
• MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
CABINETMINISTRU

OROIN
pentru aprobarea programei scolare pentru disciplina Romania in epoca Primului Riizboi

Mondial 1914-1920, c1asele a XI-a ~i a XII-a

In temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e din Legea educattei nationale nr.112011,
cu rnodificarile ~i completartte ulterioare si In conformitate cu prevederile OMENnr 3593/2014
art.6

~i a Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea ~i functionarea Ministerului
Educatiei Nationale,

MINISTRUL EOUCATIEI NATIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1. Se aproba programa scolara pentru disciplina Romania In epoca Primului Riizboi Mondial
1914-1920, prevazuta In Anexa, care face parte din prezentul ordin.

Art.2. Programa scolara Romania In epoca Primului Riizbo! Mondial 1914-1920, pentru clasele
a XI-a si a XII-a intra In vigoare incepand cu anul scolar 2017-2018.

Art.3. Directia Generala Evaluare ~i Monitorizare Invatamant Preuniversitar, Institutul de
Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare judetene/ al municipiului Bucuresti ~i unitatite de
lnvatamant preuniversitar duc la lndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,

Bucuresti
Nr. ~.2.'t.3
Data: 28~oG.~'*



Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei Nationale Nr. 4243/28.06.2017

Ministerul Educatiei Nationale

Programa scolara pentru disciplina optionala

"Romania in epoca Primului Riizboi MondiaI1914-1920"

Curriculum la decizia scolii pentru liceu -

2017



Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei Nationale Nr. 4243/28.06.2017

Ministerul Educatiei Nationale

Programa scolara pentru disciplina optionala

"Romania in epoca Primului Riizboi MondiaI1914-1920"

Curriculum la decizia scolii pentru liceu -

2017



Nota de prezentare

Prezentul document contine programa scolara pentru disciplina optionala .Romitnii in
epoca Primului Riizboi Mondial (1914-1920)" si face parte din oferta de cursuri optionale propusa
elevilor si profesorilor de istorie de catre Ministerul Educatiei Nationale in cadrul curriculumului
la decizia scolii (C.D.$.). Aceasta se adreseaza elevilor de liceu din ciclul superior (clasa a XI-a si
a XII-a) si se desfascara pe durata unui an scolar, cu 0 ora pe saptamana.

Programa cursului optional privind .Romanii in epoca Primului Razboi Mondial (1914-
1920)" este structurata astfel:

Nota de prezentare
Valori si atitudini
Cornpetente generale
Competente specifice ~i continuturi
Sugestii metodologice

Nota de prezentare a programei descrie parcursul disciplinei optionale propuse,
argumenteaza structura didactica adoptata si sintetizeaza 0 serie de recomandari considerate
semnificative din punct de vedere al finalitatilor studierii cursului optional.

Valorile si atitudinile orienteaza dimensiunile axiologica si afectiv-atitudinala aferente
formarii personalitatii elevului din perspectiva Istoriei. Realizarea lor concreta deriva din
activitatea didactics permanent a a profesorului, constituind un element implicit al acesteia.

Competentele sunt ansambluri structurate de cunostinte, abilitati si atitudini dezvoltate
prin invatare, care permit identificarea si rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, in contexte particulare diverse. Competentele cheie europene sunt
stabilite la nivelul Uniunii Europene in vederea dezvoltarii sistemelor educationale si de formare
profesionala.

Cornpetentele generale se definesc pentru fiecare disciplina de studiu si au un grad ridicat
de generalitate ~i complexitate.

Competentele specifice se forrneaza pe parcursul unui an scolar, sunt derivate din
competentele generale si reprezinta etape in dobandirea acestora. Competentele specifice pot fi
insotite de sugestii de activitati de invatare, care constituie modalitati de organizare a activitatii
didactice in scopul realizarii cornpetentelor.

Continuturile invatarii sunt mijloace prin care se urmareste formarea competentelor
specifice si implicit a cornpetentelor generale propuse. Unitatile de continut sunt organizate
tematic si reprezinta achizitii de baza ce completeaza cunostintele din cursul general de Istorie,
mijloace informationale prin care se urmareste realizarea competentelor.

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic in utilizarea programei
scolare, oferind suport pentru proiectarea demersului didactic si pentru realizarea activitatilor de
predare-invatare-evaluare, in concordanta cu specificul cursului optional si cu particularitatile de
varsta ale elevilor.

