
ACTIVITĂȚI METODICE - ISTORIE 
AN ȘCOLAR 2013-2014 

 
SEMESTRUL I 

 
 

Activitatea proiectată Data Loc de 
desfăşurare 

Centrul  
metodic 

Participanţi Responsabili 

Consfătuirea anuală a profesorilor de istorie 14.09.2013 C.N.S.H. profesorii de 
istorie din judeţ 

profesorii de 
istorie din 
judeţ 

Inspector de specialitate, prof. 
Dorina Nichifor, dr în istorie; 
Prof. Gheorghe Gorun, dr în istorie;  
Prof. Gheorghe Nichifor, dr în istorie 

Lecție demonstrativă -  clasa a VIII-a 

 
Referat: ,,Rolul istoriei în formarea identităţii 
naţionale” 
 
Dezbatere: Organizarea mediului educaţional al 
elevilor prin dotarea claselor, resursele 
materiale puse la dispoziţie, utilizarea TIC şi 
auxiliarele curriculare folosite în lecţiile de 
istorie 
 
Organizarea olimpiadei de istorie - faza pe 
şcoală – analiza unor modele de subiecte 
 

06.11.2013 Şcoala  
Gimnazială Nr.3 
Rovinari 

Centrul metodic 
Valea Jiului 

profesorii de 
istorie din 
Centrul 
metodic Valea 
Jiului 

Inspector de specialitate, Dorina 
Nichifor, dr în istorie; 
Responsabil de cerc metodic, prof. 
Cauc Dumitru, dr în istorie; 
Prof. Pereţeanu Daniel 
Prof. Scordilă Virgil 
 

Aplicaţie  extracurriculară  :  Tg. Jiu – Haţeg – 
Deva – Brad – Ţebea – Mănăstirea  Crişan  

09.11.2013 Mănăstirea 
Crişan 

Centrul metodic 
Tg-Cărbuneşti 

 profesorii de 
istorie din 
judeţ 

Inspector de specialitate, prof. 
Dorina Nichifor, dr în istorie; 
Responsabil de cerc metodic, prof. 
Ursu  Aurelian 
 



Lecţie demonstrativă -  clasa a V- a 
 
Referat : “Tezaurul României – adevăr şi 
controverse” 
 
Dezbatere: Modalităţi de încurajare a atitudinii 
pozitive şi a responsabilităţii elevilor faţă de 
rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă şi de 
acasă 
 
Apariţii istoriografice - recenzii 
 
 

27.11.2013 Şcoala  
Gimnazială 
“Sfântul 
Nicolae”, Tg.Jiu 

Centrul metodic 
Tg-Jiu 

profesorii de 
istorie din 
Centrul 
metodic Tg-
Jiu 

Inspector de specialitate, prof. 
Dorina Nichifor, dr în istorie; 
Responsabil de cerc metodic, prof 
Sorin Balcanu; 
Prof Nicuţa Dragomir; 
Prof. Iulica Neculai 
 

Lecţie  demonstrativă  clasa a VIII-a 
 
Referat :   Rolul  portofoliului  didactic  al  
profesorului în predarea  istoriei 
Studiu de caz  :  Regele  iudeu  Irod 
 
Dezbatere: Activităţi didactice prin care se 
poate  mări gradul de utilizare a cunoştinţelor, 
deprinderilor şi atitudinilor în contexte noi de 
învăţare 
 

04.12.2013 Şcoala 
Gimnazială  Nr.1 
,, George  
Uscătescu ,, Tg. 
Cărbuneşti. 

Centrul metodic 
Tg-Cărbuneşti 

profesorii de 
istorie din 
Centrul 
metodic Tg-
Cărbuneşti 

Inspector de specialitate, prof. 
Dorina Nichifor, dr în istorie; 
Prof. Responsabil de cerc metodic,  
Ursu  Aurelian 
Prof. Voicu  Teodor 
Prof. Constantin Violeta 
 

Lecţie demonstrativă - clasa a IX-a 
 
Referat: Integrarea elementelor de evaluare în 
cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare, 
metode ...) 
 
Dezbatere: Metode de cercetare şi de predare a 
Istoriei din perspectivă inter şi transdisciplinară. 
 
