
VIAŢA PRIVATĂ A FAMILIEI ROMANE – programă de opţional

(clasa a IX-a)

Denumirea opţionalului: Viaţa privată a familiei romane

 Aria curriculară: Om şi societate

Tipul opţionalului: Opţional la nivelul disciplinei

Durata: 1 an

Nr. ore: 1 oră / săptămânal

Modul de desfăşurare: pe clasă

Unitatea de învăţământ: Liceul Pedagogic ,,D. P. Perpessicius’’ Brăila

Propunător: Profesor Bertescu Manuela Mirela

ARGUMENT

            În contextul reformei din învăţământul românesc istoria nu mai poate fi abordată doar

sub aspectul  abundenţei de fapte şi date,  ci se recomandă structurarea ei  în raport  cu alte

discipline, precum şi al conţinutului de idei şi sentimente (factori afectivi), pe care le trezeşte

în personalitatea elevilor. În aceste condiţii, faptele din viaţa privată romană sunt demne de

luat în considerare pentru creşterea eficienţei muncii didactice, dar şi a elevilor.

            Abordarea elementelor de istorie privată romană este de natură să stimuleze interesul

şi imaginaţia tinerilor, facilitând trecerea de la o învăţare centrată pe profesor la o învăţare

centrată  pe  elevi.  Datorită  accesului  la  izvoarele  istorice  ale  autorilor  latini,  elevul  este

transformat în factor activ, luând direct parte la actul de elaborare a unei lucrări ştiinţifice.

Elevii vor valoriza cultura şi civilizaţia romană în mod direct, înţelegând elementele cheie,

care se regăsesc şi în cultura şi civilizaţia română.

         Opţionalul oferă excelente posibilităţi de învăţare interdisciplinară, în special în ceea ce

priveşte cunoştinţele dobândite la orele de religie, literatură, cultură civică, limba latină. Într-o

lume a informaţiei,  rolul  memorării  mecanice  a unor date  şi  nume s-a  diminuat.  În acest

context,  interesul  pentru  studiul  istoriei  trebuie  reorientat  pe  noi  făgaşuri,  mai  facile  din

perspectiva înţelegerii, ceea ce un astfel de curs poate oferi cu prisosinţă.

         Este important pentru elevi să cunoască aspectele şi caracteristicile vieţii private a

familiei romane pentru a putea realiza o comparaţie cu perioada actuală. În programa acestui

curs opţional  se vor regăsi conţinuturi  cu referire la obiceiurile  străvechi  romane precum:

logodna, căsătoria,  divorţul,  decesul, pentru a oferi  elevilor o imagine cât mai completă a



trecutului. De asemenea, elevii vor descoperi treptele unei educaţii complexe pentru a deveni

un om de valoare al  cetăţii  Roma,  în contextul  statutului  social  şi  al  averii.  Cu siguranţă

statutul femeii romane a preocupat societatea contemporană care a extras anumite tipologii ale

acesteia  pentru  a  evidenţia  rolul  şi  drepturile  ei  în  societatea  romană.  Atractive  vor  fi  şi

conţinuturile  referitoare  la  modalităţile  de  distracţie  ale  romanilor  de  rând  cât  şi  ale

împăraţilor  care  le-au  susţinut  şi  promovat  pentru  manipularea  maselor  şi  menţinerea  la

putere. 

         Opţionalul poate atrage în mare măsură elevii în activitatea de dotare a cabinetului de

istorie al şcolii cu materiale inedite: imagini, scrisori din epocă, fragmente din izvoare istorice

antice, machete etc.

       Avantajele enumerate pun la dispoziţia profesorului noi mijloace pentru formarea unor

deprinderi  şi  aptitudini  active  ale  elevilor,  în raport  cu valorile  locale  şi  comunitare,  prin

oferirea unui material intuitiv concret, nu abstract şi rupt de locuri şi oameni. Aceasta sporeşte

accesibilitatea  receptării  informaţiei  şi  poate  stimula creativitatea,  cu urmări  fertile  pentru

viitorii cercetători în domeniu.