Programa C.D.$.-ului "Romanii in epoca Primului Razboi Mondial (1914-1920)" a fost
conceputa avand in vedere urrnatoarele argumente: suntem in perioada in care intreaga Europa
comemoreaza jertfele din Primul Razboi MondiaI si in care Romania desfasoara multe actiuni
pentru omagierea celor care au cladit, prin eroismullor, din perioada anilor 1916-1918,
Unire. 0 discutie aprofundata asupra primei conflagratii mondiale constituie un context
fie abordate problemele de identitate nationala, rasturnarile deopotriva politice si



economice si de mentalitati care definesc prima jumatate a secolului al XX-lea. Nu trebuie uitat
impactul pe care acest conflict l-a avut in plan intern asupra ansamblului societatii noastre.

Aparitia "generatiei pierdute" este un fenomen care a marcat nu numai istoria cultural a
occidentala, ci si pe cea romaneasca, de la fenomenul dadaist la primii suprarealisti romani si de
la Emil Cioran la Mircea Eliade. Analiza unuia din evenimentele care stau la baza acestor
schimbari permite atat achizitia si consolidarea de cunostinte care sa contribuie la 0 mai buna
intelegere a secolului care a trecut, cat si exersarea unor cornpetente care au directs legatura cu
problemele si optiunile pe care societatea de astazi le are de infruntat.

Implinirea centenarului este, asadar, un moment de referinta pentru istoria noastra, pentru
ca faptele care au dus la Romania intregitd erau rezultatul unui proiect national inceput In a doua
jumatate a secolului al XIX-lea si temeinic continuat in prima parte a secolului al XX-lea.

Pentru a nu uita supremul sacrificiu facut de locuitorii spatiului romanesc pe campurile de
batalie ale Primului Razboi Mondial, inchinat cauzei nobile a intregirii nationale, implementarea
cursu lui optional" Romdnii in epoca Primului Riizboi Mondial (1914-1920)" are In vedere:

-actualizarea cadrului international si romanesc al actiunilor din Primul Razboi Mondial;
-consolidarea componentei educationale a angajamentului civic al locuitorilor din spatiul

romanesc de a aduce in memoria elevilor, prin orele de istorie, efortul intregii societati romanesti
si contributia acesteia la victoria din Marele Razboi si la realizarea Marii Uniri;

-sensibilizarea tinerilor pentru eroii Romaniei din aceasta conflagratie mondiala, pentru
identificarea acestora, pentru a fi ornagiati de comunitatile locale etc.;

Cursul optional a fost structurat astfel incat sa contribuie la 0 mai stransa relatie intre
educatia formala, informala si nonforrnala; achizitiile de cunoasteri si competente In cadrul acestui
curs optional pot sustine si activitatile educative dedicate centenarului In cadrul agendei de
rnanifestari dedicate Primului Razboi Mondial din comunitate.

Totodata, acest curs completeaza oferta de curriculum la decizia scolii deja existenta,
asigurand 0 acoperire solida pentru istoria secolului al XX-lea; de exemplu, acest curs poate fi
asociat cursului de Istorie a monarhiei din Romania. etc.

Continuturile programei sunt decupate cronologic In opt capitole. Fiecare capitol
corespunde etapelor, general acceptate, In care Romania ~i-a adus contributia sa la Primul Razboi
Mondial.

Programa cursu lui .Jcomdnii in epoca Primului Razboi Mondial (1914-1920)" a fost
conceputa avand In vedere urmatoarele considerente:

• raspunde unor cerinte fundamentale legate de cunoasterea temeinica a acelor fapte care au
dus la evolutia societatii romanesti contemporane;

• sustine finalitatile orelor de istorie studiate In trunchiul comun prin setul de valori si
atitudini propuse si prin competentele specifice pe care le promoveaza;

• l~i propune un demers complementar cursului de Istorie, studiat In cadrul trunchiului
comun In ciclul superior alliceului;

• propune un demers didactic realizat din perspectiva educatiei pentru drepturile omului, a
educatiei pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor
sensibile si controversate, a strategiilor de argumentare, negociere si cooperare, a utilizarii
surselor multiple de informare si documentare;

• prezinta 0 imagine complexa a societatii rornanesti de la inceputul secolului al XX-lea In
concordanta cu evolutiile europene ale perioadei;

• este In acord cu recornandarile Consiliul Europei referitoare la studiul Istoriei cu
Memorandumul Comisiei Europene cu privire la educatia permanenta si cu alte documente
asumate de Romania pe plan international prin care se urmareste evidentierea fanreler-s-;
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istorice care pot avea consecinte dezastruoase asupra omenirii si, totodata, ca ororile
razboiului sa nu mai fie repetate;

• sustine 0 abordare flexibila a timpului istoric prin: ponderarea studierii evenimentelor In
favoarea ansamblului si perspectivei asupra trecutului; aprofundarea si interpretarea
trecutului In locul mernorarii unor serii cronologice si al istoriei de tip narativ si
enciclopedic.

