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Slalutul profesorului în general şi cel al profesorului de 
istorie ln special, este foarte bme conturat în documentele 
nou.stre de partid. Intre comandamentele de maximă impor
tanţă, Cdrora profesorii de istorie trebuie să le subordone
ze efortul, inteligenţa, pasiunea şi receptivitatea, se situea
ză sporirea valenţelor educativ-formative ale disciplinelor 
istoriei şi îndeosebi ale istoriei patriei. ln activitatea prac
lidi, pentru realizarea predării istoriei într-o viziune nouă, 
mai complexă, mai bogată în conţinut şi mai dinamicci, în
tr-o nouă structură şi printr-o nouă selecţie şi abordare co
respunz<ltoare a evenimentelor semnificative, profesorii de 
i~toriL' d2pun un efort sporit pentru integrarea cunoştinte· 
lor de islorie în ansamblu, cunoştinţelor pe care ~!evul lle
buie să le dobîndească în procesul de instrucţie şi educr1ţie 
şcolar(t, pentru corelarea datelor şi îmbogăţirea concluziilor 
stiinţi!ice, politice, etice şi morale, astfel încît acesten să 

deviMi parte din pregătirea elevilor pentru muncă, pentru 
\'iaţ:'t. 

Cunoa~tcrea istoriei, în condiţiile unui învăţămînt mo-
dern şi u. necesităţilor etapei în care trăim, nu se r.~ctuce la 

. stocclrect unor simple informaţii - date şi fapte, evenimen
te istorice - ci presupune, la toate clasele, preocupări care 
să re!lecte procese istorice fundamentale. Apr1cciind acest 
lucru tc-varăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul gl'neral ;:il 
parliduJui nostru aprecia că „dezvoltînd recunoştinţa şi prE:
. tuirea Iată de strămoşii care, cu sacrificii şi jertfe uriaşe, au 
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.apărat fiinţa naţională a poporului, au purtat steagul luptei 
oE>ntru libertate şi neatîrnare, pentru dreptate naţională şi 
.socială, trebuie să sădim în conştiinţa oamenilor s2ntimen
tul ril.spunderii faţă de moştenirea înaintaşilor, al hotiirîrii 
de a duce mai departe, în noile condiţii istorice, făclia pro
-gresului şi civili ·aţiei pe pămîntul României.1 

Aşadar, istoria îndeplineşte, mai presus de orice. un 
imponant rol educativ, accentul punîndu-se pe formared 
·-conviagerilor, cultivarea sentimentelor, crearea acelor dis
ponibilităţi şi trăsături pe care orice tînăr trebuie să le ai
'bă ca bun patriot şi bun cetăţean. 

J."toria prin conţinutul său, are bogate şi variate re
surse educativ-formative care i-au asigurat ca obiect de 
1nvătfimînt, un rol deosebit de important în procesul ins
tructiv· educativ. De ac::-e'l, toţi cei care s-au ocupat cu 
cercetarea şi scrierea istoriei de-a lungul vremii au avut 
în vedere în primul rînd valoarea inestimabilă a clcesteia 
în cultura fiecărui popor, contribuţia ei deosebită Ia educa
rea patriotică a maselor. Cronicarii noştri în „această tru
dă" - cum atît de frumos aorecia Miron Costin scrierea 
istoriei - au avut în vedere', în primul rînd valentele ei 
C'clacative. „Mulţi scriitori - ar?lta Grigore Ureche - s-au 
nevoit de au scris rîndul şi pov~stea ţărilor, de au lăsat iz
vod pre urmă şi bune şi rele, să rămîie fecioarilor şi nPpo
tilor, să fie d~ învăţătură, despre cele rele şi se fei."Ească 
~i să se socotească iară despre cele bune să urmeze şi să 
învr·te şi să îndirepte2

