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Valorificarea etapei Extindere 
în învăţarea istoriei. Studiu 
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Rezumat: Articolul descrie procesul formării abilităţilor la 
orele de istorie. Autoarele evidenţiază rolul etapei Extindere, 
care favorizează funcţionalitatea cunoştinţelor, făcând posi-
bil transferul acestora în vederea rezolvării unor situaţii de 

Eugenia Negru

gr. did. sup., Liceul de Creativitate şi Inventică 
Prometeu-Prim din Chişinău

integrare autentice. În articol sunt prezentate activităţi de învăţare la orele de istorie având ca subiect ”Deportările staliniste 
din RSSM”, activităţi aplicabile la etapa Extindere.

Cuvinte-cheie: abilităţi, activităţi de învăţare, situaţii de integrare, deportări.

Abstract: The paper describes briefly how students’ skills are formed in History classes. We highlight the role of the Extension 
stage, as it helps the students match theory with practice and solve problem situations in authentic integration conditions. Some 

disciplinelor şi a manualelor de gimnaziu şi 
liceu, în special Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării al Republicii Moldova ar trebui să 
stopeze practica din trecut de a reedita manuale 
cu conţinut metodologic depăşit de timp, ai căror 
autori nu participă activ în cercetarea ştiinţifică, 
şi să apeleze în acest scop la cercetători ştiinţifici 
consacraţi, care sunt la curent cu cele mai actuale 
realizări din domeniile ştiinţelor respective.
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learning activities are presented based on the subject of Stalin 
era deportations in the Moldavian Soviet Socialist Republic. 
These activities relate to the Extension stage.

Keywords: skills, learning activity, worksheet, integration 
situation, deportations.

”Nu-i ţineţi elevului predici prea înţelepte.
El va căpăta deşteptăciune prin experienţă.”

(J.-J. Rousseau)

Problema care se pune astăzi în faţa învăţământului din 
Republica Moldova nu mai rezidă în asimilarea de către 
elevi a unui volum exagerat de informaţii teoretice din di-
ferite domenii ale cunoaşterii, ci, mai curând, în înzestrarea 
acestora cu un set de competenţe care să favorizeze funcţio-
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3. Setiowati H., Utomo S.B. Students’ miscon-

ceptions on solubility equilibrium. In: Journal 
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chimice complexe în sisteme eterogene multi-
componente. Chişinău: Tipografia Academiei de 
Ştiinţe din Moldova, 2014. 452 p.

5. Smith R. M., Martell, A. E. Critical stability 
constants: Inorganic Complexes. Vol. 4. New 
York: Plenum Press, 1976, pp. 96-103.

6. Chimie: Manual pentru clasa a XII-a: Profil real. 
Profil umanist. Min. Educaţiei al Rep. Moldova. 
Ed. a 2-a. Chişinău: Arc (Tipogr. Balacron). 
2017. 192 p.
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SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE A SOLUBILITĂŢII COMPUŞILOR PUŢIN SOLUBILI
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nalitatea cunoştinţelor, făcând posibil transferul acestora în 
vederea rezolvării unor situaţii de integrare autentice.

De vreme ce procesul formării-dezvoltării competen-
ţelor se desfăşoară sub forma unei triade care reprezintă 
un sistem de cunoştinţe, capacităţi, comportamente, pro-
fesorul le oferă elevilor spre învăţare un anumit volum 
de informaţii, cunoştinţe funcţionale, pornind de la un 
set de valori şi atitudini relevante situaţiilor de învăţare. 
Elevul va fi învăţat să înţeleagă că însuşeşte volumul 
respectiv de cunoştinţe nu pentru că „aşa cere programa” 
sau că „subiectul respectiv va fi la examen”, ci pentru a 
putea aplica informaţiile achiziţionate repetat la lecţii, în 
vederea dezvoltării unor capacităţi, pe care ulterior să le 
poată utiliza în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, 
în perspectiva de a le valorifica în plan social, în viaţa 
cotidiană, sub forma unor comportamente. 