Organizarea olimpiadei de istorie - faza pe 
şcoală – analiza unor modele de subiecte 
 

11.12.2013 Liceul 
Tehnologic 
Bârseşti 

Centrul metodic 
liceu 

profesorii de 
istorie din 
Centrul 
metodic liceu 

Inspector de specialitate, prof. 
Dorina Nichifor, dr în istorie; 
Prof. Responsabil de cerc metodic,  
Ioniţă Niculescu Mihaela, dr în 
istorie; 
Prof. Cătălin Cojocaru 
Prof. Istudorescu Ileana Maria 



 
 
 

 
SEMESTRUL al II-lea 

 
 
Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Centrul metodic Participanţi Responsabili 
Lecţie demonstrativă – clasa a IX-a 
 
 
Referat - dezbatere - Modalităţi de 
evaluare a competenţelor specifice 
prevăzute în programa şcolară 
 
Apariţii istoriografice - recenzii 
 
Organizarea Olimpiadei de Istorie – 
etapa judeţeană 
 

05.03 2014 Liceul cu Program 
Sportiv 

Centrul metodic liceu profesorii de 
istorie din Centrul 
metodic liceu 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Prof. Responsabil de cerc 
metodic,  Ioniţă Niculescu 
Mihaela, dr în istorie; 
Prof. Robert Diaconu 
prof. Liliana Taşcău 

Lecție demonstrativă  -  clasa a VI-a 

 
Referat:  ,,Probleme controvesate şi 
sensibile ale istoriei secolului XX” 
 
Dezbatere: Respectarea particularităţilor 
clasei de elevi în planificarea şi 
proiectarea activităţii didactice (ritm de 
lucru, accesibilizarea conţinuturilor, 
predarea diferenţiată, sarcini 
suplimentare) 
 

12.03.2014 

Şcoala  Gimnazială  

Bolboşi 

Centrul metodic Valea 
Jiului 

profesorii de 
istorie din Centrul 
metodic Valea 
Jiului 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Responsabil de cerc 
metodic, prof. Cauc 
Dumitru, dr în istorie; 
Prof. Stuparu Victor ; 
Prof. Istudorescu Elvis 
 



Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Centrul metodic Participanţi Responsabili 

Lecție demonstrativă - clasa a VI-a 

 
Referat :  Multiperspectivitatea în 
predarea  disciplinelor  istorie şi  socio – 
umane  
Studiu  de caz  :  Consideraţii  istorice  
asupra  blestemului  la  români  
 
Dezbatere: Strategii didactice utilizate în 
activizarea elevilor la activităţile 
didactice de predare-învăţare şi evaluare 
 

19.03.2014 Şcoala  Gimnazială  
Pociovaliştea  Novaci 

Centrul metodic Tg. 
Cărbuneşti 

profesorii de 
istorie din Centrul 
metodic Tg-
Cărbuneşti 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Responsabil de cerc 
metodic, prof. Ursu  
Aurelian; 
Prof.Ţicu Alina; 
Prof. Groşanu  Liviu 

Lecţie demonstrativă la clasa a VIII – a 
 
Referat: Rolul portofoliului didactic al 
profesorului în predarea istoriei 
 
Dezbatere: Elemente de creativitate în 
utilizarea  strategiilor didactice 
 
Apariţii istoriografice – recenzii 
 

26.03.2014 Şcoala  Gimnazială  
Bălăneşti 

Centrul metodic Tg-
Jiu 

profesorii de 
istorie din Centrul 
metodic Tg-Jiu 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Responsabil de cerc 
metodic, prof Sorin 
Balcanu; 
Prof. Daniela Vieru; 
Prof. Claudiu Mărăcine 
 

Aplicaţie  extracurriculară: Tg. Jiu – 
Deva – Peştera  Scărişoara – Abrud – 
Zlatna – Alba Iulia – Tg.Jiu 
 
 
 

12-13. 
04.2014 

Peştera  Scărişoara Centrul metodic Tg. 
Cărbuneşti 

profesorii de 
istorie din Centrul 
metodic Tg-
Cărbuneşti 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Responsabil de cerc 
metodic, prof. Ursu  
Aurelian 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Centrul metodic Participanţi Responsabili 
Simpozionul Judeţean : “Gorjul – vatră 
de istorie românească” - 100 de ani de la 
declanşarea Primului Război Mondial     

28.05.2014 Muzeul Judeţean 
„Alexandru 
Ştefulescu” 

profesorii de istorie 
din judeţ 

profesorii de 
istorie din judeţ 

Inspector de specialitate, 
prof. Dorina Nichifor, dr în 
istorie; 
Prof. Gheorghe Nichifor, dr 
în istorie, vicepreşedinte al  
Societăţii  de  Ştiinţe  
Istorice – Filiala  Gorj  
I.S.J   GORJ 

 
                                                                                                                                             
 

                                                                                          Inspector şcolar de specialitate, 

                                                                                                                                                  Nichifor Dorina 