Valori si atitudini:
Gandire critica, flexibila si prospectiva;
Relationare pozitiva cu ceilalti;
Disponibilitatea pentru integrarea eficienta In viata de grup si a comunitatilor;
Recunoasterea diversitatii etnice, sociale, religioase, culturale etc.;
Promovarea dialogului si cornunicarii interculturale;
Respectul fata de sine si fata de ceilalti;
Acceptarea reprezentarilor multiple asupra istoriei, vietii sociale, culturii etc.

Cornpetente generale:
1. Folosirea eficienta si adecvata a limbajului istoric in diferite forme si contexte de

comunicare.
2. Utilizarea principiilor, metodelor si surselor de studiere a istoriei In contexte de civilizatie

~i culturale ale istoriei.
3. Dezvoltarea demersurilor si actiunilor civice, democratice, prin valorificarea experientelor

istorice.
4. Folosirea resurselor necesare educatiei pe tot parcursul vietii.

Competente specifice Continuturi

1.1. Utilizarea termenilor istorici In elaborarea 1. Romania In relatiile internationale la, ,
inceputul secolului al XX-leaunor demonstratii orale sau in scris referitoare

la fapte si procese din istoria Rornaniei
1.2. Explicarea faptelor/evenimentelor cu
ajutorul unor argumente intra si
multidisciplinare folosind adecvat
termeni/concepte istorice
2.1. Evaluarea relevantei surselor istorice In
abordarea unei teme din Istoria Rornaniei

1. Romania si Marile Aliante ale inceputului
de secol xx.
2. Situatia romanilor din Transilvania,
Bucovina si Basarabia in deceniile anterioare
anului 1914

cu privire la actiunea unor personalitati/grupuri 2. Neutralitatea intre discurs ~i decizie
din istoria Rornaniei politica.

2.2. Valorizarea argumentelor din sursele
istorice pentru a sustine constantele ~1

schimbarile din istoria Romaniei

3.2. Realizarea unor demersuri de tip evaluativ

2. Romania Intre anii 1914-1916

1. Societatea romaneasca in anii neutralitatii.
Studiu de caz: Economia Romaniei In primele
decenii ale secolului al XX-lea



3.3. Formularea de judecati propru asupra 3. Rornanii In armatele imperiale austro-
faptelorl proceselor istorice sustinute de ungare si tariste
argumente identificate In sursele istorice

1.1. Utilizarea termenilor istorici In elaborarea 3. Anul1916 - anul deziluziilor

1.1. Utilizarea termenilor istorici In elaborarea 4. Romania sub ocupatia Puterilor
unor dernonstratii orale sau In scris referitoare Centrale
la fapte si procese din istoria Rornaniei

1. Frontul de acasa
2.2. Valorizarea argumentelor din sursele 2. Populatia civila intre angajamentul militar
istorice pentru a sustine constantele ~1 si suferintele zilnice
schimbarile din istoria Romaniei

3.1. Evaluarea mesajelor oferite de mediile
formale si informale In vederea stabilirii Studiu de caz: Propaganda de razboi ~i

4.1. Utilizarea surselor In
lidentificarea perspecti velor

construirea
multiple In

legatura cu un eveniment/o personalitate In
scopul realizarii unor sarcini ale invatarii

unor demonstratii orale sau In scris referitoare
la fapte si procese din istoria Romaniei
3.2 Realizarea unor demersuri de tip evaluativ
cu privire la actiunea unor personalitati/grupuri
din istoria Romaniei

3.3. Formularea de judecati propru asupra
faptelorl proceselor istorice sustinute de
argumente identificate prin analizarea surselor
istorice

4.2. Realizarea unor proiecte de investigatii
referitoare la fapte, institutii si personalitati
ale istoriei locale si nationale;

veridicitatii lor

3.2. Realizarea unor demersuri de tip evaluativ
cu privire la actiunea unor personalitati/grupuri
din istoria Romaniei

4.2. Realizarea unor proiecte de investigatii
referitoare la fapte, institutii si personalitati
ale istoriei locale si nationale;

1. Campania din 1916 - Invatamintele
dezastrului militar
Studiu de caz: Consiliul de Coroana din 14/27
august 1916.
Studiu de caz: Tratatul de alianta si conventia
militara dintre Romania ~1 Antanta (4/17
august 1916)

Studiu de caz: Prizonierii de razboi

razboiul secret.