Aşadar, comportamentele constructive sunt o re-
zultantă a formării la lecţie şi în cadrul situaţiilor de 
integrare autentice a unor conduite şi atitudini pozitive, 
exprimate şi manifestate pe plan social, în viaţa de zi cu 
zi, dar care au fost dobândite pe parcursul şcolarităţii 
la o anumită disciplină şcolară sau la toate disciplinele 
de studiu [5].

Luând în considerare cele stipulate mai sus, menţi-
onăm că organizarea procesului educaţional în cadrul 
orelor de istoria românilor şi universală solicită din 
partea profesorilor o abordare specială a tehnologiei 
didactice, capabilă să faciliteze:

•	 crearea situaţiilor de motivare;
•	 oferirea de oportunităţi fiecărui elev pentru a-şi 

valorifica experienţa individuală, potenţialul 
intelectual, aptitudinile personale, profilul de 
inteligenţă;

•	 dezvoltarea capacităţii de argumentare şi de 
identificare a alternativelor;

•	 accesul la cunoaştere prin forţe proprii;
•	 stimularea atitudinii reflexive asupra propriilor 

demersuri de învăţare;
•	 formarea la elevi a unor atitudini şi compor-

tamente corespunzătoare valorilor naţionale, 
general-umane şi democratice [13, p. 200].

Cadrul de gândire şi învăţare Evocare – Realizare 
a sensului – Reflecţie – Extindere, aplicat în activitatea 
didactică de mai mulţi profesori de istorie din Republica 
Moldova, este unul propice pentru procesul de formare şi 
dezvoltare de competenţe. Practica educaţională demon-
strează că, pentru a aplica şi exersa cele învăţate la orele de 
istorie în contexte de viaţă reală, este necesar de a proiecta 
şi a realiza calitativ etapa Extindere, care îi ajută pe elevi 
să-şi monitorizeze propria învăţare, să coreleze teoria cu 
practica, să rezolve situaţii de problemă în condiţii de 
integrare autentice. Or, doar într-un asemenea mod elevii 
îşi dezvoltă competenţele, care devin pe parcurs modele 
comportamentale obişnuite, fireşti.

Misiunea profesorului de istorie este de a crea pentru 
etapa de extindere contexte relevante exersării compe-
tenţelor – adică de a propune sarcini de lucru care îi pun 
pe elevi în situaţia de a ieşi din cadrul orei în şcoală şi 
în comunitate. 

Astfel, la etapa respectivă, elevii ar putea realiza 
sarcini de lucru care vizează:

•	 elaborarea şi prezentarea comunicărilor referitor 
la un eveniment/fapt istoric;

•	 vizitarea unor expoziţii tematice;
•	 elaborarea unui proiect de creare/dezvoltare a 

muzeului şcolii/localităţii;
•	 alcătuirea unor albume, colaje istorico-geografice;
•	 organizarea unor manifestări cultural-artistice cu 

tematică istorică;
•	 vizionarea şi analiza unor filme istorice;
•	 vizitarea şi cercetarea unor monumente relevante 

anumitor evenimente istorice;
•	 realizarea unor interviuri cu persoane reale sau 

virtuale etc. [6].
Sugerăm, în cele ce urmează, un set de activităţi de 

învăţare specifice etapei de extindere, în baza subiec-
tului Deportările staliniste din RSSM (clasa a IX-a). 
Prezentarea fişelor de lucru pentru elevi este anticipată 
de compartimentul Info, acesta conţinând informaţii 
relevante pentru fiecare activitate de învăţare. 

Realizarea acestor activităţi va contribui, mai ales, la 
dezvoltarea următoarelor competenţe specifice:

•	 analiza critică a informaţiei din diferite surse, 
pornind de la cultura istorică, manifestând poziţia 
cetăţeanului activ şi responsabil;

•	 valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului 
cultural, manifestând respect faţă de ţară şi de 
neam [6].

