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Summary  

The subject of this study is directed toward examining new theoretical concepts that exist in 

contemporary historiography. These concepts are relative to historical content examining contemporary 
historiography and historical content for students at the undergraduate stage. The study presents the main 

concepts of addressing historical information. At the same time it seeks to demonstrate movement difficulties 

treating theoretical issues that arise in the teaching of history in schools at present. 
 

În condiț iile unui imens flux informaț ional în toate domeniile, inclusiv ș i cel educational, 

se impune cu frenezie reevalaurea ș i reconceptualizarea obiectelor de predare în ș coala 

contemporană. Unul din acestea fiind ș i disciplina „istoria”, care este una din disciplinile obligatorii 

în formarea unui cetăț ean activ. La rândul său, domeniu istoric cunoaș te o reconceptualizare a 

paradigmelor sale în demonstrarea unor probleme atît de ordin factologic, cît ș i teoretic. În aceste 

condiț ii, suntem martori ai extinderii formulelor teoretice care se aplică în demonstrarea unor 

evenimente, procese sau personalităț i istorice. În prezentul studiu ne-am propus să examinăm 

conceptele teoretice, prin prisma cărora se predă diciplina „istoria” în ș colile din Republica 

Moldova, pentru a evidenț ia dificultăț ile ce apar la tratarea problemelor teoretice la orele de 

istorie, la treapta preuniversitară. Pentru realizarea obiectivului propus, am apelat atît la 

documentele oficiale internaț ionale, cît ș i cele naț ionale, în care se expune această problemă ș i, 

totodată, prezentăm reflexiile pe care le-am identificat pe parcursul formării cadrelor naț ionale, 

pezente la cursurile de formare contiună de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ș i de 

la Institutul de Ș tiinț e ale Educț iei din Chiș inău. 

Iniț ial, trebuie să constatăm că în ș tiinț ele istorice, la general, ș i în istoriografie, în 

particular, după anii 60 ai secolului XX, atestăm un ș ir de schimbări distinctive ce ț in atît de noile 

arii de cunoaș tere istorică, cît ș i de formulele teoretice în care se propune examinarea lor. Astfel, 

în anii 60, are loc cotitura lingvistică, care propune tratarea problemele trecutului prin prisma 

instrumentarului lingvistic. Această abordare este determinată de sintagmele teoretice propuse de 

către reprezentaț ii „Ș colii Analelor” din Franț a, M.Bloch ș i L.Febvre, care extind timpul în 

istorie. În lucrările de pionerat ale acestora, constatăm îmbinarea datelor din mai multe discipline 

ș tiinț ifice într-un singur subiect, care tratează trecutul, evidenț iind aspecte noi ș i astfel ajung la 

alte concluzii faț ă de acest trecut. Lucrările date au fost urmate de tratatele cu privire la „istoria 

totală” a lui Fernand Braudel ș i lucrările despre imaginarul social ș i miturile istorice ale lui J. le 

Goff, cât ș i ai altor reprezentanț i ai acestei ș coli. În aș a mod, noile concepte teoretice impun 

schimbarea paradigmei de cunoaș tere, înlocuind pozitivismul cu noile reconstrucț ii ale trecutului, 

cît ș i a deconstrucț iei unor cliș ee ș tiinț ifice lansate în istoriografia secolului al XIX-lea. 

Philippe Ariès vine cu obiecte noi în istorie, cum este istoria familiei, a copilului, istoria sexualităţii, 

a vieţii conjugale, a omului în faţa morţii; iar Michelle Vovelle realizează trecerea de la economic 

spre cultural, spre structurile mentale (mentalităţi colective), cu preocuparea pentru modelele de 

gândire a elitei şi credinţele ei, credinţa populară, tradiţii religioase şi cutume civile, ceea ce, 

generic, este desemnat drept istoria mentalităţilor [1, p.3]. Aceste transformări teoretice s-au răsfrânt 

ș i asupra conț inutul manualelor de istorie atît la cele din spaț iu European, cît ș i din spaț iu 

postsovietic. În perioada anilor 1965-1986 în cadrul Consiliu Europei au loc un ș ir de întruniri care 



îș i propun temele-cheie pe care trebuie să fie axate conț inuturile istorice din manualele ș colare 

[8, p50]. Astfel problema modalităț ilor ș i conceptelor de predare se accentuează prin decizia 

Consiliului Europei din 1995, care în detalii a fost examinată de către Robert Stradling în cadrul 

proiectului „Project “Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century” 9, p.3]. 

