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Proiect didactic pentru implementarea în clasă 
 

Unitatea de învățământ: CSEI Suceava 

Numele și prenumele:Corduneanu Monica 

Disciplina: Istoria Românilor 

 

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activității didactice Timp 

VIII Revenirea la 

democrație 

 

RRevenirea la democrație: postcomunismul, 

România după 1996 – lecție de evaluare 

4   45 min 

 

Justificarea didactică pentru utilizarea 

Tehnologiilor Multimedia / Hypermedia 

Obiective de învățare 

Tehnologiile multimedia / hypermedia precum și auxiliarele 

TIC utilizate în cadrul activității  se rezumă la folosirea 

calculatoarelor de către  cei mai mulți elevi și a proiectorului/ 

lap top-ului și imprimantei de către doi dintre ei. Tema de 

        Grupa 1  

        O1 - să utilizeze corect noţiuni istorice învăţate; 
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pregătit a folosit preferințele elevilor  de a accesa internetul, de 

a-și aduce documentele necesare în scopul realizării sarcinii. De 

asemenea folosirea testului pe calculator este un moment mai 

puțin stresant decât lucrarea scrisă, mai ales că pentru cei mai 

mulți elevi calculatorul reprezintă un factor de relaxare. 

 Din păcate nu toți elevii clasei pot utiliza în aceeași măsură 

mijloacele tehnice, de aceea este nevoie de sarcini diferențiate 

(lucrul pe grupe). 

        O2 - să selecteze şi să utilizeze informaţii istorice din diverse 

surse ( manuale , cărți, internet) în vederea realizării unor comunicări 

pe temă dată, 

        O3 - să plaseze în timp şi spaţiu evenimentele istorice; 

        O4 - să interpreteze din punct de vedere istoric relaţii de tip 

cauză-efect; 

        O5 - să prezinte o perioadă istorică/ să caracterizeze o 

personalitate istorică în funcţie de anumite repere folosind calculatorul, 

proiecrorul; 

        O6 - să compare evenimente, perioade  şi procese istorice, 

stabilind asemănări şi deosebiri. 

        Grupa 2  

        O7 să arate interes și atașament față de istoria patriei, 

 

        O8 să rețină personalitățile istorice implicate în revenirea 

României la democrație, după 1989 . 
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Termeni cheie Resurse 

Termeni cheie: democrație, 

revoluție, stat de drept,om politic, 

Parlament, Guvern,  

Resurse  procedurale:  

 -conversația euristică și examinatoare, interogația, dialogul, expunerea, explicația, comparația, 

învățarea cu ajutorul  P.C.-ului.  

-teste de autoevaluare  pe calculator, adaptate nivelului intelectual al elevilor cu cerințe educative 

speciale;  

Resurse materiale:   Manual de Istoria Românilor, clasa a VIII-a, Editura Teora, 2002.     

- număr de computere 11,  

-aplicații multimedia – teste deja create pentru acest subiect de clasa a VIII-a, 

-proiector 
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Momentele 

lectiei / timp 

Ob. 

op. 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Moment 

organizatoric 

2 min. 

 - notarea absenţelor; 

 - pregătirea materialelor necesare 

desfăşurării lecţiei   

 

 conversația  

proiector,  

P.C 

 

Evaluarea 

cunoștințelor 

(35 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

Prezintă obiectivele lecției de evaluare,   

arătând în ce mod se va desfășura ora.  

Evaluarea se va referi la două aspecte: 

 1.  ascultarea compunerii (realizată  în 

lucrul  pe grupe) 

 2.   test de autoevaluare pe calculator.  

1. Reamintește sarcinile pe care elevii le-

au avut de realizat : compuneri privind 

situația României după anul 1989:  

a. România după 1989 . Rolul lui Ion 

Iliescu 

b. Partidele politice din Romania după 

Revoluția din 1989 

Ascultă indicațiile  

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii își citesc 

compunerile, fiecare grupă 

după posibilitățile sale.  

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

Lucrul cu 

P.C., 

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.,  

proiector 

memory 

stick 
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O5 

 

O6 

 

O7 

 

O8 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O7 

 

O8 

c. Viața oamenilor în România după 1989 

  Prezentarea compunerilor este  parte a 

notei finale în cadrul evaluării sumative.   

Profesorul corectează eventualele greșeli, 

lămurește unele confuzii. Toate 

compunerile sunt apreciate, urmând a fi 

notate. 

 

2. Invită elevii la calculatoare pentru a 

rezolva testul de autoevaluare cu noțiuni 

din capitolul: Revenirea la democrație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa A  prezintă 

materialul realizat în Power 

Point. 

Grupa B citește compunerea 

despre partidele politice 

scrisă la calculator în Word 

și listată  . 