• 

Pentru ca această latură a istoriei, cea de „magistra vitae'' 
·s::: se pnată realiza în şcoală, profesorul de istorie trebuie s;! 
fie an;rnat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este 
nou ~i important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în 
praclic;i să dovedească un efort continuu spre autodepăşire 
penlru a face faţă sarcinilor grele pe care le ridică învăţă
mînrul ·1. De asemenea, profesorii de istorie' au sarcina de 
a pune în lumină momentele de referinţă ale istoriei, invătă
minteJe ei. In acest sens o lecţie de istorie poate fi consi
<lerat5 realizată sub asp-::ctul conţinutului dacă a evidenţi

ut ac~ste momente, dacă sînt desprinse semnificaţiile con
temporune al' trecutului istoric prin stabilirea legăturilor 

intime dintre trecut, prezent şi viitor. Fără această leq1tu
rii. istoria îşi pierde sensul ca ştiinţă şi mai ales ca dis-
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cipli nă de învăţămînt. Evidenţierea semnificaţiilor instruc
tiv-educative ale istoriei este cerută de viaţa însăşi, iar 
din acest punct de vedere documentele de partid acordă o 
importtlnţă deosebită istoriei ca ştiinţă socială. L;toria -· 
arald. tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în Mesajul adresat par
ticipanţilor la cel de-al XIV-lea Congres internat10nal <le 
stuuii uizantine care a avut loc la Bucureşti, în septembrie 
1971 - oferă concluzii şi învăţăminte despre marile pro
cese ale dezvoltării societăţii, ale existenţei poplltlrelor de-a 
lungul Limpului, punînd în evidenţă atît ceea ce a fost va
loros, progresist şi a servit mersului înainte al societăţii, cît 
şi piedicile ridicate de-a curmezişul evoluţiei şi care au 
costat scump umanitatea, au întîrziat pro,gresul unor nd
ţiuni''~. 

DPzvoltarea multilaterală a personalităţii elevului se 
rPalizează, după cum cunoaştem, printr-un complex de in
flue11tt:> instructiv-educative cuprinse nemijlocit in conţinu
tul obiectelor de învăţămînt, prin metodele şi procedeele de 
inslruHe şi ed~care folosite de cadrele didm::::tice în me
diul educativ creat de clasă şi în şcoală, în activităţile 
prtlctice efectuate de elevi în afara clasei şi şcolii, în or
ganizuţiile de copii şi tineret, precum şi în viaţa socială şi 

politicJ. a poporului nostru cu care vin elevii în c0ntact 
zilnic. 

In procesul complex şi îndelungat de creare a persona
liUlţii, istoria ca obiect de învăţămînt, are o influenţa deo
sebită datorită abundenţei de fapte, conţinutului de idei şi 
senlimente care oglindesc trecutul bogat în urme de iocuire 
umană, de convieţuire sau frămîntări sociale, economice şi 
politice, în pilde glorioase de jertfe pentru apărarea fiinţei 
neamului, precum şi prin prezentul şi perspectivele pe care 
le deschide sodetatea socialistă. 

După cum ştim, predarea istorici patriei în şcoal?J. este 
dominată de ideea fundamentală - permanenţa, unita.tea şi 
continuitatea poporului român pe pămîntul patriei noastre, 

·demonst1 ată ştiinţific prin numeroasele descoperiri arheolo
gice, pnn documentele şi materialele vremii. 

Noua structură şi eşalonare a studiului istoriei care 
se a:Jlică în prezent permite aprofundarea corespunzătoare 
'1 cunoşLinţelor de istoria patriei, ca o componenti:i a for-
mării personalităţii elevilor, a educaţiei lor pairiotice, re
Yoluţionare, iar pe de altă parte cunoaşterea cadrului gene-

281 



ral de organizare şi dezvoltare a societăţii umane, a eta
pelor parcurse de omenire, din cele mai vechi timpuri pînă 
,astăzi şi a rolului şi contribuţiei poporului român în evolu
ţia Ie9ică a procesului istoric. 

Programa şi manualul oferă la rîndul lor profesorilor de 
istorie preţioase îndrumări de lucru în ordonarea şi tratarea 
problematicii majore a istoriorgrafiei amintind în noua struc
tură, în raport de funcţia primordial-educativă a istoriei în 
invătămîntul gimnazial şi liceal din ţara noastră, de istoria 
patriei şi istoria universală ce ocupă locuri distincte în 
fiecare an de studiu începînd cu cls. a IV-a şi încheind cu 
cls. d XII-a. 

