȚEAN DE 

RESURSE ȘI 
ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ, 
ARGEȘ  

Material realizat cu sprijinul financiar al 

Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a 

Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

 


	



