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Scopul analizei curriculare a fost acela de a identifica problematica Uniunii Europene 

în documentele curriculare din ariile curriculare Limbă și comunicare și Om și societate. 

Principalele elemente vizate au fost: analiza filosofiei curriculare a disciplinei, analiza 

competențeleor generale și specifice ale disciplinei de învățământ, analiza sugestiilor 

metodologice și analiza eventualelor elemente de interdisciplinaritate. 

Am analizat următoarele documente curriculare:  

1. Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobate prin 

Ordin al Ministrului nr. 3418/19.03.2013 

2. Limba și literature română, clasa a III-a și a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului 

Educației Naționale nr. 5003/2.12.2014 

3. Istorie, clasa a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 

5003/2.12.2014 



”Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” PEREV 

587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

2 
 

4. Geografie, clasa a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 

5003/2.12.2014 

5. Educație civică, clasa a III-a și a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului Educației 

Naționale nr. 5003/2.12.2014.  

Programele pentru învățământul primar sunt structurate astfel: nota de prezentare, 

competențe generale, care rămân aceleași pe toată perioada studierii unei discipline pe durata 

unui ciclu de școlaritate, competențe specific (urmărite a fi dezvoltate/formate) pe durata 

unui an școlar), exemple de activități de învățare, conținuturi și sugestii metodologice.  

Aria curriculară Limbă și comunicare  

Raportat la economia planului de învățământ, ariei curriculare Limbă și comunicare 

îi este alocat numarul cel mai mare de ore de-a lungul întregului învățământ primar, lucru 

explicabil și prin faptul că disciplinele din această arie curriculară acoperă două competențe 

cheie, respective comunicarea în limba maternă și comunicarea într-o limbă de circulație 

internațională. Comunicarea în limba română are allocate un număr de 5 ore în clasa 

pregătitoare, 7 ore în clasa I și 6 ore pe săptămână în clasa a II-a. In clasele a III-a și a IV-a, 

numărul de ore alocat studierii disciplinei Limba și literature română este de 5 ore.  

Analizând programele școalare menționate, observăm că la nivelul competențelor, 

nu identificăm elemente de conectivitate cu tematica studierii Uniunii Europene în școli.  

Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe 

comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi 

scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Putem considera în schimb, că această 

disciplină constituie fundamentul prin care se pot forma/dezvolta alte competențe.  

Am identificat, în cadrul programei școlare, câteva exemple de activități de învățare, 

care pot conduce la crearea unor contexte de învățare în care să se regăsească parte a valorilor 

Uniunii Europene, repectiv sentimentul de apartenență la un grup: clasa, familie, comunitate, 

cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor; cunoașterea unor autori relevanți; respectarea 

individualității umane, a punctelor de vedere personale. Exemplificăm câteva activități de 

învățare regăsite în programele școlare:  

Activități de învățare (clasa a II-a): 

-activități dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a cărții 
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-oferirea unor informații despre sine, despre familie, colegi, activitățile preferate 

-citirea unor cărți, povești, poezii, articole, enciclopedii 

-vizite la muzee, case memoriale.  

Activități de învățare (clasa a III-a și a IV-a) 

-organizarea unui eveniment în şcoală/ comunitate 

 - promovarea unei idei/ a unor produse  

 - participarea la campanii de susţinere/ de atragere a atenţiei asupra unei probleme  

 - exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut, o întâmplare trăită, un 

eveniment public etc. 

Conținuturile  din aria curriculară Limbă și comunicare sunt explicit legate de 

dezvoltarea competenței de comunicare, atât orală, cât și scrisă.  

În programa de limbă și literatură română pentru clasa a III-a regăsim o serie de 

recomandări bibliografice, respectiv autori din literatura română și literatura universală. 

Listele de autori și titluri sunt orientative, în manualele școlare, autorii au libertatea de a 

introduce ce texte literare doresc și care servesc și contribuie la realizarea competențelor și 

sunt posibil de înțeles de elevii de o anumită vârstă.  

 Aria curriculară Om și societate  

Disciplina Istorie  se studiază în clasa a IV-a, 1 oră pe săptămână.  