Prin resursele infinite de care dispunem, în conditiilf' 
deplasării accentului de pe latura informativă pe laturn for
m'lti vă, istoria contribuie, în condiţiile unor preocupări 
const'lnt bune ale profesorului, Ia integrarea unitară a cu
noştin~elor, Ia dezvoltarea capacităţii de a interpreta fap
tele şi evenimentele istorice, de a stabili relaţii de cauzali
tate între ele, de a pătrunde în esenţa procesului istoric, 
de a genera atitudini şi de a forma gîndirea istorică, ma
lcriallst-dialectică a elevilor, transformarea cunoştinţelor 
lor în convingeri şi a acestora în spirit militant, în acţiune 
practica, în slujba comandamentelor societăţii. 

Uri rol deosebit îl ocupă în procesul de învăţămînt stu
dierea istoriei României, fapt determinat de necesitatea 
înarmării tineretului, a întregului popor cu conştiinţa fap
tului cd. istoria poporului român a fost înainte de toate o 
luptii continuă pentru păstrarea fiinţei sale ca popor liber 
5i independent, o luptă pentru drepturi, o viaţă mai hun'l c;;i 
mai demnă împotriva propriilor exploatări şi a diferitelor 
dominaţii străine, o luptă pentru progres şi demnitate naţio
nală. Elevul ia cunoştinţă, în mod sistematic, de istoria pa
triei de la începuturi pînă în prezent, de marile momente 
ale de•·enirii şi afirmării poporului nostru, de eroismul în 
lupta necurmată pentru apărarea gliei şi limbii strămoşeşti 
şi de eroii pe care iubirea de ţară şi neam i-a ridicat\pe 

·culmi de glorii şi i-a trecut în nemurire. Epoca veche. de 
exe~plu, în contextul căreia abordăm tema legată de Gor
jul antic, ocupă un loc aparte pentru că în cadrul ei au a
vut Ioc fenomene şi procese istorice de importanţă hotă.ri

toare. Ea începe însăşi cu apariţia societăţii omeneşti pe 
teritoriul României. In cadrul acestei epoci îşi Iac apariţi3. 
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in istorie strămoşii noştri geto-daci, care ajung să. creeze 0 
-civiliz~~ie ~trălucită înainte de a fi supuşi de Imperiul ro
man. t ol m epoca veche se produce fenomenul simbiozei 
şi romanizării geto-dacilor, care stă la temelia formării po
poruh1i român şi a limbii noastre. 

Desigur că despre rolul şi importanţa istoriei ca 
ştiintă socială şi ca obiect principal de învăţămînt în 
oclucarea patriotică şi formarea personalităţii copiilor se 
poate scrie mult. Deosebit de importantă mi se pare pre
qălirea şi nivelul de cultură a profesorului, măiestria SFI 

pnc\aqogică încît fiecare lecţie să fie pătrunsă de un vi
brdnt patriotism, de sentimentul mîndriei naţionale, de fap
tul cil. ne-am născut pe acest pămînt, apărat cu nemăsurate 
jertfe de către strămoşii noştri şi pe care se în'::!.lţă astăzi 
o societat2 nouă, socialistă. 

Pentru generaţiile actuale este de reţinut îndemnul 
tovarilşului Nicolae Ceauşescu, secretar geneeral al Parti

·-clnh1i Comunist Român la Congresul Educaţiei politice şi 
cult'.1rii socialiste din iunie 1976, care arată următoarele: 
„cunoaşterea istoriei proprii constituie un factor importdnt 
al dezvoltării conştiinţei de sine a poporului, al cunoaşte
rii a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat rcvol:Jţionar în 
trccuLul său, precum şi ceea ce a fost retrograd şi trebuie 
anil1ilat.'• In studirea istoriei trebuie să ne călăuzim perma
nent de concepţia materialist-dialectică a marxism-leninis
mului, punînd în lumină adevărul obiectiv, rolul maselor, al 
popo<treîor, combătînd tot ceea ce a fost n~'gativ în trecut, 
polilica de dominaţie a altor popoare şi de învră]bire na
ţională dusă de clasele asupritoare" 6

• 

Pentru a cunoaşte mai bine cele de mai sus, considerăm 
ca fiind deosebit de important în predarea istoriei şi folo

: sirea materialelor şi elementelor de istorie locală. Acestea 
se refE.;ră la urme de cultură materială şi spirituală ale tre
cutului sau prezentului legate de viaţa strămoşească, ast
L l că „vatra istorică locală este izvorul care conduce la 
patrie, la glia strămoşească, la naţiune, la popor. Cine iu
beşte plaiul natal iubeşte cu ardoare patria"7

• 

Cunoaşterea unor elemente de istorie locală conslii.uie 
•o îndaiorire a fiecărui cetăţean, pentru că numai aşa îşi 
poate da seama de sacrificiile pe care le-au făcut genera
ţiile necutului şi poate aprecia marile r: alizări de astăzi. 