Studiu de caz: Orasul romanesc In timp de
razboi

3. Femeile din Romania In anii razboiului



abordarea unei teme din Istoria Romaniei
2.1. Evaluarea relevantei surselor istorice In 5. Rezistenta armata

1. Reorganizarea armatei. Misiunea militara
3.2. Realizarea unor demersuri de tip evaluativ franceza.
cu privire la actiunea unor personalitati/grupuri 2. Experienta transeelor
din istoria Rornaniei Studiu de caz: Bataliile de la Marasti,

Marasesti si Oituz.
4.1. Utilizarea surselor In construirea
lidentificarea perspectivelor multiple In
legatura cu un eveniment/o personalitate In
scopul realizarii unor sarcini ale invatarii

4.2. Realizarea unor proiecte de investigatii
referitoare la fapte, institutii si personalitati
ale istoriei locale ~i nationale

3. Minoritatile In armata romana
4. Lovitura de stat bolsevica din 1917 ~l

consecintele asupra frontului din Moldova.

2.1. Evaluarea relevantei surselor istorice In 6. Romania intregtta
abordarea unei teme din Istoria Romaniei

1. Dreptul la autodeterminare a popoarelor ~l

3.1. Evaluarea mesajelor oferite de mediile romanii din provinciile romanesti aflate sub
formale si informale In vederea stabilirii stapanire straina.
veridicitatii lor Studiu de caz: Congresul de la Roma, aprilie

1918
3.3. Formularea de judecati proprn asupra 2. Unirea Basarabiei si Bucovinei cu Romania
faptelorl proceselor istorice sustinute de 3. Desavarsirea unitatii national-statale a
argumente identificate prin analizarea surselor romanilor. Unirea Transilvaniei -

1 Decembrie 1918.
4.2. Realizarea unor proiecte de investigatii 4. Societatea romaneasca dupa razboi.
referitoare la fapte, institutii ~i personalitati Realitati social-politice ~l orizonturi de

istorice

ale istoriei locale ~i nationale; asteptare

1.1. Utilizarea termenilor istorici In elaborarea 7. Romania ~iConferinta de pace de la Paris
unor dernonstratii oral sau In scris referitoare la
fapte si procese din istoria Romaniei

2.1. Evaluarea relevantei surselor istorice In
abordarea unei teme din Istoria Romaniei

3.3. Formularea de judecati proprii asupra
faptelorl proceselor istorice sustinute de
argumente identificate prin analizarea surselor
istorice

1. Romania si Marile Puteri la mas a pacii.
Studiu de caz: Consecintele Tratatelor
Conferintei de pace la Paris pentru Romania
2. Romania ~l constituirea Societatii
Natiunilor.



formale si informale in vederea stabilirii
veridicitatii lor 3. Locuri de amintire pentru militarii

2. Eroii ~i personalitati ale Primului Razboi
3.1. Evaluarea mesajelor oferite de mediile Mondial din spatiul romanesc

1. Memoria colectiva despre Primul Razboi
Mondial. Eroi locali in Primul Razboi

1.2. Explicarea faptelorlevenimentelor cu 8. Memoria romaneasca despre razboi
ajutorul unor argumente intra si
multidisciplinare folosind adecvat
termeni/concepte istorice
2.1. Evaluarea relevantei surselor istorice in Mondial. Surse.
abordarea unei teme din Istoria Rornaniei

necunoscuti,
4.1 Utilizarea surselor in construirea
lidentificarea perspectivelor multiple in 4. Arta si literatura romaneasca inspirata de
legatura cu un eveniment/o personalitate in Primul Razboi Mondial
scopul realizarii unor sarcini ale invatarii

4.2. Realizarea unor proiecte de investigatii
referitoare la fapte, institutii si personalitati
ale istoriei locale si nationale;

Sugestii metodologice

Programa propune 0 abordare innoitoare a tematicii Marelui Razboi, asigurand 0 mai buna
cunoastere a istoriei din spatiul european.