Demersurile de predare-învățare-evaluare propuse prin actuala programă se situează într-un 

context mai larg, conturat în câteva documente europene relevante:  

- Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);  

- Recomandarea Consiliului Europei privind predarea istoriei (15/2001);  

- Convenția UNESCO pentru păstrarea/salvarea patrimoniului intangibil (2003);  

- OMECT privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național 

(1529/18.07.2007). 

Analizând programa școlară a acestei discipline, două competențe generale pot fi de 

ajutor/suport în înțelegerea problematicii noastre ca oameni, înțelegerea faptelor, realităților 

și contextelor internaționale, dar și naționale: Explorarea surselor relevante pentru a înțelege 
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fapte și evenimente din trecut și din prezent; Formarea imaginii pozitive despre sine și despre 

ceilalți 

In programă regăsim următoarele competențe specifice asociate cu câteva exemple de 

activități de învățare relevenate. Menționăm câteva dintre acestea: 

Competență specifică/activități de învățare subsumate:  

 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv 

tehnologiile de informare și comunicare : 

- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discuție  

- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informații din prezent și din 

trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case 

memoriale, biblioteci)  

- citirea și comentarea unor imagini/fotografii - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, 

clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală  

 Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane 

și grupuri 

 - identificarea unor modalități în care ar fi putut acționa în anumite împrejurări din viața 

personală (de exemplu, exerciții de tipul „Ce ai făcut atunci ...?, Ce ai fi putut face ...? Ce ai 

face acum …?”) 

- stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și deosebirilor dintre 

fapte/evenimente, personalități, monumente  

-redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de fapte/evenimente, 

personalități din trecut  

 Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun 

comunicarea: 

  - realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor 

evenimente/personalități  

-proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor colecționate în 

diferite ocazii - realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie 
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Conținuturile disciplinei sunt organizate pe domenii de conținut. În cadrul domeniului 

Trecutul și prezentul din jurul nostru, regasim teme de conținut precum: Comunitatea locală 

și națională: teritoriu, locuințe și viață cotidiană, tradiții, sărbători, religie, monumente ale 

eroilor Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României Copilăria de ieri și de azi 

în comunitatea locală  Popoare de ieri și de astăzi: localizare pe hartă, ocupații, tradiții, 

obiceiuri, sărbători  Cunoașterea lumii prin călători. Aceste teme pot contribui la dezvoltarea 

sentimentului de patriotism, prin cunoașterea specificului comunității locale și naționale în 

care trăim.  

In cea mai mare parte, accentul se pune pe istoria României, dar există trimiteri și la 

istoria Europei. Explicit, la nivel de conținuturi, partea de integrare a acestor noțiuni ce 

vizează istoria națională, într-un context mai larg, european, rămâne la latitudinea cadrului 

didactic.  

Deși în urma analizei conținuturilor stricto senso, nu se evidențiază foarte multe 

elemente ce țin de istoria europeană, recomandările metodologice și de abordare a 

conținuturilor, pe care le regăsim în programă converg spre ideea respectării predării istoriei 

ca disciplină integrată, respectv valorificarea contextului european/internațional în învățarea 

istoriei naționale. Profesorul va putea negocia cu elevii opțiunile pentru teme de istorie 

europeană și națională. Acest mod de aplicare a programei răspunde unui principiu de 

proiectare curriculară care propune valorificarea contextului școlii, în funcție de interesele 

elevilor, de resursele didactice, de elemente suport pe care le poate oferi școala și chiar de 

opțiunea pentru un demers didactic mai tradițional sau mai inovativ. În acest context, 

recomandăm ca profesorii să abordeze din perspectivă europeană cel puțin una dintre temele 

subsumate fiecărui domeniu.   

 Remarcăm câteva sugestii de integrare a temelor ce vizează realități istorice în cadrul 

altor discipline de învățământ. Integrarea poate fi realizată la nivelul competențelor vizate 

sau la nivelul unităților de conținut.  Există în programă câteva exemple, pe care le redăm în 

continuare:  

a. Tema Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și 

istorice (Istorie) se poate corela cu temele Raporturile noastre cu ceilalți oameni și Valori, 

norme și comportamente moral-civice (Educație civică) și cu tema Viața creștinului 
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împreună cu semenii (Religie). Astfel, se pot susține reciproc, în formarea lor, competențele 

Recunoașterea asemănărilor și a deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri 