J:lemenlele de istorie locală integrate h predarea lecţiilor 
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de ist0rie a patriei, ajută la formarea unei mai clare conş
tiinţe asupra evenimentelor, faptelor istorice „ „. înfăţişarea, 
profund obiectivă şi interpretarea justă, corectă, pnnciµială 
CI rla\elor şi faptelor istorice, au o im;Jortanţă esenţial.J. 
pentru llchidadrea S'lrselor de neîncredere şi ammozitate 
create de-a lungul timpului între popoare"8

• 

Prin urmare, cunoaşterea trecutului se poate realiza 
numai prin „descoperirile arheologice, dovezile materiale 
cure confirmă în mod incontestabil că locuitorii de pe te
ritoriul patriei noastre şi-au organizat o viaţă economică, 
socială şi politică proprie - munţii şi pădurile oferindu-le 
condiţii prielnice atît pentru existenţă, cit şi pentru apă
rnre -- şi au luptat vitejeşte pentru a-şi păstra fiinţa, nra
iul ,şi glia strămoşească, intrînd, totodată, în contact şi con
vietuind în mod paşnic cu unele grupuri migrato.:..re. Nume
roase seminţii a trecut însă ca valul, neputîndu-se stator
nici pe aceste meleaguri" .Ll 

Dacă ne reLrim la meleagurile Gorjului, putem afirma 
că istoria patriei este bine reprezentată pentru toate epo
cile s :le, că aici cele mai vechi urme de existenţ'i ome
neasc~ datează încă din paleoliticul mi)ociu, că în Gorj 
nu lipsesc nici urmele omului din paleoliticul superior cînd 
aµar~ .,homo sapiens fosilis". De asemenea, numeroase sînt 
vestigiile în cuprinsul judeţului, datînd din epoca pietrei 
şlefuite, din epocile bronzului şi a fierului. Aici descoperi
rile arheologice au scos la iveală o interesantă civilizo.ţie 
geto-c!c.;.cică. remarcată prin numeroasele urme tle aşezări. 
cetăţi şi necropole e:are sînt tot atîtea mărturii că întreaga 
regiune subcarpatică a fost intens locuită în perioada de la 
stalul centralizat şi independent g .::to-dac de sub condu
cerea lui Burebista la statul dac condus de Decebal. Voi 
inc:..•rca să mă opresc în continuare asupra unor conside· 
raţii metodice cu privire la integrarea materialului arheo
logic descoperit în Gorj în cadrul activiU:iţilor cu elevii -
la clasă şi în afara acesteia - şi, de ce nu ia activită"ţile 
p2 care le organizăm cu adulţii alunei chd este vorba de 
informarea ştiinţifică pe care profesorul de istorie, tre
buie să o realizeze ca om d~ cultură şi specialist în ca
drul l1 11iversitilţii cultural-ştiinţifice sau în alte ocazii. 

Folosirea elementelor de istorie locală se justifică din 
două puncte de vedere : unul de ordin psihologic, care re
marcă caracterul concret ul gîndirii elevilor pînă la o anu-
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mită virstă şi caracterul stimulator al materialului local pe tot 
JMrcu;-sul perioadei şcolare, precum şi legătura afectivă C'J 

locuJ natal la orice vîrstă, iar altul de ordin pedifgogic 
spnJinirea în munca didactică pe ceea ce este apropiat, cu
noscut, dat, sau posibil a fi dat în experienţa nemi]locitii a 
şcolarilo1. Numai aşa vor înţelege elevii mai uşor Lrecutul ~i 
.prezentul şi dacă acestea au le_gătură cu cele petrecute pe 
melec.uuril) natale, ori Gorj ul, în această privinţă poate s;:i 
ofere profesorului suficiente exemple şi posibilităţi de folosi-
1 ~, :;;1 ir1tegrare a elementelor de istorie locală în cddrul lec
';iiloL 