Acest proiect fiind extins ș i în aria noilor state apărute după anii 90, înclusiv ș i în Republica 

Moldova, care, împreună cu România, realizează un ș ir de alte proiecte internaț ionale, care sunt 

destinate reevaluării modulului de predare a istoriei [10, p.68]. Fapt, ce se remarcă în hotărîrea din 

31 octombrie 2001: „se atestă un progres remarcabil în ceea ce priveşte elaborarea unei concepţii 

pluraliste şi tolerante asupra istoriei, în special, prin stimularea cercetării individuale şi a 

capacităţilor de analiză istorică” [7, p.4]. Ca urmare a acestor acte legislative, au avut loc o serie de 

întruniri internaț ionale ș i naț ionale, care examinează problema predarii istoriei în noile condiț ii 

sociale. Respectiv, începînd din 1990, cursul de istorie a URSS este înlocuit cu cel al Istoriei 

Românilor. În anul 1990, Ministerul Ș tiinț ei ș i Învăț ămîntului al RM aprobă programul conceput 

în acelaș i an la istorie pentru ș coala de cultură generală. [6, p.2]. Doar în 1994 se pune în discuț ie 

de către AIRM „Concepț ia de studiere a „Istoriei naț ionale în instituț iile de învăț ămînt din 

Republica Moldova” care este aprobată de Guvern la 03 octombrie 1995 [5, p.5]. Astfel, din 1990 

până în 1999, disciplina Istorie în ș coală este realizată prin concepț ia naț ională, care se regăsea 

în programa restructurată. După aderarea la un ș ir de organisme internaț ionale ș i prin suportul 

financiar al Băncii Mondiale, începînd cu anul 1997, începe o nouă etapă în evoluț ia conceptuală 

ș i de elaborare a manualelor ș colare la istorie, care se finalizează cu elaborarea ș i implementarea 

în 1999 a Curriculumului la istorie pentru clasele gimnaziale [2, p.3]. Următoarea etapă de 

implementare curriculară la Istorie se definitivează cu Curriculumul la ciclul liceal [3, p.3]. În 

concordanț ă cu acest act reglator, apare ș i prima generaț ie de manuale de liceu editate de AIRM. 

Pînă în 2001 politicienii de pe eș icherul politic al Republcii Moldova pledau pentru promovarea 

istoriei naț ionale în raport cu cea universală. Odată cu venirea la putere a partidului comuniș tilor, 

în 2001, ș i impunerea respectării stipulaț iilor Consiliului Europei [11, p.50], se trece la o noua 

concepț ie de predare a istoriei ș i, anume, concepț ia istoriei integrate.” Această concepț ie 

prevede integrarea istoriei naț ionale cu cea regională ș i universală. În anul 2006 concepț ia dată 

este aprobată de către Ministerul Educaț iei ș i implementată obligatoriu în instituț iile 

preuniversitare. În conformitate cu această concepț ie, au fost elaborate un set de manuale de istorie 

care au fost foarte dur atacate în mass-media ș i în mediul didactic. În 2010 instruirea istorică din 

RM cunoaș te o nouă etapă de elaborare ș i implementare a unei alte concepț ii la istorie din care 

derivă ș i necesitatea apariț iei unei noi generaț ii de manuale. Accentul de bază al noului concept 

reprezintă trecerea de la obiective la competenț e. În astfel de condiț ii se adoptă ș i hotărărea 

Comisiei pentru expertizare ș tiinț ifică a noilor manuale de istorie, care au fost elaboarate în baza 

curriculumului modernizat din 2010 [4, p. 5]. Printre concluziile acestei comisii evidenț iem „ că la 

elaborarea manualelor, au fost depistate mai multe carenț e, care pot fi caracterizate prin 

formularea unor principii prea generale privind conceptia de predare a istoriei in ș coala, 

formarea, in unele cazuri, a unor colective de autori fără includerea in componenț a lor a 

profesorilor din ș coli, efectuarea unei redactări si expertize superficiale a manualelor propuse 

pentru editare s.a.” [7, p.3]. Această afirmaț ie o putem confirma ș i prin activitatea de formare 

contiună realizată pe parcusul ultimelor două decenii, ceea ce permite să constatăm un ș ir de 



dificultăț i ș i probleme pe care le întimpină profesorii de istorie privind tratarea conceptelor 

teoretice, prin prisma cărora trebuie predată această materie de studiu. Printre dificultăț ile 

întîmpinate de către profesori sunt schimbările sistemice frecvente, pe de o parte, ș i, pe de altă 

parte, acordarea modestă a resurselor temporare ș i materiale pentru a instrui profesorii ș colari prin 

prisma noilor cerinț e. O altă dificultate este determinată de slaba informare a profesorilor cu 

noutăț ile editoriale în domeniu. O altă problemă identificată este cauzată de abilităț i reduse în 

cunoaș terea limbilor de circulaț ie internaională. Dar, una din principalele dificultăț i, pe care le 

întîmpinăm în tratarea problemelor teoretice, este condiț ionată de lipsa unui dialog academic la 

problema dată în republică, în care se fie implicate ș i cadrele didactice, ca să se maturizeze în 

necesitatea unei pregătiri solide teoretice, pentru a putea preda ș i evalua aceste segmente 

informaț ionale în discursul său didactic. 
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