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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU CURSURILE DE EXCELENȚĂ 

Clasa aVIII-a, an școlar 2017-2018 

 

Nr.

crt. 

Unitatea de 

învatare 

Competențe 

specifice 

Conținuturi Nr. 

ore 

Data Profesor 

 

1 

 

Civilizații 

preistorice și 

antice 

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea 

adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria 

românilor, desfăşurate în Antichitate  

2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, 

care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din 

Antichitate pe baza surselor istorice; 

3.4 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la 

un aspect al civilizaţiei româneşti în Antichitate în vederea 

acceptării unor puncte de vedere diferite; 

3.5 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din 

istoria românilor în Antichitate pe baza surselor istorice; 

Civilizașii preistorice 

Geto dacii și contactele cu 

lumea mediteraneană 

Regalitate și religie 

 

2 

 

Ședința I 

28 X 2017 

Rodica 

Tăicutu 

Integrarea geto-dacilor în 

lumea romana 

Romanitate și creștinism 

 

 

 

2 

 

 

Ședința a II-a 

28 X 2017 

Rodica 

Tăicutu 

Formarea poporului român și 

a limbii române 

2 Ședința aIII-a 

4 XI 2017 

Rodica 

Tăicutu 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Statul 

medieval și 

instituțiile 

sale 

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea 

adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria 

românilor, desfăsurate în Evul Mediu 

2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, 

care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din 

Evul Mediu, pe baza surselor istorice; 

3.4 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la 

Formațiuni politice românești 

și statele vecine 

Transilvania 

 

 

2 

 

Ședința aIV-a 

4 XI 2017 

 

Rodica 

Tăicutu 

 Țara Româneasca, Moldova, 

Dobrogea - state medievale 

românești 

2 Ședința aV-a 

18 XI 2017 

 

 

Rodica 

Tăicutu 
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un aspect al civilizaţiei româneşti în  Evul Mediu în vederea 

acceptării unor puncte de vedere diferite; 

3.5 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din 

istoria românilor în  Evul Mediu, pe baza surselor istorice; 

Instituții medievale și rolul lor 

în cadrul statului medieval 

2 Ședința aVI-a 

18 XI 2017 

Rodica 

Tăicutu 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Țările 

Române și 

statele vecine 

între 

diplomație și 

confruntare 

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea 

adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria 

românilor, desfăsurate în Evul Mediu 

2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, 

care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din 

Evul Mediu, pe baza surselor istorice; 

3.4 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la 

un aspect al civilizaţiei româneşti în  Evul Mediu în vederea 

acceptării unor puncte de vedere diferite; 

3.5 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din 

istoria românilor în  Evul Mediu, pe baza surselor istorice 

Politica de cruciadă a 

voievozilor români din sec. 

XIV-XVI 

 

2 

 

Ședința aVII-a 

25 XI 2017 

Rodica 

Tăicutu 

Unirea Țărilor Române în 

timpul lui Mihai Viteazul și 

urmările ei asupra spațiului 

românesc 

2 Ședința aVIII-

a 

25 XI 2017 

Rodica 

Tăicutu 

4 
Constituirea 

Romaniei 

moderne 

 

2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, 

care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea 

adecvata a surselor istorice  referitoare la fapte din istoria 

românilor, desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al XX-

lea 

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din 

Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor 

istorice 

3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare 

la un aspect al civilizaţiiei româneşti în Epoca Modernă şi 

Revoluţia din 1848-1849 2 Ședința aIX-a 

9 XII 2017 

Nicoleta 

Radu 

Unirea Principatelor Române 

Reformele lui Alexandru Ioan 

Cuza 

 

2 

Ședința aX-a 

9 XII 2017 

Nicoleta 

Radu 

Începuturile vieţii politice 

moderne în România 

Constituţia din 1866 

2 Ședința aXI-a 

20 I 2017 

Nicoleta 

Radu 

Cucerirea independenţei de 

stat şi unirea Dobrogei; 

2 Ședința aXII-a 

20 I 2017 

Nicoleta 

Radu 

Războiul pentru întregirea 

naţională. 

2 Ședința aXIII-

a 

Nicoleta 

Radu 
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27 I 2017

  

   în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de 

vedere diferite 

4.2. Utilizarea tehnologiilor de informareşi comunicare 

pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de 

vedere 

Formarea statului național 

unitar român 

2 Ședința aXIV-

a 

27 I 2018 

Nicoleta 

Radu 

5 

Romania 

intre 

democratie si 

autoritarism 

3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care 

implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea 

adecvata a surselor istorice  referitoare la fapte din istoria 

românilor, desfăşurate in secolul al XX-lea 

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din 

secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice 

3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare 

la un aspect al civilizaţiiei româneşti  în secolul al XX-lea, în 

vederea acceptării unor puncte de vedere diferite 

4.2. Utilizarea tehnologiilor de informareşi comunicare 

pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de 

vedere 

Monarhia română în perioada 

1866-1947 

 

 

2 

 

Ședința aXV-a 

24 II 2018 

Nicoleta 

Radu 

Sistemul politic românesc în 

perioada  

interbelică 

 

2 

 

Ședința aXVI-

a 

24 II 2018 

Nicoleta 

Radu 

Constituționalismul în 

România 

2 Ședința 

aXVII-a 

3 III 2018 

Nicoleta 

Radu 

Regimul comunist în 

România 

2 Ședința 

aXVIII-a 

3 III 2018 

Nicoleta 

Radu 

Revenirea României la 

democrație 

2 Ședința aXIX-

a 

10 III 2018 

Rodica  

Taicutu 

6 Evaluare 
  2 Ședința aXX-a 

10 III 2016 

Rodica  

Tăicutu 
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