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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 XI-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 

• Europa și lumea în secolul XX 

• Economie și societate în lumea 

postbelică 

• Știința și societatea 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

2 

5 

5 

 

2 

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 

 

• Statele în perioada contemporană 

• Cooperare și conflict 

• Religia în lumea contemporană 

• Recapitulare și evaluare 

semestrială 

• Recapitulare și evaluare anuală 

10 

4 

3 

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.) 
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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., 2.2., 

3.1., 3.2. 

• Prezentarea programei școlare 

• Recapitulare materie clasa a X-a 

• Evaluare inițială 

2 

13-17 

septembrie 

20-24 

septembrie 

 

Europa și lumea în secolul XX 
1.1., *1.2., 

*3.2. 

• Europa contemporană (unitate, diversitate, 

integrare) 

• Studiu de caz: 

➢ Europa și spațiile de civilizație 

extraeuropene 

• Cultura română – cultură europeană 

• România și Europa în secolul al XX-lea 

• Studii de caz: 

➢ Grigore Gafencu și unitatea europeană 

➢ Imaginea României în presă 

internațională după anul 1989 

5 

 

27 septembrie 

– 1 octombrie 

4-8 octombrie 

11-15 

octombrie 

18-22 

octombrie 

25-29 

octombrie 

 

Economie și societate în lumea 

postbelică 

1.1., 1.3., 

2.1., 3.1. 

• Ocupații și statute profesionale 

• Migrații în lumea contemporană 

• Viața privată și viața publică 

• Studiu de caz: 

➢ Curente și idei economice: economii 

dirijate și economii liberale 

• Economie rurală – economie urbană în 

România 

• Studiu de caz: 

➢ Diaspora și exilul românesc 

5 

 

1-5 noiembrie 

8-12 

noiembrie 

15-19 

noiembrie 

22-26 

noiembrie 

29 noiembrie 

– 3 decembrie 
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Știința și societatea 
1.1., 1.3., 

2.1., 3.1. 

• Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene 

și a mediului 

• Noile tehnologii și timpul liber 

• Studiu de caz: 

➢ Contribuții românești la dezvoltarea 

științei și tehnicii 

2 

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 

Statele în perioada contemporană 

1.1., 1.3., 

2.2., 2.3., 

3.3. 

• Forme de organizare statală 

• Idei și regimuri politice 

• România de la statul totalitar la statul de 

drept 

• Studii de caz: 

➢ Teme și dezbateri politice în Parlamentul 

României la 1900 

➢ Sistemul electoral din România între 

1918-1938 și dinamica partidelor 

politice 

10 

 

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 

7-11 martie 

14-18 martie 

 

 

Cooperare și conflict 
1.1., *1.4., 

3.3., 4.2. 

• Instituții, mecanisme și politici de rezolvare 

a conflictelor în lumea contemporană 

• România și conflictele regionale în secolul 

XX 

• Studiu de caz: 

➢ România în Tratatul de la Varșovia 

4 

 

21-25 martie 

28 martie – 1 

aprilie 

4-7 aprilie 

2-6 mai 

 

Programul național 

”Școala Altfel” se va 

desfășura în perioada 8-

14 aprilie 2022 
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Religia în lumea contemporană 
1.1., *1.4., 

3.4. 

• Fundamentalismul 

• Arhitectura religioasă 

• Studii de caz: 

➢ Pelerinajul 

➢ Diversitatea religioasă în România 

3 

9-13 mai 

16-20 mai 

23-27 mai 

 

 

Recapitulare și evaluare semestrială 

 

1 
30 mai – 3 

iunie 
 

 

Recapitulare și evaluare anuală 

 

1 
 

6-10 iunie 
 


