
DESCRIEREA DISCIPLINELOR OPȚIONALE PENTRU ISTORIE 

 

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANTICĂ – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ANTICĂ este un curs 
opţional  ca disciplină nouă destinat elevilor din clasa a-IX-a, profil Umanist, specializare Ștințe 
Sociale în cadrul ariei curriculare ,,Om şi societate”. 
Scopul disciplinei propuse este: 

- să extindă dimensiunea culturală a capitolelor destinate culturii și civilizației antice în 
contextul dezvoltării universale; 

- să aprofundeze cunoştiinţele, capacitaţile şi atitudinile dobândite de elevi în cadrul lecţiilor de 
cultură si civilizaţie prevăzute în programa de istorie a clasei a IX-a; 

- să stimuleze interesul elevilor pentru cultura şi civilizaţia omenirii din antichitate; 
- să stimuleze prin exercitii capacitatea de învăţare specific vârstei şi modelarea unui 

comportament constructiv; 
- îndrumarea lecturii elevilor; 

 

ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURII-ANTICHITATEA ȘI EVUL MEDIU este un curs 
opţional  ca disciplină nouă destinat elevilor din clasa a-IX-a, profil Umanist, specializare Ștințe 
Sociale în cadrul ariei curriculare ,,Om şi societate”. 
Scopul disciplinei propuse este: 

- să extindă dimensiunea culturală a capitolelor destinate artei și arhitecturii antice în contextul 
dezvoltării universale; 

- să aprofundeze cunoştiinţele, capacitaţile şi atitudinile dobândite de elevi în cadrul lecţiilor de 
cultură prevăzute în programa de istorie a clasei a IX-a; 

- să stimuleze interesul elevilor pentru arta și arhitectura din antichitate; 
- să stimuleze prin exercitii capacitatea de învăţare specific vârstei şi modelarea unui 

comportament constructiv; 
- îndrumarea lecturii elevilor; 

 

O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA este un curs opţional  ca disciplină nouă 
conceput având în vedere următoarele elemente: 

- Propune un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului, a 
educaţiei pentru diversitate, a educaţiei pentru dimensiunea de gen, a perspectivelor multiple asupra 
istoriei, a problemelor sensibile şi controversate, a strategiilor de argumentare, negociere şi cooperare, 
a utilizării surselor multiple de informare şi documentare; 
- Este o abordare complementară la temele care tratează istoria comunismului din România şi pe  care 
elevii le studiază pe parcursul liceului în cadrul cursului general de istorie; 
- Propune dezvoltarea unui demers didactic axat pe patru coordonate: 

- O deconstrucţie a mecanismelor de putere şi psihologice pe care s-a întemeiat instaurarea 
comunismului în România şi menţinerea la putere a regimului comunist; 

- O ofertă de cunoaştere centrată pe exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice; 
- Realizarea unui demers autonom de cunoaştere; 
- Un exerciţiu care are în vedere educarea elevilor pentru utilizarea resurselor care susţin învăţarea 

permanentă



 

ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI este un curs opţional  ca disciplină nouă care își propune să 
pună la dispoziția propriilor elevi a unui curs care să aducă în prim plan amănunte interesante și mai 
puțin cunoscute publicului larg și, chiar elevilor, despre istoria comunismului românesc și istoria 
recentă a României. Opționalul va aduce în fața elevilor un material didactic divers și atragător 
constând în ilustrații, arbore genealogice, însemnări din jurnale, scrisori, ziare ale vremii, cărți realizate 
în peroada respectivă, toate acestea având menirea de a construi orele de curs cât mai atractiv pentru 
elevi. În același timp opționalul va oferi elevilor și profesorului șansa de a folosi sursele istorice 
,,umane" care au fost martore evenimentelor din perioada 1948-2007 și, care sunt mărturii vii ale acelei 
perioade. Folosirea interviului – element de bază în metodologia istoriei orale – îi va ajuta pe tineri să 
se apropie de ceilalţi membri ai comunităţii locale, pe care îi vor înţelege, le vor asculta poveştile şi le 
vor transmite mai departe, prin înregistrare, arhivare, transcriere. 
 
ISTORIA MONARHIEI DIN ROMÂNIA este un curs opţional  ca disciplină nouă care are drept 
scop familiarizarea acestora cu importanţa şi rolul monarhiei în România, în contextul pluralismului şi 
diversităţii de idei, al eficientizării cunoaşterii statului de drept, democratic, monarhic - constituţional şi 
parlamentar. 
Programa are în vedere realizarea următoarelor cerinţe:  

 să asigure o abordare complementară la temele care tratează istoria monarhiei în România, rolul 
acestei instituţii în modernizarea societăţii româneşti şi pe care elevii le studiază în cursul 
superior al liceului, în cadrul cursului general de istorie;  

 să stimuleze interesul elevilor pentru istoria monarhiei în România secolelor al XIX-lea – al XX-
lea;  

 să permită elevilor din cursul superior al liceului să reflecteze asupra impactului domeniului 
politicului şi al monarhiei în viaţa societăţii româneşti;  

 să suplimenteze oportunităţile de predare-învăţare, contribuind la atingerea competenţelor 
specifice claselor de liceu;  

 să răspundă unor interese legitime ale elevilor de liceu faţă de cunoaşterea statutului, importanţei 
şi rolului monarhiei în modernizarea şi evoluţia societăţii româneşti;  

 să susţină finalităţile cursului general de istorie prin setul de valori şi atitudini propus şi prin 
competenţele specifice pe care le promovează;  

 să propună un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru un pluralism şi 
diversitatea de idei, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a utilizării surselor multiple de 
informare şi documentare;  

 să asigure premisele pentru continuarea învăţării după finalizarea studiilor liceale;  
 

 

 

 

 