integrarea celot mai semnificative clemente de istorie 
localJ. ia lecţii, în cazul nostru cele care se referâ ia epoca 
vcc.'le a României, constituie unul din obiectivele importante 
-•1k predării istoriei în şcoala la care preJau. In u..:est sens 
.m'.-am propus de fiecare dată o pregătire aten~ă cttît în ce 
priVl'Şte transmiterea de noi cunoştinţe, cît şi pun. rea în va
lome a conţinutului lor educativ. In funcţie de scopul şi sar
cinile lecţiei, de conţinutul informaţiilor, de mesajul pe care 
il trans,nite tema abordată, am căutat să aleg str:i.Legiile şi 
teh11i c:ile de predare ecele mai indicate, să utilizez jucl1cios 
materialul didactic, inclusiv cel care se referă. la lecţiile în 
muz0~u sau la cele de documentare arheologică pr!a excursi
ile şcolare, să pregătesc acele condiţii necesare form:îrii 5i 
fondarncatării unui temeinic nivel de cunoştinţe, şi, i:win+e 
de toate·, s3. dezvolt la elevi sentimente şi atitudini cu un 
puternic efect edu·cativ. 

Pentru valorificarea cu bune rezultate a elementelor de 
is1on<.> locală în cadrul lecţiilor, am considerat necesarii res
pectarea cîtorva cerinţe şi anume : autenticitatea materialu
lui. off'firea de date reale, interpretarea cor. ctă din punct 
de vecle1 e ştiinţific, evitarea abundenţei în amănuute pen
tru a nu acoperi elementele esenţiale, oprindu-mei deci la 
ceea ce este semnificativ pentru realizar 2a sarcinilor r>du
co.tive propuse, reS;Jectarea particularităţilor de virslii ale 
elevilor şi a nivelului lor de dezvoltare psihointdectua lă. 
J\lelodele folosite sînl cele intuitiv-expozitive şi act1v-parti

'CÎpaLi ve pentru că ele cre2ază posibilităţile reale de cunoaş
te ce şi valorificare practică a cunoştinţelor de istorie, prC'
<J<llindu-l pe elev în vederea unei educaţii patriJtice per
ma1~cnte. Desigur, totul depinde de pregătirea profesională. 
·de măiestria sa pedagogică ; de aceea am considerdt că fic
,cure lecţie să fie riguros pregătită astfel încît pe lîngă ba~ 
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gajul de cunoştinţe transmis să pot determina la elevi in
tense trăiri emoţionale, să-i educ în spiritul dragostei de t·•
ră, al respectului p2ntru trecutul multimilenar al poporului 
nostm. 

Judeţul Gorj - străveche vatră de cultură materială şi 
spiritutllă rom:mească - oferă numeroase vestigii ale tre
cutultti pe care, cu pricepere şi migală, specialiştii m do
nH•niu :ii 18 pun la dispoziţie prin diferite lucrO.ri i;;tiinţifice. 
studii şi cercetări, documente de arhivă sau printr-o valo
roasă e\.po2:itie muzeală creată în cadrul Muzeului de isto
rie din Tg.-Jiu, e:(poziţie care il:.1strează sistematic şi uni
tar prir::. mijloace proprii de informare istoria locală în con
te.":tul nroceselor istorice fundamental:~ ale poporului romiin, 
J,ucrar~a „Atestări arheologice ale traco-ge:b-dadbr in ju
detuJ Gorj" poate oferi la rîndul său unele puncte de spri
jiu. u·şurînJ activitatea profesorului în proiectarea şi owa
ni~arf'<1 lecţiilor de istorie. 