Organizarea didactica a activitatilor va trebui sa porneasca de la filosofia generala a cursului,
expusa in Nota de prezentare si sa tina cont de Competentele generale si specifice enuntate de
programa. In acest context, bunele practici pornesc de la rolurile pe care si Ie asuma profesorul in
actiunea sa didactica: profesorul creeaza situatii de invatare atat in mediul formal al clasei, cat si
in mediul nonformal in care evolueaza elevii, partener, moderator, consilier, mediator, evaluator,
model.

Competentele specifice se pot realiza prin abordarea tematicii cursului prin prisma formarii
la elevi a unor perspective de intelegere adecvate a intereselor politico-militare diferite (ca de
exemplu modul in care este privita neutralitatea si contributia Rornaniei la victoria Antantei in
istoriografia tarilor participante la Marele Razboi, interventia Armatei romane in anul 1916, frontul
din anul 1917 etc.), a problemelor sensibile si controversate (situatia de pe frontul sudic din anul
1916, ocupatia militara din perioada anilor 1916-1918, pacea de la Bucuresti din mai 1918 etc.), a



Centrale), a educatiei pentru diversitate (rolul minoritatilor In razboi), a educatiei pentru egalitatea
de gen (rolul femeilor In timpul Marelui Razboi, Crucea Rosie-rolul ei In acest razboi etc.), a
strategiilor de argumentare, negociere si cooperare (rolul personalitatilor politice romanesti la
negocierile de pace din anii 1919-1920, modul in care se proiecta si desfasura 0 campanie militara
In anul 1916, In anul 1917 si 1918 In Armata Romaniei si In celelalte armate aliate sau inamice
etc.).

Continuturile programei sunt decupate cronologic In opt capitole. Fiecare capitol
corespunde etapelor, general acceptate, In care Romania si-a adus contributia sa la aceasta prima
conflagratie rnondiala.

Acest curs optional a fost structurat astfel incat sa valorifice optim sursele istorice,
perrnitand elevilor sa descopere fascinatia trecutului, dar si similitudinile cu situatiile conflictuale
militare ulterioare sau contemporane lor.

In abordarea continuturilor programei, profesorul trebuie sa fie constient de caracterul
incomplet al unor interpretari existente asupra evenimentelor desfasurate In timpul Primului
Razboi Mondial.

Lucrul pe grupe poate fi 0 modalitate prin care elevii sa sustina cu dovezi din sursele
istorice studiate un anume punct de vedere asupra responsabilitatii ambelor tabere In declansarea
razboiului si In distrugerile si violentele care au avut loco

De asemenea, se pot forma echipe, dupa preferintele elevilor, care sa realizeze 0

investigatie istorica cu privire la campaniile Rornaniei, la esecul unor batalii desfasurate In
perioada 1916-1917, la modul de inzestrare a Armatei Rornaniei, la modul cum s-au derulat
negocierile de pace din 1918 si 1919-1920 etc.

Pe parcursul desfasurarii lectiilor, profesorul trebuie sa faciliteze, prin activitati
cognitive, formativ-educative, dobandirea de catre elevi a capacitatii de a asculta puncte de vedere
diferite, de a-si apara pozitia personala, de a sustine prin argumente 0 decizie Iuata pe cale
rationale.

Se pot utiliza activitati de genul acceptarea unui punct de vedere prin care elevii l~i
clarifica propriile idei, dar trebuie sa Ie inteleaga si sa le aprecieze si pe ale altora. Este 0 prima
treapta pentru realizarea unor negocieri reusite sau metoda privirilor incrucisate care sa
evidentieze ideea benefica a mai multor puncte de vedere asupra unui fapt sau fenomen istoric din
perioada studiata, (ca de exemplu: pozitia personalitatilor politice romanesti fata de razboi In anul
1914, 1916, rolul serviciilor secrete aliate sau inamice In aceasta perioada pentru a crea 0 stare de
mobilizare sau nu asupra populatiei, modul In care statul a gestionat doliul public In Romania In
timpul conflagratiei si dupa, tradarea si tradatorii-efectele lor pe plan militar si politic etc.).



La prelucrarea datelor, la selectarea inforrnatiilor, elevii trebuie sa formuleze un punct de
vedere propriu cu privire la procesele, faptele istorice relatate, provocandu-si colegii la creativitate
in prezentarea de catre ei a diversitatii de argumente la tema razboiului.

