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I.Preliminarii 

 
Unitatea de curs ,,Istoria culturii naționale’’ este inclusă în componenta fundamentală a planului de 
învăţământ aprobat  de Ministerul Educaţiei nr. de înregistrare SC-109/16 din 21.09.2016 
 
,,Istoria culturii naţionale’’este un curs  din componenta obligatorie de diferenţiere a specialităţii, care 
presupune o aprofundare în domeniul apariţiei şi evoluţiei culturii naţionale. 
 
Materia conţinută este abordată din diferite unghiuri: cronologic (antichitatea, epoca medievală, epoca 
modernă, epoca contemporană), tematic (ştiinţă, artă, religie, literatură), spaţial geografic (geto-dacă). 
   
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoştinţele acumulate de la alte discipline,,Istoria culturii şi 
civilizaţiei universale’’ ,,Istoria românilor’’, ,,Etnografie şi folclor’’,  ,,Regia activităţilor artistice publice’’, 
,,Limba şi literatura română’’, ,,Geografia ’’. 
În rezultatul studierii actualului curs absolvenţii trebue: 

 Să cunoască epocile culturii naţionale 

 Să cunoască datele esenţiale legate de apariţia, evoluţia culturii naţionale. 

 Să cunoască influenţele pe care le-au primit asupra evoluţiei culturii naţionale. 

 Să cunoască cele mai importante evenimente, opere de artă, personalităţi din istoria culturii 
naţionale.  

 
II.Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală 

 
Sarcina de bază a acestui curs este: 

 Să analizeze aspecte ale istoriei culturii naţionale; 

 Săaprecieze tendinţele, curentele evoluţiilor culturale; 

 Să înţeleagă cum, în ce condiţii istorice poporul a realizat un mod coerent de organizare socială, 
politică, administrativă, juridică, artistic; 

 Să comunice oral şi în scris subiecte din domeniul istoriei culturii naţionale; 

 Să aprecieze importanţa cunoaşterii istoriei culturii naţionale pentru ţinuta profesională şi 
comportamentală a specialistului din domeniul culturii.  

 
III.Competenţe profesionale, specific modulului 

 
CS1. Structurarea valorilor culturii naționale. 
CS2. Analiza diferitor aspecte ale culturii naționale. 
CS3. Aplicarea cunoștințelor în organizarea expozițiilor de carte. 
CS4. Organizarea activităților de promovare a culturii naționale. 
 

IV.Administrarea modulului. 
 

Semestrul                Numărul de ore Modalitate 
de 
evaluare 

Nr. 
credite Total  Contact direct Lucrul 

individual 
prelegeri Practică 

seminar 

VIII 60 30 -- 
 

30 Examen 2 
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V.Unităţi de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
I. Apariţia şi dezvoltarea culturii geto-dacilor 

U.c.1. Conştientizarea cunoaşterii istoriei culturii naţionale 
pentru construcţia spirituală şi ştiinţifică a viitorilor 
regizori. 

1.1. Cultura geto-dacilor 
1.2. Specificul apariţiei civilizaţiei europene şi  
rolul ei în apariţia culturii geto-dace 
1.3. Influenţa culturii Bizanţului      asupra 
culturii romăne 
1.4. Cultura în timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare 
1.5. Arhitectura militară de apărare şi 
arhitectura civilă 
1.6. Rolul mănăstirilor în viaţa culturală 
1.7. Pictura,literatura,tiparul,ştiinţe şi scrieri 
umaniste 

A.1. Mediere şi înţelegere 
A.2. Determinarea rolului . 
A.3. Aprecierea rolului culturii bizantine . 
A.4. Estimarea rolului domniei lui Ştefan cel 
Mare. 
A.5. Descrierea formelor de arhitectură militară şi 
arhitectură civilă.                            
A.6. Prezentarea aspectului spiritual şi cultural  al 
religiei. 
A.7. Aprecierea  valorii  patrimoniului artistic 
naţional. 

II.Cultura sec XIX 

U.c.2. Să pună în evidenţă specificul fiecărei epoci istorice. 
 
