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COMPETENŢE GENERALE:
  Localizarea în timp şi în spaţiu a 

evenimentelor istorice studiate
  Explorarea surselor relevante 

pentru a înţelege fapte şi eveni-
mente din trecut şi din prezent

  Utilizarea termenilor istorici în 
diferite situaţii de comunicare

  Formarea imaginii pozitive despre 
sine şi despre ceilalţi

Motto: „Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, 
mai iubitori de om şi viaţă.” (Nicolae Iorga) 

„Există două realităţi a căror imensă zdrobitoare greutate nu o simţim, dar 
fără de care nu putem trăi: aerul şi istoria.” (Lucian Blaga)

Pachetul educaţional ISTORIE  
pentru clasa a IV-a cuprinde:
 Manual (varianta tipărită şi varianta digitală);
 Caietul elevului;
 Planificarea calendaristică a materiei;
 Proiectarea pe unităţi de învăţare.
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 Editura Akademos Art, cu experienţă de peste 15 ani în publicarea de manuale şcolare şi 
auxiliare didactice pentru învăţământul preuniversitar.

 Prof. Valentin Băluţoiu şi prof. Maria Grecu a – binecunoscuţi autori de manuale şcolare pentru 
disciplina istorie. Prof. Anita-Sabina Niculescu şi prof. Paula-Coca Horga şi-au adus o contribuţie 
esenţială la elaborarea manualului digital, o realizare de excepţie, la cele mai înalte standarde. 
De asemenea, un rol important în elaborarea manualului l-a avut d-na învăţător Maria Popa.

Manual de Istorie pentru Clasa a IV-a, care se remarcă prin: 

 Structura unitară a conţinutului; 

  Elementele grafice de excepţie: ilustraţii, fotografii, semne grafice, captivante şi motivante 
pentru copii; 

 Perspectiva inter-, pluri- şi transdisciplinară de abordare; 

  Stilul sub formă de poveste al conţinuturilor; bunicul îi povesteşte nepoatei, elevă în clasa a IV-a, 
despre frumuseţea şi importanţa istoriei în viaţa de zi cu zi: „Anca este o fetiță în clasa a IV-a. 
Ea a primit, în prima zi de şcoală, o carte de istorie. Acasă, îl întreabă, curioasă pe bunicul ei: 
— Bunicule, ce este istoria? Bunicul i-a răspuns: — Fata mea, gândeşte-te: ce ar fi viața fără 
amintiri? Cum ar fi să nu-ți mai aminteşti despre prietenii tăi, despre vacanțele tale, despre 
doamna învățătoare sau despre cum ai petrecut timpul împreună cu părinții şi bunicii tăi?”

 Varietatea metodelor şi a strategiilor didactice; 

 Diversitatea sarcinilor de lucru şi a gradului de dificultate al acestora; 

 Varianta digitală cu materiale audio/video şi exerciţii interactive atractive pentru elevi.

 Manualul oferă suport informaţional profesorilor şi elevilor; 

 Manualul pune la dispoziţie profesorilor modalităţi de eficientizare a demersului didactic; 

 Manualul propune activităţi de fixare, de recapitulare şi de evaluare; 

  Manualul impulsionează declanşarea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi pentru autoinstruire, 
ca şi pentru lucrul în echipă; 

  Manualul implică elevii în utilizarea achiziţiilor în contexte noi, pentru a răspunde provocărilor 
societăţii contemporane; 

  Manualul contribuie la educaţia estetică a elevilor (prin aranjarea în pagină, elementele grafice 
şi imaginile foarte frumoase)!
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Manualul este structurat pe unități de învățare, 
numeroase activităţi didactice, exerciţii de evalu-
are și auto evaluare, teme recapitulative. Se remar-
că și faptul pozitiv că în manual se face apel la o 
varietate de metode didactice activ-participative, 
ca de exemplu: realizarea unui proiect sau a unui 
portofoliu, jocul de rol, diagrama Venn, realizarea 
unei investigații, metoda Știu-Vreau să știu-Am 
învățat, metoda grafică, etc.

