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Unitate de învățământ:              Viză șef catedră / comisie metodică, 

 

 

 

 

 

Cadru didactic:               Director, 

Profesor 

 

 

 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

Disciplina: Istorie 

Clasa: a VII-a 

Timp: 1 oră / săptămână 

Nr. înregistrare: 
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Structura anului școlar 

 

 

Unități de învățare 

 

Nr. ore 

 

Observații 

 

Semestrul I 

Cursuri: 13 septembrie 2021 – 22 

decembrie 2021 

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 

2021 – 9 ianuarie 2022 

Nr. ore: 15 

 

• Introducere 

• Lumea la sfârșitul secolului al 

XIX-lea și începutul secolului 

al XX-lea  

• Perioada interbelică: o lume în 

schimbare 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

 

2 

7 

 

 

5 

1 

 

Metode de evaluare: 

• Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

• Probe orale 

• Probe scrise 

• Proiectul 

• Portofoliul 

 

Semestrul al II-lea 

Cursuri: 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 

2022 

Vacanța de primăvară: 15 aprilie 

2022 – 1 mai 2022 

Vacanța de vară: 11 iunie 2022 până 

la data din septembrie 2022 la care 

vor începe cursurile anului școlar 

2022-2023 

Nr. ore: 19 

 

 

• Lumea în război 

• Lumea postbelică 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

• Recapitulare și evaluare 

anuală 

 

8 

9 

1 

1 

 

Metode de evaluare: 

• Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

• Probe orale 

• Probe scrise 

• Proiectul 

• Portofoliul 

”Școala Altfel” 
Programul național ”Școala Altfel” se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 

2022. 

Tipuri de activități: 

Activități de educație pentru cetățenie 

democratică, pentru promovarea 

valorilor umanitare (voluntariat, 

implicare activă în societate, 

responsabilitate socială, relații și 

comunicare etc.) 

 

 



https://oradeistorie.ro 
3 

 

SEMESTRUL I  

(13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021) 

 

Unitate de învățare 
Competențe 

specifice 
Conținuturi și studii de caz Nr. ore Săptămâna Observații 

Introducere 
1.1., 1.2., 

2.1., 2.3. 

• Prezentarea programei școlare 

• Recapitulare materie clasa a VI-a 

• Evaluare inițială 

2 

13-17 

septembrie 

 

20-24 

septembrie 

 

Lumea la sfârșitul secolului al XIX-

lea și începutul secolului al XX-lea 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3. 

• Marile alianțe politico-militare în lume  

• Primul Război Mondial. Evoluția alianțelor. 

Fronturile de luptă  

• Studii de caz: 

➢ Revoluția industrială și războiul. Noul 

armament și victimele lui  

➢ Viața în tranșee și frontul de acasă  

➢ România și Primul Război Mondial  

• Tratatele de pace. Noua hartă a Europei 

7 

27 septembrie 

– 1 octombrie 

 

4-8 octombrie 

 

11-15 

octombrie 

 

18-22 

octombrie 

 

25-29 

octombrie 

 

1-5 noiembrie 

 

8-12 

noiembrie 
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Perioada interbelică: o lume în 

schimbare 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3. 

• Viața cotidiană: organizarea orașelor, lumea 

rurală, invențiile și viața casnică, 

divertismentul, sănătatea oamenilor, cultura 

• Studii de caz:  

➢ Femeia în viața publică  

➢ Cinematograful – artă și industrie  

➢ Crize economice  

• Cetățean și stat în democrație și în 

totalitarism  

• Studii de caz: 

➢ Un model democratic – SUA  

➢ Comunismul. Nazismul 

5 

15-19 

noiembrie 

 

22-26 

noiembrie 

 

29 noiembrie 

– 3 decembrie 

 

6-10 

decembrie 

 

13-17 

decembrie 

 

 

Recapitulare și evaluare semestrială 

 

1 
20-22 

decembrie 
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SEMESTRUL AL II-LEA  

(10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022) 

 

Unitate de învățare 
Competențe 

specifice 
Conținuturi Nr. ore Săptămâna Observații 

Lumea în război 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3. 

• Relațiile internaționale. Agresiunea statelor 

totalitare 

• Al Doilea Război Mondial: alianțe militare 

și fronturile de luptă (1939-1945) 

• România și Al Doilea Război Mondial 

• Conferința de pace 

• Studii de caz: 

➢ Noile mijloace de distrugere în masă 

➢ Viața pe front și în frontul de acasă 

➢ Holocaustul 

8 

10-14 

ianuarie 

 

17-21 

ianuarie 

 

24-28 

ianuarie 

 

31 ianuarie – 

4 februarie 

 

7-11 februarie 

 

14-18 

februarie 

 

21-25 

februarie 

 

28 februarie – 

4 martie 
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Lumea postbelică 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 

4.3. 

• Reconstrucție și modele ale dezvoltării 

economice. Viața cotidiană – de la dramele 

războiului la prosperitate 

• Studii de caz: 

➢ Declarația Universală a Drepturilor 

Omului 

➢ Protestul tinerei generații 

• Democrație versus comunism – modele de 

organizare a statelor. Războiul Rece (1945-

1991) 

• Uniunea Europeană: principii de organizare 

și funcționare 

• Lumea contemporană: o lume multipolară – 

globalizarea; noua diversitate culturală și 

revoluția informațională 

• Studii de caz: 

➢ Noile forme de divertisment – jocurile și 

tehnologia. Consecințe 

➢ Terorismul 

➢ Migrații în lumea contemporană 

9 

7-11 martie 

 

14-18 martie 

 

21-25 martie 

 

28 martie – 1 

aprilie 

 

4-7 aprilie 

 

2-6 mai 

 

9-13 mai 

 

16-20 mai 

 

23-27 mai 

Programul național 

”Școala Altfel” se va 

desfășura în perioada 8-

14 aprilie 2022 

 

 

Recapitulare și evaluare semestrială 

 

1 
30 mai – 3 

iunie 
 

 

Recapitulare și evaluare anuală 

 

1 6-10 iunie  