(Istorie), Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană, Deosebirea 

comportamentelor prosociale de cele antisociale (Educație civică) și Evaluarea modului în 

care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de viață 

(Religie). Din perspectiva conținuturilor propuse, tema de istorie ar putea fi îmbogățită prin 

discutarea valorilor moral-religioase pe care le-au promovat acești conducători. Paleta de 

activități aflate la îndemâna cadrului didactic este foarte variată: mini-proiecte individuale 

sau de grup, realizarea de mici narațiuni pe baza unor informații obținute de la ceilalți 

(familie, cunoscuți), transpunerea în mici scenete a unor fapte sau a unor atitudini, ilustrarea 

prin desene a calităților/defectelor conducătorilor, antrenarea în concursuri de tipul „Cine 

știe, câștigă!”, pe tema faptelor și comportamentelor acestor figuri legendare etc.  

b. Temele Comunitatea locală și națională (Istorie), De la orizontul local la țară (Geografie), 

Locuri de apartenență (Educație civică) și domeniul Mari sărbători creștine (Religie) pot fi 

abordate integrat. Ele constituie suport pentru formarea unor competențe specifice pentru 

fiecare dintre disciplinele menționate. În acest scop, se pot realiza activități diverse, așa cum 

sunt: - proiecte de grup, cu teme precum „Ce am aflat despre satul/ orașul meu?”, „Jurnalul 

localității mele” „Ziua localității mele” (care să se concretizeze fie în expunerea de că tre 

elevi a unor date privind comunitatea locală, obținute prin chestionarea membrilor familiei 

sau a unor apropiați, fie în alcătuirea unui mic „jurnal”, în care fiecare să consemneze, într -

o manieră proprie, părerea despre propria localitate, despre particularitățile sale istorico-

geografice și alte elemente ale specificului cultural local); - expoziție alcătuită din desene 

ale elevilor („Eu în/și localitatea mea”) – desene care să exprime plastic modul în care aceștia 

percep comunitatea locală/de apartenență și care să respecte, la alegere sau integral, cerințe 

precum: de a surprinde cum arăta în trecut și cum arată în prezent localitatea, ce are ea 

specific din perspectiva mediului cultural sau a mediului natural; - realizarea de jocuri de 

rol, pentru simularea diferențelor/ particularităților comportamentale și acționale ale elevilor 

în condițiile în care li s-ar schimba identitatea/localitatea de domiciliu/ orizontul local de 

viețuire („În ce fel m-aș manifesta dacă m-aș fi născut și aș locui în …); - alegerea și 

confecționarea, de către elevi, a unor simboluri reprezentative pentru casa/ domiciliul și 
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pentru școală (de exemplu, ecusoane, realizate pe post-it-uri, etichete etc.), și amplasarea 

acestora pe harta localității, reliefând deopotrivă deosebirile de amplasare, relațiile de 

vecinătate cu ceilalți colegi și, în final, particularitățile propriei comunități față de altele 

(„Unde și cine sunt eu/Unde și cine suntem noi?”). 

Disciplina Geografie  se studiază la clasa a IV-a, 1 oră pe săptămână.  

Dintre competențele generale, competența integrativă, care presune o abordare 

interdisciplinară este Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a ţării şi 

a lumii contemporane. Considerăm această afirmație mai degrabă un scop, o finalitate 

generală a disciplinei, decât o competență generală, dată fiind formularea ei și faptul că este 

foarte greu măsurabilă într-un context real. Dincolo de aspectul referitor la formularea 

acesteia, această finalitate o putem considera drept una ce are legătură cu Uniunea 

Europeană, cu dezideratele acesteia, acela de a fi membri ai unui univers local, regional și 

european, de a înțelege lumea complexă în care trăim. 

Competențele specifice sunt corelate cu activitățile de învățare. Printre cele identificate ca 

având legătură cu problematica Uniunii Europene, sunt următoarele: 

4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii  

 - raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în orizontul 

local, în țară, în Europa și în lume 

4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane: 

- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și umană (peisaje, 

grupuri și colectivități umane etc.)  

- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană  

Referitor la domeniile de conținut, evidențiem domeniul România în Europa și pe glob, cu 

următoarele subteme: 

- Europa – un continent al planetei 

 - Europa – scurtă caracterizare geografică - Europa și România – elemente comune   

-Uniunea Europeană 

 Terra:  – planeta noastră - Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări) - Continente și 

oceane 
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Observăm teme de conținut specifice, care tratează tema României în context 

european și internațional, chiar dacă preponderent din punct de vedere geografic. De 

remarcat este tema distinctă Uniunea Europeană, în care accenul e pus tot pe 

elemente geografice, de tip țări, capitale, poziționare geografică etc.  

Sugestiile metodologice, ca la toate programele școlare analizate, evidențiază recomandările 

de a utiliza metode activ participative, centrate pe elev, care să pornească de la experiența 

anterioară a elevului și să includă elemente de situații problemă cu care elevul se poate 

confrunta în lumea reală.  

 

Educație civică se studiază în clasele a III-a și a IV-a din învățământul primar, câte o oră pe 

săptămână. 

Demersurile de educare civică propuse prin actuala programă sunt concordante cu 

spiritul și cu recomandările cuprinse în: 

 - Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);  

- Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul al XXI-lea; 

 - Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, 1989. 

Am identificat în programele menționate anterior, câteva competențe relevante și activități 

de învățare subsumate: 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare 

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană  

Clasa a IV-a 

 

1.1. Recunoașterea locurilor de apartenență (locală, națională, europeană) în care se 

integrează persoana  

- exerciții de prezentare a localității și a domiciliului  

- realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale localității 

în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuiește acesta, ale spațiului european  
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- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel local, național, 

european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Națională a României”, „Ziua Europei”) 

 

1.2.Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite comunități (locală, 

națională, europeană)  

- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale - exerciții de recunoaștere a 

însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene  

- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale dragostei față de 

țară  

- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre ale Uniunii 

Europene 

 

 

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață 

din mediul cunoscut 

Clasa a IV-a 

2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale  

- finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în evidență 

comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleranță 

- exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, 

cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, agresive 

 

2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului 

- exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a responsabilităților care 

decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în cazuri date 

 - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situații de respectare/încălcare 

a drepturilor copilului 

 - studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea drepturilor 

copiilor  
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- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalități alese de elevi, a unor drepturi 

ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explicații, realizarea unui dialog, a unei 

scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime 

 

3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, 

manifestând disponibilitate  

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

3.1.Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, 

pentru rezolvarea unor sarcini simple de 

lucru 

-participarea la jocuri de rol care valorizează 

relaționarea pozitivă cu copiii care provin din 

grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au 

nevoi speciale 

 

*3.3. Participarea la proiecte simple cu conținut 

moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al 

comunității locale   

- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul 

comunității locale, în proiecte simple, pe diferite 

teme cu conținut moral-civic - participarea activă la 

realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe 

diferite teme (de exemplu, valorificarea activităților 

tradiționale/tradițiilor din comunitatea locală, 

ocrotirea mediului înconjurător apropiat) 

3.1.Relaționarea pozitivă, în grupuri 

mici, pentru rezolvarea unor sarcini 

simple de lucru 

-participarea la jocuri de rol care valorizează 

relaționarea pozitivă cu copiii care provin din 

grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau 

care au nevoi speciale 

 

*3.3. Participarea la proiecte simple cu 

conținut moral-civic, în cadrul clasei, al 

școlii sau al comunității locale   

- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la 

nivelul comunității locale, în proiecte, pe 

diferite teme cu conținut moral-civic 

 - participarea activă la realizarea proiectelor 

propuse de cadrul didactic, pe diferite teme 

(de exemplu, valorificarea activităților 

tradiționale/tradițiilor din comunitatea locală, 

ocrotirea mediului înconjurător apropiat, 

cunoașterea monumentelor din România 

incluse în patrimoniul mondial UNESCO) 

 

Conținuturi 
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Domenii Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Persoana Noțiunea de persoană 