H.derindu-mJ. concret la integrarea elementebr de is
t0rie Jocal5., subliniez posibilitatea folosirii lor la cls. a V-a 
şi in mod deosebit la c1s. a VIII-a, unde un numiîr impor
te.ni el; ore din programa şcolară sînt prevăzute pentru stu
<.l ierl'Zl istoriei străvechi şi vechi a României, locului şi ro
lului pe care gf:"to-dacii l-au a·1ut î11 lumea antică. studierea 
~i crnwaştprea de către elevi a vieţii materiale şi !>'.)iritun le 
a st.riimoşilor noştri, a fenomenului de continuitat~ ş1 e):is
t0nţ5. pe aceste meleaguri, a procesuL.li d0 romanizare şi 
de formare a poporului român. In vcest sens aş sublinia 
preocuparea pentru ca în fiecare an şcolar, în fu11ctie de 
sarcinile didactice şi obiectivele propuse, să orgamzez cu 
<'le\·ii Pxcursii de documentare la vestigii antic·~ din judeţ 
{si nu numai), vizite periodice la muzeul de istone din 
Tg .. Jin, unde, a<şa cum arătam, elevii au posibiiit1tea să 
intr2 în contact nemijlocit cu patrimoniul cultural local. 
pot s5. cunoască mai bine, la fata locului, elementele de is
torie locală. Cadrul organizat al excursiilor şcolare a f;)st 
.:::xUns le: nivela! unor judeţe cum sîr!t: Hunedodr..i (zona 
mun~ilor Orăştie), Mehedinţi, Alba, Vîlcea, Cluj, Dolj sau 
municipml Bucureşti und~, avînd îrt vedere importdnţa is
toricâ a unor muzee, vestiaii şi staţiuni arheoloqic:e, am 
-c1utat ca, prin obiectiv·~l~ urmărite, elevii să cunoască 
mai t,ine istoria patriei, iar în contextul ei istoria Corju-
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l!ni anLic. Şi pentru că ideea de vechime şi continuitate in 
1sloria poporului nostru poate fi urmărită şi pe plan local 
_pe ba:a. materialului original - urmele arheologice des
coper,te in Gorj acoperind prin mărturii certe todta epoca 
strd.veche şi veche -, elevii au posibilitatea sci cunoască 
adevă1 ul cîştigat de arheologia românească cu ajutorul ele
mentelc.r de istorie locală. Acestea confirmă conlinuitaled 
poporului romdn şi în judeţul nostru unde, asemenea între
yii ţări s-a născut şi s-a dezvoltat de milenii, insemnind 
di:iinuire etnică, civilizaţia materială şi spirituală a înainta
~dor noştri din vremuri imemoriale. 

Tratarea temei „Atestări arheologice ale traco-geto-daci
lor în Gorj" este, aşa cum mai spuneam, rezultatul unor 
peocupări şi eforturi făcute de propunător în ani de zile . 
.ivlobilul cercetării a izvorît din sarcinile pe care le are şcoa
la ca principală institupe de instrucţie şi educaţie a tinerei 
qeneraJii, iar în acest cadru istoria ca disciplinil •le învă
Îăminl, după cum am văzut, joacă un rol esential in for
ma.rea personalităţii elevului. 

lJlilitatea lucrării conc;;l.] în faptul că elementele de is
torie locală pe care le-am cules mi-au folosit pr~rrnanent ca 
sursa de informaţie ştiinţifică, cu precădere la clasa a 
VIII-n unele, pentru studip;·ea şi cunoaşterea vieţii materi-

· ale şi spirituale a traco-geto-dacilor, sînt destinaLe m1 număr 
important de ore, inclusiv lecţiile recapitulative l?qc.lP eh.> 
civilizaţia geto-dacilor şi ~li? procesul de form.ne a li n1 l1i i 
si poporului român. Materialul cules oferă suficient' .. ' punctE' 

·de sprijin lecţiilor de istorie antică un:vcrsală atunci rînd 
este vorba de cadrul istoric general în care a ap<lrut şi 
s-a dezvoltat civilizaţia geto-dacilor în Europa. 

Tn cele ce urmează voi încerca să redau cn0v a rnoda
Jit.'iţi prin care am încercat sEi integrez elemenLP-k~ de is
torie lccaB. în cadrul lectiilor. 