Elevii grupei C prezintă 

lucrarea lor citind-o din 

caiet. 

 

Deschid calculatoarele, se 

poziționează  în secțiunea 

dedicată lecțiilor de istoria 

românilor, intră în aplicația 

de test.  

Rezolvă testul citind atent 

cerințele. Folosesc ceea ce 

au învățat la ora de 

informatică pentru aduce la 

bun sfârșit testul de 

autoevaluare.  

Conversația  

 

Explicația 

 

Comparația,  

 

 

 

 

 

Învățarea 

/autoevaluare

a cu ajutorul  

P.C.-ului 

 

 

 

 

Conversația 

fișa 

imprimat

ă 

 

 

caietul 

 

 

 

 

 

 

P.C. 



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară Educaţie şi competenţe 

Obiectiv specific Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe 

nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive 

Titlul proiectului: DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu 

Contract POCU/73/6/6/106266 

 

                Pagina 6 din 9                      

La sfârșitul testului elevii își 

pot vedea  punctajul, 

greșelile și răspunsurile 

corecte. 

Comunică profesorului 

punctajul. 

 

Aprecierea/ 

notarea (8 – 

10 min.) 

 Face o medie între notele de la compunere 

și testul de autoevaluare și trece în catalog 

nota. 

Ține cont și de răspunsurile anterioare ale 

elevilor, dar și de modul în care au folosit 

mijloacele moderne din laboratorul de 

informatică. 

Laudă întreaga clasă pentru efortul depus 

și participare. 

 Notarea și 

explicarea ei 
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Finalizarea proiectului de lecție 

Lecția este parte a unui șir de activități didactice desfășurate în laboratorul de informatică al CSEI Suceava. Ea arată modul în care o parte 

a elevilor cu CES reușesc să utilizeze calculatorul în învățare. Având în vedere diferențele de nivel intelectual doar o parte a clasei foloșeste 

calculatorul, doar doi elevi proiectorul. 

 

Evaluarea 

Abilități și cunoștințe Deprinderi tehnice 

 Deprinderile și cunoștințele evaluate 

. însușirea noţiunilor istorice învăţate; 

-să selectearea şi să utilizarea informaţiilor istorice din diverse surse ( manuale , cărți, 

internet) în vederea realizării unor comunicări pe temă dată, 

-plasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor istorice; 

  -interpretarea, din punct de vedere istoric, a  relaţiilor de tip cauză-efect; 

 -prezentarea unei perioade istorice/ caracterizarea unei personalități istorice în funcţie de 

anumite repere folosind calculatorul, proiectorul; 

- compararea unor evenimente, perioade  şi procese istorice, stabilind asemănări şi 

deosebiri. 

De-a lungul orelor petrecute la Laboratorul 

de informatică, unii elevi și-au format 

deprinderi corecte în a folosi calculatorul: 

deschidere/ închidere corectă, crearea unor 

documente text, power point, accesare de 

teste, navigare pe internet pe site-uri 

dedicate Istoriei românilor. 
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 -curiozitatea, interesul și atașamentul față de istoria patriei, 

 

-memorarea și recunoașterea unor personalitățile istorice implicate în revenirea României 

la democrație, după 1989 . 

Itemii  

Itemii  subiectivi 

Itemi semiobiectivi 

Intrebari deschise,  

itemi cu răspuns scurt de completare. 

 întrebări structurate 

Itemi obiectivi itemi cu alegere multiplă 

 

descriptori Min - suficient Mediu- bine Max –foarte bine 

Definiré de 

termeni 

stat stat, democrație stat, democrație, 

revoluție 

prezentarea 

perioadei 

istorice 

secolul, 

conducătorul 

secolul, 

conducerea 

tip de regim 

secolul, conducerea 

tip de regim 

context internațional 

interpretarea 

relaţiilor de 

tip cauză-

efect 

 2 cauze ale 

revoltei din 1989 

4 cauze Cauzele și urmarile 

revoltei 
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compararea 

unor 

evenimente, 

perioade  şi 

procese 

istorice,  

1 asemănare 

1 deosebire 

2 asemănări 

2 deosebiri 

3 sau mai multe 

asemănări și deosebiri 

curiozitatea, 

interesul și 

atașamentul 

față de istoria 

patriei 

pt. Elevii cu CES 

cu deficiențe mai 

mari- desene cu 

scene  

- Redarea unor 

povestiri, anecdote 

- 

Memorarea,, 

recunoaștere

a unor 

personalități 

istorice 

Recunoașterea 

unei personalități 

Recunoașterea a 2 

personalități  

Recunoașterea a 3 sau 

mai multe 

personalități 

Întrucât elevilor cu CES li se aplică Planuri de intervenție personalizată și descriptorii de 

performanță se pliază pe posibiltățile elevilor. 

  

 

 


