
*Notă: fișa de descriere se adresează materialelor create pe alte platforme sau în cadrul unor aplicații, 

care generează link. 

FIȘĂ DE DESCRIERE A MATERIALULUI PROPUS CA RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ 

DESCHISĂ* 

LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/16xz7YFs_mG-xYpmRXwURIZuiREdcxgCyNtgJRH-B3Tc/edit  

PROFESOR: GHIURCUȚA LIVIA 

TITLUL MATERIALULUI PROPUS: TEST  EVALUARE  

DISCIPLINA:ISTORIE 

CLASA: a XI-a 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

TEST EVALUARE 

Cuprinde itemi: obiectivi, semiobiectivi și subiectivi. 

Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate în descoperirea și descrierea unor 

fapte/evenimente istorice. 

Utilizarea imaginilor (hărți Europa) pentru descoperirea asemănărilor și deosebirilor teritoriale 

existente în perioade de timp diferite. 

Formularea unor opinii referitoare la migrațiile secolului al XX-lea, cultura românească, viață publică, 

viață privată în perioada comunistă. 

Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment 

sau a unui proces istoric. 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 

2.Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 

3.Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie. 

2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare. 

3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor 

istorice. 

4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui 

eveniment sau a unui proces istoric. 

Alte observații:  

 

Testul trebuie salvat în Google Drive! 

Testul este însoțit de baremul de corectare. Pentru itemii obiectivi răspunsul apare automat, în cazul 

itemilor semiobiectivi și  subiectivi, punctajul se acordă în funcție de răspunsul corect dat de elev. 

Acordarea punctajului pentru ultimele tipuri de itemi apare defalcat în barem. 

Link Barem de corectare: 

https://docs.google.com/forms/d/1-jTCcypLzr6Ac8i5oQgbHzjcwLf4UKRK0cKSwcukGkc/edit 

Bibliografie: 

http://www.ioanscurtu.ro/wp-content/uploads/2019/02/Harta-dupa-primul-razboi-mondial.jpg - Harta 

Europei după Primul Război Mondial 

https://www.capital.ro/se-schimba-harta-europei-o-tara-unde-sunt-si-sute-de-mii-de-romani-ar-
putea-sa-dispara.html - Harta Europei la sfârșitul secolului al XX-lea 
https://www.youtube.com/watch?v=i2WludtoCkA- Cooperativizarea agriculturii în perioada regimului 

comunist -5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu 

 

Data:  

04.03..2021                                                                                                 
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