PROGRAMA ISTORIE
CONCURSUL NAŢIONAL ,,LA ŞCOALA CU CEAS”
Clasa a V-a
Preistoria umanității
 Apariția, evoluția și răspândirea grupurilor umane
Orientul Antic
 Reconstituirea istoriei unui oraş-stat
 Regate şi Imperii din Orientul Antic
 Studiu de caz: Egiptul. Persia
 Studiu de caz: Piramidele
 Moştenirea culturală a Orientului Antic( şcoala, literatura, cunoştinţele şi arta).
Grecia antică
 Grecia arhaică
 Studiu de caz: Iliada şi Odissea
 Formarea polis-ului şi a democraţiei . Colonizarea greacă
 Marea colonizare greacă
 Lumea greacă a secolului al V-lea î.Hr.
 Războaiele medice

Clasa a VI-a
Omul și mediul
 Satul medieval
 Studiu de caz: Descrierea unui sat medieval
 Orașul medieval: centru meșteșugăresc și comercial
Societatea feudală
 Societatea medievală în Europa
Biserica în Evul Mediu
 Marea schismă a bisericii creştine
 Cruciadele
Cultura şi societatea în Evul Mediu
 Literatura medievală
 Arhitectura medievală
 Studiu de caz: Descrierea unei biserici, catedrale, mănăstiri sau a unui castel medieval

Statul medieval
 Organizarea statului în Europa medievală
 Studiu de caz: Franţa, Germania
 Formarea statelor medievale româneşti: Transilvania şi Ţara Românească
 Formarea statelor medievale româneşti: Moldova şi Dobrogea
 Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman

Clasa a VII-a
Lumea la începutul secolului al XIX-lea
 Instituții politice în Europa la începutul secolului al XIX-lea
Revoluţia tehnologică şi expansiunea societăţii industriale
 Revoluţia industrială si agrară
Europa între absolutism și liberalism. Restaurație și revoluție între 1815-1848
 Congresul de la Viena: Sfânta Alianță și eșecul politicii sale
Revoluţiile de la 1848-1849
 Revoluţia de la 1848 din Franta şi Imperiul Habsburgic
 Studiu de caz: Germania, Italia
Stat şi naţiune în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
 Noi state nationale si multinationale
 Studiu de caz: Italia, Germania si Principatele Române
Civilizaţia la răscruce de secole: stiinta si tehnica
 Oamenii de ştiinţă şi descoperirile lor.
 (Studii de caz : L. Pasteur si medicina , T. A. Edison , A.G. Bell si telefonul)

Clasa a VIII-a
Civilizaţii preistorice şi antice




Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană
Regalitate şi religie
Integrarea dacilor în lumea romană

Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii
 Romanitate şi creştinism
 Formarea poporului roman si a limbii romane
Statul medieval şi instituţiile sale
 Formaţiunile politice româneşti şi statele vecine
 Transilvania de la voievodat la principat
 Întemeierea statelor medievale româneşti : Ţara Românească, Moldova, Dobrogea
Ţările române şi statele vecine între diplomaţie şi confruntare
 Voievozii români în lupta antiotomană : Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,
Vlad Tepeş , Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul
 Anul 1600 – Mihai Viteazul