Deschiderea profesorilor spre noutate didactica se poate realiza prin crearea unor lectii-
dezbatere, unde nucleul predarii-evaluarii sa atinga acele aspecte ale aprofundarii si intelegerii
situatiilor deosebit de complexe ale acestei perioade.

In functie de viziunea diferita a elevilor, profesorii pot propune cai diferite de abordare
a stereotipurilor si prejudecatilor enuntate de elevi referitoare la miturile nationale sau europene
(ca de exemplu acesta a fost un razboi drept pentru unii si nedrept pentru altii, a oferit posibilitatea
intregirii unor hotare pentru unii sau a distrus unitatea statelor pentru altii etc.), la unele probleme
sensibile si controversate (tradarea pentru ca unii conationali au dezertat din armatele in care
activau si s-au alaturat acelor organisme militare care erau in conformitate cu etnia lor).

Acest curs trebuie sa fie un atelier al interpretarii, in comun, profesori si elevi, a tematicii
Primului Razboi Mondial in care rolul cadrului didactic este de a model a atitudinile elevilor, de a
crea respectul intre elevi cu privire la punctele de vedere afirmate, de a schimba pasivitatea in
activism, de a genera un aspect de cunoastere nou cu privire la faptele istorice analizate.

Profesorii ar trebui sa i~i centreze demersul didactic pe utilizarea metodelor de invatare
activa, in mod prioritar, in raport cu metodele clasice, pe respectarea diversitatii de roluri ale sale
in procesul didactic, de creator de situatii de invatare, pe integrarea inforrnatiilor obtinute in medii
non-formale si informale de invatare, pe utilizarea noilor tehnologii de comunicare si informatie,
a surselor istorice primare, a textelor istorice si literare, a inforrnatiilor aparute in presa vremii sau
aflate in muzee, colectii particulare etc.

De aceea, In cadrul acestui curs optional se pot desfasura unele ore In muzee, sau se pot
realiza cu elevii excursii tematice sau vizite la monumente aflate in zona si dedicate eroilor din
Marele Razboi (necesar este ca profesorul sa deschida calea unui dialog cu privire la modul cum
copiii, tinerii, femeile si batranii au trait, zi de zi, In timpul acestui razboi, cum au participat la
evenimentele cotidiene- botez, casatorii, aniversari, inmormantari etc., In conditiile speciale ale
razboiului, ale ocupatiei militare etc., cum au facut fata conditiilor exceptionale din iarna anilor
1916-1917, cum era 0 zi din perioada ocupatiei tarii la sat sau la eras, care a fost impactul acestei
conflagratii asupra economiei etc.).

Toate acestea se pot realiza prinjocul de rol, prin simulari de conflict si negociere sau prin
activitati de proiect (mape tematice, aritmogrife, careuri de cuvinte, fotomontaje, prezentare In
power-point, filme didactice), prin participarea profesorilor alaturi de elevi la activitati/ore in
muzee, in arhivele locale sau in actiuni prin care sa adune de la localnici rnarturii, fotografii,



Argumentul hotarator in abordarea temelor programei este de a deplasa accentul de
evaluare (initials, continua si sumativa, evaluare de proces, de produs si de progres) de pe metodele
traditionale pe strategiile noi care sa ofere elevilor posibilitatea de a demonstra ceea ce stiu si ceea
ce pot sa faca prin constructia de alternative la mesajele receptate in cadrul cursului, stimuland
gandirea reflexiva si critica in abordarea temelor programei.

Prin aceste metode se pot cere spre evaluare variante de rezolvare a unor probleme
sensibile din epoca analizata, se pot analiza, element cu element, bazele unor actiuni militare, ale
unor campanii si a unor decizii care au avut un 1'01 determinant in desfasurarea razboiului-
elaborarea de criterii, reguli, sfaturi, indemnuri, compararea unor decizii in situatiile date din
Primul Razboi Mondial, dezbaterea unor cazuri sensibile, pe baza unor articole din presa vremii,
din documentele oficiale ale timpului, din sursele secundare contemporane, analiza unor texte
literare, a unor opere de alia cu privire la Marele Razboi, exemplificarea, argumentarea, rezolvarea
unor sarcini de lucru dintr-o fisa, jocul de 1'01 etc. cu care se pot aduce elemente legate de faptele,
procesele, oamenii decidenti din perioada 1914-1920.
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