Trăsături morale ale 

persoanei 

Locuri de apartenență 

 Apartenența locală 

 - Localitatea și domiciliul 

 - Tradiții locale  

Apartenența națională  

- Țara natală și, după caz, țara în 

care locuim 

- Însemnele țării: drapelul, imnul, 

stema, ziua națională 

 - Dragostea față de țară 

 Apartenența europeană  

- România, membră a Uniunii 

Europene 

 - Însemnele Uniunii Europene: 

drapelul european, imnul 

european, ziua Europei 
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Raporturile 

noastre cu 

lucrurile și ființele 

Raporturile noastre cu 

ceilalți oameni - Grupuri mici 

din care facem parte (familia, 

grupul de prieteni, grupul de 

joacă, grupul de învățare) și 

relațiile dintre membrii 

acestora - Reguli ale grupului: 

drepturi și îndatoriri în cadrul 

grupurilor mici  

Raporturile noastre cu ceilalți 

oameni. Valori, norme și 

comportamente moral-civice   

Valori morale  

- bine/rău  

-altruism/egoism  

- cinste/necinste  

- respect/lipsă de respect  

- responsabilitate/lipsă de 

responsabilitate  

- solidaritate/lipsă de solidaritate 

 

Comportamente moral-civice 

-comportamente prosociale 

(ajutorare, cooperare, competiție, 

toleranță, sprijin, voluntariat) și 

antisociale (conflictuale, agresive) 

 

Sugestii metodologice pentru disciplina educație civică au ca principiu de bază implicarea 

elevilor, folosirea metodei proiectelor. Pentru exemplificare, amintim: Târg de 

Pște/Mărțișor, Obiceiuri de iarnă, Călător prin țara mea, Călător prin Europa.  

Fiind o disciplină ale cărei competențe vizează în mod explicit integrarea în comunitate, în 

programa școlară se accentuează importanța unor activități care să se desfășoare atât în 

contexte formale (sălile de clasă), cât și nonformale și informale (în cadrul parteneriatului 

școală-familie, comunitate), care pot valorifica, în sens creativ și constructiv, experiența 

copilului, precum.  

În cadrul acestei discipline, așa cum era și ușor de anticipat, regăsim clar definite 

competențe, activități de învățare și conținuturi care au o strânsă legătură cu problematica 

UE. 

 



”Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” PEREV 

587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

13 
 

Pe lângă trunchiul comun, respectiv disciplinele obligatorii a fi studiate de toți elevii, există 

și curriculum la decizia școlii, în care cadrele didactice au oportunitatea de a propune o 

disciplină opțională din oferta ministerului sau au libertatea de a crea o nouă disciplină, la 

inițiativa cadrului didactic.  

Analizând lista disciplinelor care fac parte din curriculum la decizia școlii pentru 

învățământul primar, regăsim următoarele discipline care pot fi circumscrise problematicii 

Uniunii Europene, precum:  

 Educație europeană 

 Educație pentru societate (clasele I și a II-a) 

 Pregătiți pentru viață 

 Mai întâi caracterul 

Referitor la disciplinele la inițiativa cadrelor didactice sau la activitățile nonformale și 

informale ce pot avea ca tematică anumite aspecte ale Uniunii Europene, acestea pot fi 

identificate doar printr-o analiză de nevoi realizată în mod direct în rândul cadrelor didactice.  

 

În loc de concluzii..... 

În acest raport am analizat documentele curriculare din ariile curriculare Limbă și 

comunicare și Om și societate, respectiv programele școlare aferente disciplinelor Limbă și 

literatură română, Istorie, Geografie, Educație civică și lista de discipline opționale pentru 

ciclul primar, propusă de experții din minister. 

 

În urma analizei documentelor curriculare, am putut observa următoarele: 

-disciplina limbă și comunicare nu are competențe explicite referitoare la problematica UE; 

ele pot fi integrate în textele studiate, predominant începând cu clasa a II-a, la nivel de 

conținuturi; în ceea ce privește dezvoltarea unor valori specifice UE, aceastea se pot regasi 

doar în urma activităților didactice concrete de la clasă 

-disciplinele din aria curriculară om si societate au competențe explicit prevăzute care permit 

o integrare și o predare integrată, atât la nivelul conținuturilor/tematicii, cât și la nivelul 

competențelor 
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-Programa la disciplina istorie, alături de programa disciplinei educație civică, sunt singurele 

discipline în care sunt sugerate elemente de abordare integrată a temelor; 

- Deși filosofia programelor este aceea a unui învățământ centrat pe competențe, încă acest 

lucru rămâne un deziderat spre care tindem. Din pacate, accentul cade pe conținuturi 

adeseori și pe tratarea lor din perspectiva separată a disciplinelor de învățământ.  

 

 

 

 

 