Relevăm, în acest context, că în ultimii ani, în Repu-
blica Moldova, s-au desfăşurat cercetări semnificative 
vizând deportările din RSS Moldovenească, în special prin 
Programul de Stat Recuperarea şi valorificarea istorică a 
memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 
Moldovenească (1940-1941, 1944-1953). Astfel, ca urma-
re a cercetărilor realizate într-un şir de localităţi din nordul, 
centrul şi sudul republicii, au fost adunate circa 500 de 
mărturii ale victimelor deportărilor staliniste, publicate în 
colecţia de volume Arhivele memoriei [4; 10; 14].

Timp îndelungat foştii deportaţi au evitat să vorbeas-
că despre tragedia prin care au trecut. Or, reabilitarea 
oficială şi recunoaşterea publică a statutului de victime 
ale deportărilor i-a îndreptăţit în faţa istoriei, motivându-
i să povestească despre această perioadă din viaţa lor. 

Tot în cadrul Programului de Stat a fost elaborat 
volumul Deportările din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. Bibliografie. Lucrarea are o triplă semni-
ficaţie: ştiinţifică, educaţională şi socioemoţională [8].

O altă sursă relevantă pentru studierea subiectului de-

VALORIFICAREA ETAPEI EXTINDERE ÎN ÎNVĂŢAREA ISTORIEI. STUDIU DE CAZ: 
DEPORTĂRILE STALINISTE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
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portărilor din RSSM este site-ul www.deportari.md, al cărui scop este de a aduna cât mai multe mărturii veritabile, 
din prima sursă, colectate cu efortul tuturor celor pasionaţi de cunoaşterea trecutului lor şi de transmiterea către 
generaţiile în creştere a patrimoniului cultural, o parte componentă a căruia este şi memoria. Aici pot fi găsite 
multiple istorii/relatări ale persoanelor deportate, precum şi Cartea Memoriei în patru volume [15].

Considerăm că materialele la care ne-am referit mai sus pot fi utilizate selectiv în cadrul lecţiei, dar şi în calitate 
de surse de documentare pentru etapa Extindere, constituind un suport didactic consistent atât pentru elevi, cât şi 
pentru profesori.

Activitatea de învăţare: Vizitarea şi cercetarea expoziţiei tematice Moldova sovietică: între mituri şi GULAG 
(Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei)

Expoziţia tematică Moldova sovietică: între mituri şi GULAG
Info. Este prima expoziţie din cadrul Muzeului Victimelor Deportărilor şi 

Represiunilor Politice, filială a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Expo-
ziţia prezintă fenomenul totalitar în contextul general istoric al epocii sovietice. 
Prin utilizarea unor mijloace muzeografice specifice, autorii expoziţiei îi prezintă 
publicului cele două componente ale societăţii sovietice: lumea iluzorie a celor 
care au îmbrăţişat ”visul sovietic”, crezând cu naivitate în idealurile libertăţii şi 
dreptăţii, în ”viitorul luminos” modelat de propaganda sovietică, şi lumea celor 
care aveau să cunoască infernul lagărelor şi închisorilor comuniste.

Expoziţia reuneşte circa 700 de piese muzeale: fotografii, documente, scrisori din Siberia, afişe de epocă, obiecte 
personale ale foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, liste ale averii confiscate, memorii semnate de martori şi supravieţuitori 
ai gulagului sovietic. Pentru prima dată sunt expuse unele materiale şi documente din arhiva fostului KGB cu referinţă 
la persoanele supuse represiunilor pentru convingerile lor politice şi religioase [16].

La debutul vizitei, elevii vor primi o fişă de lucru pe care o vor completa, individual sau în grupuri mici, pe 
parcursul şi la finele activităţii. Pentru a completa răspunsul la ultima cerinţă din fişă, elevii vor avea la dispoziţie 
mai mult timp (una-două zile).