         În concluzie, opţionalul oferă posibilitatea de a cerceta cât mai amănunţit o temă

interesantă şi accesibilă, plină de învăţături şi de obiceiuri străvechi, care să fie valorificată în

contextul unui învăţământ modern european.  

COMPETENŢE GENERALE:

1. Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă; 

2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale; 

3. Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi; 

4. Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii; 

5. Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de

probleme.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. utilizarea termenilor istorici în prezentări orale şi scrise;

2.1. realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu

ceilalţi;

2.2. rezolvarea unor situaţii- problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice;

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza surselor istorice adecvate;



3.2.  formularea  unor  întrebări  şi  găsirea  unor  răspunsuri  corecte,  pe  baza  unei  surse

documentare;

4.1. realizarea unor comparaţii a unor spaţii şi perioade istorice;

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor istorice.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

 Exerciţii de folosire adecvată a terminologiei istorice;

 Analizarea documentelor istorice care fac referire la problema studiată;

 Alcătuirea unui plan de investigaţie pe baza căruia să compare educaţia romană a băieţilor

cu cea a fetelor dintr-o perioadă dată;

 Realizarea unui proiect pe o temă dată utilizand surse de informare diferite;

 Identificarea  principalelor  etape  ale  ceremonialului  logodnei,  căsătoriei  şi  decesului  la

romani;

 Dezbateri pe marginea relatărilor din epocă cu privire la tipologia feminină romană;

 Realizarea unui eseu pe o temă dată;

 Construirea de frize cronologice;

 Comentarea acţiunilor unor împăraţi romani cu privire la adoptarea legilor imperiale;

 Construirea de argumente şi contraargumente în susţinerea unui punct de vedere;

 Exersarea unor roluri specifice în activitatea de grup;

 Asumarea de sarcini diferite în timpul participării la diferite proiecte.

Competenţe specifice Conţinuturi

1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

2.2. rezolvarea unor situaţii- problemă, prin 

utilizarea adecvată a surselor istorice.

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza 

surselor istorice adecvate.

Noţiuni  introductive- Viaţa privată a 

familiei romane

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

pater familias, patria potestas, filius familias, 

manus, libert, latifundii.

Conţinuturi:

Prezentarea  izvoarelor  istorice  şi  a

lucrărilor  de  istorie  utile  studiului

temei  propuse  cât  şi  a  sensurilor

distincte ale termenului familie

Relaţia  lui  pater  familias  cu  membrii

familiei sale: soţia, copiii şi sclavii



1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

2.1. realizarea, prin cooperare, a unei 

investigaţii istorice, care implică relaţionarea

pozitivă cu ceilalţi.

4.1. realizarea unor comparaţii a unor spaţii 

şi perioade istorice.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

Căsătoria

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

contract, dotă, cum manu, sine manu, 

confarreatio, coemptio, usum.

Conţinuturi:

Logodna romană

Ceremonialul  căsătoriei  romane-

tradiţii şi obiceiuri străvechi

Tipuri de căsătorie romană

1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

2.1. realizarea, prin cooperare, a unei 

investigaţii istorice, care implică relaţionarea

pozitivă cu ceilalţi.

2.2. rezolvarea unor situaţii- problemă, prin 

utilizarea adecvată a surselor istorice.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

Divorţul

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

legislaţie, repudiere, emancipare, celibatar, 

zestre.

Conţinuturi:

Legislaţia  imperială  a  lui  Augustus

privind reglementarea divorţurilor

Tipologia divorţurilor:

 Divorţul-  mijoc  de  ascensiune

socială  şi  materială  pentru

ambele sexe

 Divorţul-  sacrificiu  pentru

bunăstarea familiei
1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza 

surselor istorice adecvate.