 
 
 
 

2.1 Caracterizare de ansamblu a culturii sec.XIX 
2.2 Învăţământul,periodicile,traduceri ,poezia şi 
proza societăţii literare,ştiinţifice,artistice. 
2.3 Înfiinţarea Academiei Române 
2.4 Rolul lui M.Eminescu în cultura universală şi 
naţională. 

A.8. Determinarea caracteristicilor operelor de 
artă. 
A.9. Generalizarea realizărilor culturale. 
A.10. Aprecierea avantajelor. 
A.11.Actualizarea aportului creaţiei lui 
M.Eminescu. 

 
III.Cultura naţională contemporană 

U.c.3. Abordarea epizoadelor semnificative ale istoriei 
culturii naţionale. 
 
 
 
 
 

3.1. Literatura ,teatrul, cinematografia 
3.2. Pictura , sculptura ,arhitectura 
3.3. Arta muzicală,coregrafică. 
3.4. Tendinţa de colaborare în domeniul culturii 
între Moldova şi România.  

A.12.Relatarea informaţiilor  
A.13.Generalizarea informaţiilor despre  
personalităţi şi opere 
A.14 Relatarea informaţiilor. 
A.15.Aprecierea notelor esenţiale de colaborare. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţământ 

 

Nr.crt Unităţi de învăţare                           Numărul de ore 

total Contact direct Lucrul 
individ
ual 

prelegeri Practică 
Seminar 

60 30 - 30 

I.  Apariţia şi dezvoltarea culturii geto-dacilor 
 

 
14 

 
14 

II Cultura sec.XIX  8  8 
 

III Cultura contemporană  8  8 

 TOTAL  30  30 

 
VII.Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat 
 
 
 

Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

 

I.  Apariţia şi dezvoltarea culturii geto-dacilor 

Cadrul geografic şi istoric a 
culturii geto -dace 

Referat   Prezentare  Săptămîna1 

Afirmarea geto-dacilor în 
istoria militară şi politică a 
antichităţii 

Comunicare  Prezentare  Săptămîna2 

Sarmisegetuza-reşedinţa 
celor mai de seamă regi geto-
daci. 

Materiale documentare Comunicare  Săptămîna3 

Monumente istorice 
reprezentative din sec.XV-
lea. 

Referat  Prezentare.  Săptămîna4 

Cetăţile de apărare 
construite în timpul domniei 
lui Ştefan cel Mare  

Colaj-video Prezentare   Săptămîna5-6 

Personalităţi şi operele a 
culturii perioadei respective   

Material documentar Prezentare  Săptămîna7 

II. Cultura sec.XIX 

Cultura Ţărilor Româneşti Referat  Prezentare  Săptămîna 8 

Presa periodică,societăţile 
literare 

Materiale documentare Analiză Săptămîna 9 

Personalităţi notorii a culturii 
naţionale din sec.XIX  

Colaj-video Prezentare  Săptămîna10-
11  

III. Cultura națională contemporană 

Personalităţi şi opere în 
cinematografia 
moldovenească 

Colaj-video Prezentare Săptămîna 12 

Teatrul Naţional 
,,M.Eminescu’’,Teatrul de 
Operă şi Balet ,,M.Bieşu’’ 

Referate  Comentare Săptămîna13 
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Ansamblul de  dansuri 
populare ,,Joc’’ 

Colaj-video Prezentare Săptămîna14 

Sala de expoziţii ,,Constantin 
Brăncuşi’’ 

Material documentar Comentare  Săptămîna15 

 
VIII.Lucrări practice recomandate 

 
1.Referate la alegerea profesorului. 
2.Comunicări tematica la alegerea profesorului. 
3.Video-colaje. 
4.Portofoliu. 
 

IX.Sugestii metodologice 
 

Concepţia Învăţământului  formativ-inovativ  presupune  modificarea  interacţiunii  profesorului cu 
elevii. Profesorul trebue să fie nu numai un ,,emiţător al cunoştinţelor ’’, dar şi un ajutor  la formarea şi 
dezvoltarea elevului. 
 
Ansamblul metodelor de predare –învăţare specifice studierii  istoriei culturii naţionale pot fi clasificate 
în felul următor:  
Metodele centrate pe elev stimulează gîndirea şi informaţia lui,capacitatea de 
comunicare,voinţa,motivaţia,interesul. 
 