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
FIŞĂ DE VIZITARE A EXPOZIŢIEI TEMATICE

Sarcină de lucru
Cercetaţi cu atenţie expoziţia tematică şi realizaţi următoarele:
1. Scrieţi denumirea expoziţiei tematice:
 ___________________________________________________________________________________
2. Numiţi evenimentul istoric la care face referire expoziţia:
 ___________________________________________________________________________________
3. Enumeraţi cel puţin trei tipuri de surse istorice expuse:
a) ___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________
4. Identificaţi două surse care au o încărcătură emoţională foarte mare. Argumentaţi-vă alegerea.
a) ___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
5. Ce explicaţie puteţi propune cu privire la tavanul sălii de expoziţie?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
6. Ce aţi aflat nou referitor la fenomenul deportărilor, comparativ cu cele învăţate la lecţie? 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
7. Ce învăţăminte puteţi trage în urma vizitării expoziţiei tematice?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
8. Exprimaţi-vă argumentat opinia privind fenomenul deportărilor staliniste din RSSM, conform metodei 

PRES, valorificând inclusiv informaţiile oferite de expoziţia tematică:
 P – punct de vedere    R – raţionament   E – exemplu   S – sumar

VALORIFICAREA ETAPEI EXTINDERE ÎN ÎNVĂŢAREA ISTORIEI. STUDIU DE CAZ: 
DEPORTĂRILE STALINISTE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ



D
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
n
r
.
1
 
(
1
1
9
)
 
a
n
u
l
 
2
0
2
0

45

Activitatea de învăţare: Vizitarea şi cercetarea monumentului Trenul Durerii
Monumentul Trenul Durerii

Info. În faţa Gării Feroviare din Chişinău a fost instalat, la 23 august 2013, un 
impresionant monument în memoria victimelor deportărilor comuniste, denumit 
Trenul Durerii. El a fost realizat de sculptorul Iurie Platon. Sculptura în bronz are 
3 metri înălţime, 12 metri lungime şi cântăreşte circa 15 tone. Lucrările de turnare 
în bronz a monumentului s-au realizat, pe etape, la Minsk, Republica Belarus, şi 
au durat circa 6 luni. Costul total al proiectului a fost de circa 25 milioane lei, bani 
alocaţi din bugetul municipal. Monumentul reprezintă un tren al durerii, al suferinţei 
şi al morţii, al celor duşi cu forţa în Siberia şi Kazahstan. Un capăt al vagonului are 
imaginea integrală a oamenilor, iar până la sfârşit, aceştia devin componente ale 
trenului, mecanisme, bucăţi de metal, roţi, uşi, geamuri etc.

Evenimentul inaugural a avut loc cu prilejul comemorării a 74 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Mo-
lotov, aşa-zisul pact de „neagresiune”, prin care Germania şi URSS şi-au împărţit zonele de influenţă în regiune. 
În consecinţă, Basarabia, la acea vreme parte componentă a României, a fost anexată imperiului sovietic.

Piatra de temelie a monumentului a fost instalată încă în anul 1990, la iniţiativa unui grup de foşti deportaţi, 
în frunte cu Gheorghe Ghimpu, însă Chişinăul a aşteptat mai bine de 23 de ani apariţia sculpturii propriu-zise. 
Monumentul victimelor deportărilor regimului comunist este simbolul durerii şi suferinţelor suportate de zeci de 
mii de moldoveni deportaţi în anii ’40-’50 ai secolului trecut de către regimul stalinist-comunist [17].

Este important ca, înainte de a organiza vizita, elevii să se informeze succint despre monumentul în cauză. La 
faţa locului, li se va propune o fişă de lucru, pe care o vor completa în timpul şi la finele vizitei.