3.2. formularea unor întrebări şi găsirea unor

răspunsuri corecte, pe baza unei surse    

documentare.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

Decesul

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

rituri funerare, mausolee, catacombe, Via 

Appia, priveghi, incinerare, înhumare.

Conţinuturi: 

Ceremonialul înmormântării

Ritualuri  funerare:  incinerarea  şi

înhumarea



1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza 

surselor istorice adecvate.

4.1. realizarea unor comparaţii a unor spaţii 

şi perioade istorice.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

Educaţia copiilor în familie

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

amuletă, recensământ, censor, gintă, 

cognomen, toga virilis, ludi magister, calamus.

Conţinuturi:

Recunoaşterea nou-născutului

Etapele cursurilor şcolare la romani

Rolul tatălui în educaţia băieţilor

Rolul mamei în educaţia fetelor

1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

2.1. realizarea, prin cooperare, a unei 

investigaţii istorice, care implică relaţionarea

pozitivă cu ceilalţi.

2.2. rezolvarea unor situaţii- problemă, prin 

utilizarea adecvată a surselor istorice.

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza 

surselor istorice adecvate.

4.1. realizarea unor comparaţii a unor spaţii 

şi perioade istorice.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

Femeia romană între virtuţi şi vicii

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

adulter, emancipare, amforă, centurion, 

matroană romană.

Conţinuturi:

Legislaţia  imperială  referitoare  la

adulter

Femei-model

Femei vicioase

1.1. utilizarea termenilor istorici în 

prezentări orale şi scrise.

2.1. realizarea, prin cooperare, a unei 

investigaţii istorice, care implică relaţionarea

pozitivă cu ceilalţi.

Viaţa cotidiană

Termeni cheie, concepte, probleme de atins: 

terme, gimnazii, ludus, naumahii, amfiteatru, 

Coloseul, Circus Maximus, magistrat, 

pantomimă, mimă, for, portic, basilică, 



2.2. rezolvarea unor situaţii- problemă, prin 

utilizarea adecvată a surselor istorice.

3.1. analiza unui fapt/proces istoric pe baza 

surselor istorice adecvate.

3.2. formularea unor întrebări şi găsirea unor

răspunsuri corecte, pe baza unei surse    

documentare.

4.1. realizarea unor comparaţii a unor spaţii 

şi perioade istorice.

5.1. elaborarea unor texte pe baza surselor 

istorice.

gladiator.

Conţinuturi:

O zi din viaţa cotidiană a unui patrician

roman

Relaxare  şi  comunicare  la  termele

romane

Cina romană- cea mai importantă masă

a zilei

Reprezentaţiile teatrale

Jocurile de circ

Luptele de gladiatori

Vânătoarea de animale sălbatice

Alte surse de divertisment: jocurile de

noroc, promenadele, dansul, etc.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 Portofoliul (fişe de lucru, eseuri structurate, alcătuirea unei bibliografii pe tema dată);

 Investigaţia;

 Proiectul/Referatul;

 Autoevaluarea.

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;

• Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale.



SUGESTII METODOLOGICE: 

      Existenţa unor programe centrate pe achiziţiile elevilor, precum şi noile dezvoltări pe care

le înregistrează domeniul academic, au consecinţe la nivelul didacticii disciplinei. “Învăţarea

istoriei  prin cercetare”,  încurajează  elevii  să folosească o diversitate  de surse,  să utilizeze

mărturiile contemporane, să alcătuiască proiecte şi să argumenteze demersul utilizat.  Noile

roluri ale profesorului şi elevului deopotrivă au în vedere: 

a. pentru profesor: facilitarea învăţării, încurajarea elevilor pentru a formula puncte de vedere

personale, colaborarea cu elevii în realizarea demersului didactic; 

b.  pentru  elev:  învăţarea  prin  cooperare,  învăţarea  în  contexte  formale  şi  non-formale,

transferul învăţării.