Nr.crt. Unitatea de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

prelegeri practică individual 

I.  Apariţia şi dezvoltarea 
culturii geto-dacilor 

Lectură 
explicativă 

Documentarea 
surselor 

Descoperire  

II. Cultura sec.XIX Explicaţie 
Lectură 
explicativă 
dirijată 

Conversaţie 
euristică 

Documentarea 
surselor 

III. 
 
 

Cultura contemporană 
 

Conversaţie 
ExplicaţieI 

Lectură 
explicativă 

Comunicări 

 
X.Sugestii de evaluare 

 
Evaluarea rezultatelor se înregistrează pe întreg procesul de instruire sub diferite forme a achiziţiilor 
finale,este important să se   aplice strategii moderne de evaluare ca de exemplu-evaluarea 
autentică.Caracteristicile de bază ale evaluării autentice la disciplina dată : 
 
-Relevanţa sarcinilor de evaluare a performanţelor elevilor şi punerea lor în situaţii asemănătoare celor 
din viaţa reală observaţii,investigaţii,soluţionarea unor probleme concretece ţin de cultura 
naţională,reflecţii asupra ceia ce învaţă şi posibilitatea  de a-şi exprima interesele, opiniile, atitudinile 
proprii şi comportamentale. 
 
Evaluarea succeselor elevilor poate fi realizată şi prin utilitatea metodelor complimentare de evaluare :  
observarea sistematică a activităţilor şi comportamentului elevului în proces şi în final 
(investigaţia,portofoliul,referatul,comunicarea artistică,autoevaluarea)  
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Nr.crt. Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1 Referat   Corespunderea referatului temei.; 

 Coerenţa şi logica expunerii.; 

 Gradul de originalitate şi noutate.; 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate.; 

2 portofoliu  Veridicitatea portofoliului.; 

 Corectitudinea formulării conținutului.; 

 Structurarea și sistematizarea informației.; 

3 Colaj-video  Stilul colajului.; 

 Cursivitatea povestirii.; 

 Originalitatea informaţiilor. 

 
XI.Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 
Resursele WEB pot fi folosite la selectarea unor conţinuturi informaţionale de ultimă oră din domeniul 
culturii,vizionarea unor monumente,muzee,expoziţii,filme,emisiuni TV.Utilizarea acestor resurse în 
procesul de studii  contribue la creşterea eficienţeiactiviţăţilor de învăţare  
 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor. 
 

Nr.c
rt 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată,accesată,
procurată resursa 

Numărul 
de 
exemplare 
disponibile 

1 POPESCU A.Cultura geto- dacă,Buureşti ,1982 Biblioteca  2 

2 STOICA S.Viaţa morală a geto-dacilor.Chişinău 
1992. 

Biblioteca  3 

3 BERENDEI D.Cultura naţională română 
modernă,Bucureşti 1986 

Biblioteca  3 

4 BOTEZ CRAINIC A.Istoria artelor 
plastice.Bucureşti ,1994 

Biblioteca  20 

5 CIOBANU ŞT.Cultura românească în Basarabia 
sub stăpânirea rusă,Chişinău,1992 
 

Biblioteca  5 

6 DRÂMBA O.Istoria culturii şi civilizaţiei,vol.1-
10.Bucureşti ,1998 

Biblioteca  10 

7. https://dexonline.ro/definitie/cultura Internet  

8. https://dexonline.ro/definitie/national Internet  

9. https://ru.scribd.com/doc/77810963/Istoria-
Culturii-Si-Civilizatiei 

Internet  

10. https://www.academia.edu/6118189/Istoria_cul
turii_rom%C3%A2ne_moderne 

Internet  

 

https://dexonline.ro/definitie/cultura
https://dexonline.ro/definitie/national
https://ru.scribd.com/doc/77810963/Istoria-Culturii-Si-Civilizatiei
https://ru.scribd.com/doc/77810963/Istoria-Culturii-Si-Civilizatiei
https://www.academia.edu/6118189/Istoria_culturii_rom%C3%A2ne_moderne
https://www.academia.edu/6118189/Istoria_culturii_rom%C3%A2ne_moderne