FIŞĂ DE VIZITARE A MONUMENTULUI ISTORIC
Sarcină de lucru
Elaboraţi paşaportul istoric al monumentului Trenul Durerii conform algoritmului propus:
a) Anul inaugurării: ____________________________________________________________________
b) Locul amplasării: ___________________________________________________________________
f) Sculptor: _________________________________________________________________________
h) Comandatar:_______________________________________________________________________
k) Eveniment istoric comemorat:_________________________________________________________
n) Proporţii: _________________________________________________________________________
p) Descriere:_________________________________________________________________________
r) Semnificaţie istorică: ________________________________________________________________
u) Apreciere personală: ________________________________________________________________

Activitatea de învăţare: Realizarea unui interviu cu o persoană care a fost deportată
Sarcină de lucru
1. Discutaţi cu părinţii, bunicii, alte persoane din comunitate şi identificaţi o persoană care a fost deportată 

împreună cu familia.
2. Realizaţi un interviu cu această persoană, rugând-o să vă povestească despre: 
– modul cum a fost deportată familia;
– condiţiile în care au trăit/supravieţuit în acei ani;
– impactul pe care l-a lăsat tragicul eveniment asupra sa şi a familiei.
4. Solicitaţi acordul persoanei de a publica varianta scrisă a interviului în revista şcolii sau de a-l prezenta în 

cadrul unei activităţi extraşcolare cu tematică istorică.*
*Elevii vor fi instruiţi în prealabil asupra modalităţii de elaborare a planului interviului şi a modului de 

realizare a acestuia.

Interviul *
Info. Este important ca întrebările care vor fi adresate persoanei în cadrul interviului să fie bine formulate şi 

să ofere posibilitatea obţinerii unor informaţii relevante tematicii abordate. Totodată, elevul trebuie să cunoască 
foarte bine contextul istoric al evenimentelor/faptelor despre care urmează să discute. Primele întrebări vor face 
referinţă la personalitatea celui intervievat: nume, prenume, locul naşterii, profesie/ocupaţie, informaţii succinte 
despre rudele cele mai apropiate (părinţi, fraţi, surori, copii).

EXERCITO, ERGO SUM
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Se recomandă a organiza setul de întrebări în ordine cronologică, punându-se accentul pe perioada deportărilor. 
Se va ţine cont de trei categorii de întrebări:

a) Întrebări care solicită informaţii;
b) Întrebări care solicită interpretare;
c) Întrebări care solicită reflecţie/judecăţi de valoare [2, pp.102-103].
Chiar dacă există un set de întrebări formulat în prealabil, pe parcursul interviului pot fi adresate şi alte între-

bări, în scop de precizare. Elevii vor pregăti din timp tehnica necesară înregistrării interviului: dictafon/cameră 
de luat vederi etc.

La etapa de desfăşurare a interviului (într-un loc liniştit, privat), elevii trebuie să se asigure că nimeni nu va 
interveni în discuţie. Este important, de asemenea, ca atmosfera în care se va desfăşura interviul să fie calmă, 
deschisă, de încredere.

După ce interviul a fost realizat, urmează etapa de transcriere, adică de transformare a înregistrării în text scris, 
sub forma unei Fişe de interviu.

Exemplu de Fişă de interviu [adaptat după 12, p. 35; 15]
I. Numele, prenumele persoanei intervievate _________________________________________________
1. Data naşterii_________________________________________________________________________
2. Locul naşterii________________________________________________________________________
3. Profesie_____________________________________________________________________________
4. Studii______________________________________________________________________________
II. Scurt rezumat al interviului (în ordinea derulării povestirii)
S-a relatat despre (cele mai importante, relevante momente):
1. Persoane (numele): ___________________________________________________________________
2. Localităţi: ___________________________________________________________________________
3. Instituţii:____________________________________________________________________________
4. Evenimente/acţiuni sociale, politice, culturale, religioase: 
	 ___________________________________________________________________________________
	 ___________________________________________________________________________________

Exemplu de prezentare a interviului (secvenţă)

Intervievator: Când aţi fost deportat(ă), din ce localitate? 
Respondent:
I: Cu cine din membrii familiei aţi fost deportat(ă) 
şi în ce condiţii?
R:
I: Unde aţi fost deportat(ă)?
R:
I: Ce vă amintiţi despre drumul spre locul de-
portării?
R:
I: Cum arăta localitatea unde aţi fost 
deportat(ă)?
R:

I: Care erau condiţiile de viaţă?
R:
I: Cum puteţi descrie comunicarea cu ceilalţi mem-
bri ai localităţii unde aţi fost deportat(ă)?
R:
I: Ce v-a ajutat să supravieţuiţi?
R:
I: Credeţi că este nevoie de amintirile despre de-
portări?
R:
etc.