          Asumarea  noilor  roluri  antrenează  demersuri  didactice  bazate  pe învăţarea  prin

descoperire, simulare, analiza surselor istorice, dezbaterea, jocul de rol, proiectul. Acestea au

avantajul de a permite alternarea formelor de activitate şi favorizează evidenţierea dimensiunii

holistice a învăţării. Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei cât şi într-un curs opţional

trebuie să se afle permanent în atenţia profesorului. Formarea competenţelor legate de analiza

surselor  istorice  este  un  obiectiv  de  predare  important  pentru  că  valoarea  surselor  pentru

interpretarea istorică este foarte diferită, iar instrumentele de analiză ale diferitelor surse sunt

foarte diverse. Din această perspectivă, strategiile didactice focalizate pe utilizarea surselor

istorice trebuie să ia în considerare elemente precum categoria formală de sursă, categoria

cronologică, utilitatea sursei în atingerea obiectivelor de predare. Conceptul cheie care trebuie

să stea în atenţia profesorului este cel de multiperspectivitate, însemnând ”un mod de a gândi,

a  selecta,  a  examina  şi  a  utiliza  dovezi  provenind  din  diferite  surse  pentru  a  lămuri

complexitatea unei situaţii şi pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat şi de ce”. Un demers

didactic  focalizat  pe  înţelegerea  multiperspectivităţii  înseamnă  a  ajuta  elevii  să  exerseze

modalităţi de analiză a faptelor/proceselor istorice pentru a înţelege ceea ce s-a întâmplat în

trecut  şi  de  ce.  Activităţile  propuse  trebuie  să  contribuie  la  înlăturarea  stereotipurilor,  a

discriminării  şi  a  automatismelor  de  gândire,  precum  şi  la  cultivarea  spiritului  tolerant.

Gândirea critică este considerată un factor-cheie în învăţarea eficientă. Antrenarea acestui tip

de  gândire  poate  avea  ca  punct  de  plecare  strategii  bazate  pe  lectura  activă,  elaborarea

raţionamentelor, formulare de întrebări, elaborare de texte diverse (fişe de lectură, comentarii,

recenzii,  referate, eseuri), folosirea de metode grafice.  Capacitatea de transfer a ceea ce a

învăţat elevul la noile situaţii se constituie într-un indicator important al învăţării adaptative,

flexibile.  Utilizarea  investigaţiei  ca  demers  didactic  favorizează:  exersarea  tehnicilor  de



muncă  intelectuală  şi  metoda  învăţării  prin  descoperire,  coroborarea  izvoarele  istorice  şi

interpretarea  lor,  cultivarea  interesului  pentru cercetare,  învăţarea  etapelor  proiectării  unei

investigaţii  istorice.  Etapele parcurse de un demers investigativ includ: identificarea temei,

formularea întrebărilor referitoare la domeniul de interes, stabilirea obiectivelor investigaţiei,

identificarea  surselor  de  informare,  realizarea  unui  plan,  colectarea  informaţiilor/datelor,

analiza  şi  prelucrarea  informaţiilor,  prezentarea  rezultatelor.  Integrarea  noilor  tehnologii

informatice în procesul de predare-învăţare (inclusiv Internetul) devine esenţială în condiţiile

multiplicării  surselor  de  informare  şi  de  comunicare.  Evaluarea  reprezintă  o  componentă

organică a  procesului  de învăţare.  Evaluarea  trebuie  să se  realizeze  ca evaluare  continuă,

formativă.  Pentru a favoriza o evaluare obiectivă profesorii trebuie să prezinte cu claritate

rezultatele  pe  care  trebuie  să  le  atingă  elevii.  De  asemenea,  pentru  a  spori  atractivitatea

cursului  opţional  recomandăm  utilizarea  unor  instrumente  complementare  de  evaluare:

proiectul,  portofoliul,  autoevaluarea,  observarea  sistematică  a  activităţii  şi  a

comportamentului elevilor.
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