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PROGRAMA PENTRU CURSUL DE EXCELENŢĂ
ISTORIE CLASA A XII-A

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
3. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă
VALORI ŞI ATITUDINI
• Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
• Gândire critică şi flexibilă
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială
• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de
predicţie a schimbărilor
• Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor
• Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale
• Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi multidisciplinare cu privire la evenimente şi
procese istorice
*1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor specifici(e) istoriei în contexte care implică interpretări şi
explicaţii interdisciplinare
2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte economice,
sociale, politice, culturale
2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune
2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
**2.4. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi
proprii
3.1. Compararea surselor istorice în vederea stabilirii credibilităţii şi a validităţii informaţiei
conţinută de acestea.
*3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei
folosite
*4.1. Descoperirea unor oportunităţi în cercetarea istoriei ca sursă a învăţării permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor
istorice studiate

*4.3. Analizarea punctelor de vedere similare, opuse şi complementare în legătură cu fenomenele
istorice studiate
4.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii
cotidiene.

DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
• Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
• Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi
în Europa
• Constituţiile din România
C. STATUL ŞI POLITICA
• Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
• Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIIIXX)
• România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă.
Construcţia democraţiei postdecembriste.
D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
• Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile
modernităţii.
• România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului
XX.
• România în perioada „Războiului rece”.