III. Locul şi data realizării interviului ________________________________________________________
Persoana/echipa care a realizat interviul______________________________________________________
Durata interviului __________________________
*Mai detaliat a se vedea: Atkinson R. Povestea vieţii. Interviul. Iaşi: Polirom, 2008.

În cadrul interviului, persoana care răspunde la întrebări poate prezenta şi fotografii care să conţină informaţii 
tematice importante, completând, astfel, mărturia verbală. Elevii vor exersa anticipat, în cadrul lecţiilor, cum să 
analizeze corect o poză de familie, raportată la un eveniment istoric. Prezentăm un posibil algoritm.

VALORIFICAREA ETAPEI EXTINDERE ÎN ÎNVĂŢAREA ISTORIEI. STUDIU DE CAZ: 
DEPORTĂRILE STALINISTE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
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FIŞĂ DE LUCRU CU FOTOGRAFIA
Sarcină de lucru
Elaboraţi un paşaport istoric interpretativ al unei fotografii/surse istorice, conform algoritmului:
Sursă (cui îi aparţine fotografia?) __________________________________________________________
Anul realizării _________________________________________________________________________
Numiţi evenimentul la care face referinţă fotografia____________________________________________
Descrieţi emoţiile transmise de fotografie____________________________________________________
Comparaţi informaţia sugerată de fotografie cu cunoştinţele anterioare despre evenimentul dat. Ce aţi aflat nou? 
____________________________________________________________________________________
Construiţi un argument pentru afirmaţia Fotografia – sursă istorică veridică pentru studierea evenimentelor 

istorice din epoca contemporană.
În cazul în care intervievaţii prezintă fotografii ce relatează despre deportări, elevii ar putea să le adreseze 

următoarele întrebări:
−	 Când a fost realizată fotografia?
−	 Cine sunt persoanele din fotografie?
−	 Ce moment din perioada deportărilor prezintă fotografia?
−	 Ce ocupaţii aveau aceste persoane în perioada când au fost deportate?
−	 Ce ne puteţi relata despre soarta persoanelor prezente în fotografie după perioada deportărilor?
−	 Ce emoţii vă trezeşte fotografia? etc.	

Activitatea de învăţare: Vizionarea unui film
Filmul

Info. Vizionarea şi analiza unui film dedicat deportărilor din RSSM este o activitate de învăţare importantă, care 
contribuie la sporirea gradului de înţelegere şi de conştientizare de către elevi a acestui fenomen tragic. Or, filmul 
este un instrument prin care elevilor li se oferă experienţa unor trăiri emoţionale intense, provocând întrebări şi 
îndemnându-i să caute răspunsuri trasând paralele cu viaţa lor şi încurajându-i să-şi formeze propriile opinii [7].
Înainte de a le propune ca sarcină de lucru pentru extindere vizionarea unui film tematic, profesorul va exersa 
cu elevii, la lecţii, în baza unor secvenţe de film, analiza şi interpretarea sursei vizuale alese. Astfel, elevii vor fi 
pregătiţi să analizeze de sine stătător un film şi să reflecteze pe marginea celor vizionate. 

În contextul subiectului deportărilor, recomandăm spre vizionare filmele documentare Siberia din oase, Să nu 
ne răzbunaţi [18], Expediţiile memoriei [19], Cireşe amare [20] etc. 

