PROIECT DIDACTIC LECŢIE DE EVALUARE

Algoritm introductiv:
Unitatea de învăţare: Civilizaţii preistorice şi antice
Propunători : BUZLE ALINA, SILAGHI ANTONIA, SILAGHI VALENTINA
Clasa : a VIII a
Data :
Tema: Statul dac de la regat la provincie romană
Tipul lecţiei: de sistematizare, aprofundare, evaluare
Obiectivul general: sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice referitoare la Civilizaţiile preistorice şi antice din spaţiul românesc ,
exersarea şi evaluarea competenţelor de:
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc;
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate, pe baza surselor istorice
3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate, pe baza surselor istorice
Obiective ale evaluării:
Cognitive:
Oe1: să construiască explicaţii cu privire la evenimente şi procese istorice utilizând noţiuni şi concepte istorice: guvernator, davă, romanizare,
urbanizare; sincretism religios, daci liberi.
Oe2: să prezinte premisele interne şi externe ce au dus la formarea statului dac
Oe3: să prezinte modul de organizare al provinciei romane Dacia
Formative:
Oe4: să identifice pe baza suportului cartografic limite regatului dac şi al provinciei romane
Oe5 : să analizeze comparativ statul dac în timpul celor doi conducători identificând asemănări şi deosebiri

Oe6: să asocieze datele istorice indicate pe bilete cu evenimentele corespunzătoare
Oe7: să formuleze opinii referitoare la importanţa dacilor liberi în procesul de romanizare
Atitudinale:
Oe8: să manifeste o atitudine de înţelegere a rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate
Valori şi atitudini:
- antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate
- gândire critică şi flexibilă
Evaluarea: formativ – ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs).
Tehnici de evaluare: verificare frontală orală, verificare scrisă, interevaluare
Instrumente de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; fişa de lucru; organizatorul grafic
Strategii didactice (pentru sistematizare- aprofundare): dirijată, explicativ – conversativă;
Metode : expozitiv – euristice: M1:-explicaţia;
M2- Conversaţia examinatoare;
M3– comparaţia;
M4 –lucru cu textul şi harta;
M5 – expunerea
M6 – organizatorul grafic
M7- învăţarea prin cooperare
M8- diagrama Venn
M9- organizatorul grafic
Forme de organizarea activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante;
Resurse: umane: clasa a VIII-a
de timp: 50′
materiale: *oficiale: m1: Programa şcolară – Istorie clasa a VIII a
m2: Manuale de istorie –clasa a VIII a
*narative şi cartografice: m3: fişa de lucru nr.1
m4: fişa de lucru nr.2
m5: fişa de lucru nr.3
interactive:
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- Face aprecieri şi evalueză
competenţa 1.1.
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Conţinuturi

• Regalitate şi
religie

- Solicită elevilor ca, pe baza
achiziţiilor anterioare, să explice
noţiunile: davă, sincretism
religios, guvernator, romanizare,
urbanism, daci liberi

Oe4

-solicită prezentarea premiselor
interne şi externe care au stat la
baza formării statului dac
- Solicită analiza hărţilor tematice
şi identificarea limitelor regatului
dac şi a provinciei romane

-Pe baza achiziţiilor
anterioare,
formulează
răspunsuri la cerinţă
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Raportându-se la
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Evaluare
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• Integrarea
geto-dacilor în
lumea romană

- Apreciază răspunsurile
- Evaluează competenţa 3.1.
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Oe5
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- Compară statul dac din
Solicită elevilor să compare statul timup celor doi
dac în timpul celor doi conducători, identifică
conducători
identificând asemănări şi deosebiri
prezentate în diagrama
asemănări şi deosebiri
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-Solicită elevilor să integreze
elementele caracteristice modului
de organizare a provinciei
romane Dacia prezentându-le
într-un text de 10 rânduri.
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-Identifică în achiziţiile
anterioare elementele
caracteristice modului de
organizare a provinciei
Dacia şi le , integrează
într-un text.
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Analizează răspunsurile
-Apreciază
şi
evaluează
competenţa 1.1. şi 3.1.
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Solicită elevilor să realizeze o
prezentare de 10 rânduri în care
să prezinte din punct de vedere
personal importanţa dacilor liberi
în procesul de romanizare

Îşi exprimă punctul de
vedere cu privire la
importanţa dacilor liberi
în cele 10 rânduri,
argumentând alegerea
făcută
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orală
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Solicită asocierea corectă a
datelor istorice cu evenimentele
corespunzătoare şicompletarea
organizatorul grafic
Solicită prezentarea
răspunsurilor formulate

Analizează datele istorice
din biletele primite cu
evenimente/ fenomene
astfel încât să rezulte
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- Mediază răspunsurile

Aprecierea,
evaluare şi
notarea

-Apreciază
şi
evaluează
competenţa 1.1., 3.1., 3.5.
-Analizează nivelul cunoştinţelor -Se raportează la
demonstrat de elevi, calitatea
aprecierile formulate
competenţelor acestora,
comportamentul faţă de sarcinile
primite
- Notează. Justifică notele
acordate.
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Fişa de lucru nr.1
1. Alcătuiţi propoziţii cu termenii indicaţi astfel încât aceastea să fie corecte din punct de vedere istoric:
Davă, guvernator, sincretism religios, romanizare, urbanizare, daci liberi
2. Prezentaţi premisele externe şi interne care au stat la baza constituirii statului dac.
3. Identificaţi pe cele hartă limitele regatului dac şi a provinciei romane Dacia

Dacia în timpul lui Decebal - Hartă preluată de pe site-ul : http://www.taraboste.eu/

Dacia lui Burebista- hartă preluată după site-ul http://patriotii.ro/istoria-romanilor/istoria-pe-scurt/

Provincia romană Dacia- hartă preluată de pe site-ul http://istoriaturzii.wordpress.com )

Fişa de lucru nr.2
1. Identificaţi asemănări şi deosebiri între statul dac din timpul lui Decebal şi cel al lui Burebista şi completaţi diagrama Venn

Deosebiri

Deosebiri

Statul dac în timpul lui Decebal

Statul dac în timpul lui Burebista
Asemănări

Grupa II
Pe baza hărţii
Grupa III
Precizaţi pe baza hărţii 3 oraşe colonii, 3 municipii, 3 castre de legiune

Fişa de lucru nr.3
1. Realizaţi un text de 10 rânduri în care să prezentaţi elementele caracteristice ale modului de organizarea a provinciei romane Dacia
2. Prezentaţi în câteva rânduri părerea voastră cu privire la rolul dacilor liberi în procesul de romanizare, argumentând punctul de vedere.
3. Analizaţi datele istorice primite în plicuri şi asociţi-le corespunzător cu evenimentele petrecute pentru fiecare, apoi completaţi organizatorul
grafic de mai jos
(în plicuri sau pe bileţele vor fi indicate datele istorice:

87, 88, 89, 101-102, 102, 105-106)