Un cuvânt aparte trebuie spus cu privire la buna 
prezentare introductivă a manualului, diversita-
tea for melor și tipurilor de evaluare utilizate în 
paginile sale, plasarea corespunzătoare a compe-
tenţelor specifice și mai ales, a abilităţilor și a 
valorilor la fiecare unitate de învăţare. Paginile 
introductive ale fiecărei unităţi de învăţare con-
stituie un material absolut stimulativ pentru elevii 
cititori, care vor putea utiliza întreaga gamă de 
conținuturi pusă la dispoziție. De asemenea, sunt 
încurajate activitățile interdisciplinare cu dome-
nii precum: arta, geografia, religia, literatura sau 
științele auxiliare ale istoriei (arheologia, numis-
matica, epigrafia și altele).

În cadrul manualului sunt incluse numeroase 
instrumente de lucru foarte utile la clasă, și anume: 
exemple de activităţi didactice, numeroase surse 
istorice (documente, imagini, hărți, desene, scheme 
grafice etc.), pe baza cărora sunt construite în mod 
creator numeroase activităţi, dicţionar istoric (sunt 
explicate corespunzător conceptele/noțiunile cu 
caracter istoric pentru a putea fi înțelese de către 
elevi și a fi folosite în contexte și situații diverse), 
aplicaţii interactive, tipuri și instrumente de 
autoevaluare. În acest mod iese în evidență preo-
cuparea autorilor ca elevii să se autoevalueze în 
mod obiectiv la ora de curs, punându-le acestora 
la dispoziție un barem corespunzător pentru răs-
punsurile date. 

Prof. Iuliana Maria CĂPLESCU
Colegiul Naţional „Matei Basarab”, Bucureşti

Structura manualului de istorie include norme 
de lucru, numeroase metode didactice activ – 
participative, formă grafică. Astfel, textul de au-
tor, prin limbajul istoric folosit, este în concordanță 
cu nivelul de vârstă al elevilor, iar sursele istorice 
susțin conținutul textului de autor. Se remarcă 
faptul că manualul susține un demers didactic de 
calitate prin accesibilitatea sa deosebită și rapor-
tarea la nivelul de clasă căreia i se adresează, prin 
prezentarea optimă a elementelor de conținut, a 
conceptelor istorice în înțelegerea epocilor istorice 
abordate, prin precizarea principalelor categorii 
de rezultate ale învățării: competențe, valori și 
atitudini și  de asemenea, prin aspectul 
interdisciplinarității identificat în multe capitole.

Iese în evidență și calitatea deosebită a mate-
rialului ilustrativ, bine ales și prezentat din punct 
de vedere grafic în mod clar. Planșele didactice, 
desenele foarte reușite din manual, grafica și 
exerciţiile diverse de la lecţii pot completa în mod  
fericit manualul de faţă.

Trebuie remarcat faptul că, în fixarea ideilor – 
ancoră, autorii imaginează un dialog între două 
personaje: bunicul și Anca, ceea ce constituie un 
material stimul pentru elevi și îi determină să 
înțeleagă faptul că istoria nu constituie doar o 
știință, ci și o poveste despre trecut care, înțeleasă 
optim, ne ajută să cunoaștem mai bine realitatea 
din prezent.

Manualul cuprinde o varietate de surse istorice  
(documente, hărți, desene, scheme grafice), deosebit 
de utile în conceperea inovativă a unor activități, 
dicționar istoric ce conține noțiuni/concepte speci-
fice istoriei, pe care elevii trebuie să le utilizeze într-un 
context istoric dat, aplicații interactive, tipuri și in-
strumente de autoevaluare însoțite de barem, ceea 
ce contribuie la creșterea obiectivității elevilor, 
atunci când se raportează la sine, estimându-și 
posibilitățile cât mai aproape de realitate.

Prof. Mihai POPA,
   Școala Gimnazială Nr. 133, Bucureşti