FIŞĂ DE LUCRU CU FILMUL
Introducere
1. Denumirea filmului. Ce tip de film este: docu-

mentar, artistic.
2. Numiţi anul când a fost produs filmul.
3. Numiţi producătorul/regizorul filmului.
4. Numiţi evenimentul istoric la care se referă 

filmul.
5. Numiţi persoanele/personalităţile la care face 

referinţă filmul.
Analiză
1. Descrieţi succint evenimentul istoric/persoanele 

prezentate în film.

2. Specificaţi 2-3 secvenţe din film care v-au 
impresionat cel mai mult şi explicaţi de ce.

3. Relataţi ce aţi aflat suplimentar despre eveni-
mentul istoric/persoanele date, comparativ cu 
informaţia din manual şi din alte surse.

Concluzie/Apreciere
1. Reflectaţi: În urma vizionării acestui film, am 

tras următoarele învăţăminte:
•	 _____________________________________
•	 _____________________________________
•	 _____________________________________

Activitate de învăţare: Elaborarea unei comunicări cu tema: 
Deportările staliniste din RSSM: cauze, consecinţe, impact

Comunicarea
Info. Elaborarea unei comunicări la cursul de istorie îi ajută pe elevi să caute informaţii la temă (cărţi, reviste, 

site-uri web etc.), să gândească critic, să discearnă şi să aleagă informaţie de calitate; să realizeze o sinteză a 
informaţiei şi să facă un rezumat cu cuvintele proprii despre ceea ce au citit şi au selectat din diferite surse des-
pre subiectul dat. Elaborarea corectă a unei comunicări le va oferi elevilor posibilitatea să înveţe şi să exerseze 
tehnicile de citare.

VALORIFICAREA ETAPEI EXTINDERE ÎN ÎNVĂŢAREA ISTORIEI. STUDIU DE CAZ: 
DEPORTĂRILE STALINISTE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
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Aşadar, etapele de elaborare a unei comunicări vizează:
1. Studierea diferitelor tipuri de surse, pentru identificarea informaţiilor relevante temei.
2. Înţelegerea şi analiza informaţiilor selectate şi formarea opiniei personale pe marginea subiectului abordat.
3. Alcătuirea unui rezumat al informaţiilor respective – cu propriile cuvinte, cu citate şi imagini reprezentative.
Comunicarea va cuprinde 3 componente: introducere, cuprins, concluzii.
Este important ca profesorul să elaboreze împreună cu elevii criteriile de care se va ţine cont la scrierea co-

municării. În baza acestora se va crea o grilă de elaborare/evaluare a produsului. 

Prezentăm o posibilă grilă de elaborare/evaluare a comunicării [adaptat după 3, p. 112]:
Criterii Nivel de performanţă

Foarte bun (10-9) Bun (8-7) Satisfăcător (6-5)
Selectarea surse-
lor de documen-
tare

Identifică şi selectează 5 surse 
principale şi 4 surse secun-
dare.

Identifică şi selectează 4 surse 
principale şi 3 surse secunda-
re.

Identifică şi selectează 3 surse 
principale şi 2 surse secun-
dare.

Structură şi 
organizare

Elaborează planul comuni-
cării.
Stabileşte o legătură logică 
între paragrafe.

Elaborează planul comunică-
rii.
Se atestă unele contradicţii 
neînsemnate privind legătura 
logică între paragrafe.

Elaborează planul comunică-
rii.
Se atestă contradicţii semnifi-
cative privind legătura logică 
între paragrafe.

Analiză şi argu-
mentare

Compară şi sintetizează mate-
rialul din sursele selectate.
Prezintă interpretări persona-
le, stabilind legături logice cu 
alte interpretări.
Prezintă opinia personală ar-
gumentat.
Se atestă o legătură logică în-
tre argumente şi concluzii.

Compară materialul din sursele 
selectate.
Prezintă opiniile unor autori 
referitor la problematica abor-
dată.
Prezintă opinia personală cu 
unele confuzii în argumentare.
Se atestă unele neconcordanţe 
între argumente şi concluzii.

Descrie informaţia din sursele 
selectate.
Interpretează informaţia în 
mod confuz, contradictoriu.
Prezintă interpretări personale 
neargumentate.

Formulează concluzii nerele-
vante, lipsite de argumentare.

Prezentare orală Prezintă comunicarea într-un 
limbaj clar, coerent, convin-
gător.

Utilizează corect terminologia 
istorică.

În cadrul prezentării, utilizează 
corect tehnologiile informaţio-
nale şi comunicaţionale.

Prezintă comunicarea într-un 
limbaj clar, coerent, convingă-
tor, dar se atestă unele expresii 
echivoce.
În linii mari, utilizează corect 
terminologia istorică.
În cadrul prezentării, în linii 
mari, utilizează corect tehno-
logiile informaţionale şi comu-
nicaţionale.

Prezintă comunicarea într-un 
limbaj confuz, neconvingător.

În linii mari, terminologia isto-
rică este utilizată neadecvat.
În cadrul prezentării, nu utili-
zează tehnologiile informaţio-
nale şi comunicaţionale.

În concluzie: Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de învăţare specifice etapei de extindere, în contextul 
subiectului Deportările staliniste din RSSM, este o oportunitate reală pentru elevi de a cunoaşte temeinic această 
pagină tristă a istoriei noastre, de a-şi dezvolta valori şi atitudini care să se manifeste în acţiuni de respect faţă de 
înaintaşii noştri şi de fortificare a conştiinţei şi demnităţii naţionale.
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Arta teatrală în contextul 
actului educaţional
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Rezumat: Elaborând curriculumul modular pentru disci-
plina opţională ”Arta teatrală”, programul de formare profesi-
onală ”Educaţie timpurie”, am conceput cursul pornind de la 
rolul educativ al teatrului. Opţionalul le oferă atât copiilor, cât 
şi educatorilor posibilitatea de a folosi materiale şi instrumen-
te la îndemâna oricui pentru a confecţiona obiecte cu ajutorul 
cărora vor putea crea iluzia vieţii şi improviza adevărate piese, 
cu personaje şi decoruri variate. Prin intermediul unor astfel 

de activităţi, copilul îşi pune în valoare prezenţa scenică, dicţia, mimica, siguranţa de sine, plăcerea de a recita texte în faţa 
publicului. Munca educativă devine, astfel, mult mai instructivă şi sporeşte volumul de cunoştinţe al copiilor.

Cuvinte-cheie: atelier de expresie verbală, tehnici teatrale, joc de rol, improvizaţie, păpuşi teatrale.

Abstract: When developing the modular curriculum for the optional course in Dramatic Arts for the Early Education vo-
cational training program, I conceived the course based on the educational role of drama. This course offers both the children 
and their educators an opportunity to develop and improvise real plays with various characters, props and backgrounds, using 
accessible everyday materials and tools. Such activities help the children develop and explore their own stage presence, diction, 
body language, facial mobility and self-confidence, as well as experience the enjoyment of public speaking and performance. 
Thus kindergarten education gains an extra instructional dimension and extends the children’s knowledge.

Keywords: verbal expression workshop, techniques of acting, role play, improvisation, puppets.
 

”Toate jocurile sacre ale artei nu sunt decât imitaţii ale jocului fără sfârşit al lumii.”
(F. Schlegel)

INTRODUCERE
Societatea contemporană preia din ce în ce mai mult latura creativă şi capacitatea de autoexprimare a copiilor 

în modelul de valori pe care îl promovează şi pe care îl consideră eficient pentru dezvoltarea unei generaţii active. 
„Reformele curriculumului, care au loc în mod curent în multe din ţările europene, ar putea avea un impact asupra 
faptului că artele sunt concepute fie integrat, fie separat. Studiul Eurydice relevă faptul că artele vizuale şi muzica sunt 
obligatorii în toate ţările. Două treimi dintre ţări includ artizanatul în curriculumul lor artistic obligatoriu, iar în marea 
majoritate a ţărilor, teatrul şi dansul sunt predate ca părţi ale altor discipline obligatorii nonartistice” [7, p. 38].
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