J,a lecUa cu tema „Epoca pietrei pe teritoriul patri••i 
noastre" unde am avut posibilitatea să elucidez cu elr:-vii 
problemele de locuire şi 2volutie umană şi, în aceia )i timp. 
unele noţiuni precum cele de „epocă", „comună primitiv{\'', 
.,cultu1d. · arheologică, „c0mumlate umană'' (hoarcl<l, qint5. 
ş.a.), sensul socio-economic al perioadelor de cultur;i ma
terială din paleolitic, neolitic-eneolitic, din epoca metalelor 
:.tbronz şi fier), „matriarhat. ul" şi patriarhatul" ca prime for-

287 



me de organizare socială ş.a., am considerat necesar s.l 
corele:t. conţinutul temei clin manual cu descoperirile făcute 
în judctul Gorj, localizînd şi integrînd ariei de locuir~ u
rn tlnJ a'?ezările-peşteri de lt1 Boroşteni - Peştişdni şi Haia 
de !·ic-I, care OJeră alături de descoperirile Simi!Clre din 
t<nii (Ripiceni, Ohaba-Ponor. Cioclovina ş.a.) suficiente măr
turii despre existenţa omului primitiv din cele mai vechi 
timpuri pe teritoriul patriei noastie. 

111 continuare li s-au p1 ezentat elevilor imagini care &ă 
le demonstreze prezenţa uneltelor primitive date lei iveală 
-cu ocazia descoperirilor arheologice de la Boroşteni şi 13ata 
de f'ier, unelte confecţionate dm piatră, os, obsi(li<.rnti. a
'<laptate diferitelor munci şi care se datează de mai bine de 
40 OOO ani î.e.n. (cuţite P'~ntru jupuit, racloare, griitioare. 
burine, vase de piatră etc.J. Cu sigurantil, elevii au intuit 
mai u:;.or viaţa oamenilor in comuna primitivă pentru că 
uU .n ut posibilitatea să. cunoască direct vestigiile antice 
prin excursia de documentare arheologică de l.i ,,P2ştera 
Muierilor" - Baia de Fier. Aici, în afara unor urme lle cul
tur::'t llliîlerială de tipul „homo sapiens", elevii au luat con
tact cu unele picturi rupeshe datînd din aceeaşi epocii, care 
sînl. desigur, legate de primele manifestări artistic0 şi m·l
qico-religioase ale omului. Jn acelaşi timp li s-a explicat 
elevilor că asemenea manifestări de artii rupeslră (fiquri u
mane :;i zoomorfe, desene geometrice) s-au mai descoperit 
1wntru o p~rioadă mai tîrzie în Gorj, la Polovra.:1i (Peştera 
Pîrc.J.labului) şi la Runcu. Prin analogie cu descop2nrili~ de 
ace~: fel făcute în unele peşteri din Franţa, 5panict. Africa 
de Nord, elevii au putut să. fixeze mai bine momentel1~ de 
începu~ ale organizării societăţii omeneşti, inclu5iv pe teri
toriul patriei noastre, preocupările oamenilor pentru începu
turile lor de viată materială şi spirituală în procesul muncii. 

ln cadrul aceleiaşi teme. prezentînd cronoloqk: societa
tea umtină şi progresele realizate de om în ncolltic şi enc-
0litic, precum apariţia noii tehnici de şlefuire :;;i perforare 
a pietrei, folosirea cercului şi a săgeţii, diversifica re 1 unel
tcl,)f şi a ocupaţiilor oamenilor, domesticirea animalelor şi 

apariţia olăritului, am avut posibilitatea să le o!erim elevi
lor su.ficiente exemple de istorie locală veche, amintindu-le 
de a~;ezările neolitice din Gorj (locuinţe) de la Vîrţ-Rovi

nari, Schela - Gornăcelu, Şiacu - Slivileşti, Novaci, Celei, 
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Aninoasa, Vladimir, Glogova etc., unde s-au descoperit to.
poa:e ciocane, securi, rîşnite, gresii, fragmente ceramice 
provr!Ilind de la oale, străchini şi castroane ş.i:l. Acestea 
confe>ră suport afirmaţiei de aşezare statornică a oamenilor, 
jude\ul Gorj oferind suficiente posibilităţi de bcuire se
dentară, atît ca mediu natural de viaţă, cit şi de apă.rare 
împotriva atacatorilor. Concomitent cu evidenţierea trăsii
turilor epocii societăţii primitive, cu referire la fiecare 
perioadă istorică în parte, elevii fixează pe harta patriei 
urmele de locuire umană, iar în acelaşi cadru ne h2rta o.r
hcolo9ică a judeţului Gorj pe care, obligatoriu, fiecare o 
urmi:ireşte şi o completează în funcţie de informaţiile şi 

imlicaţiiie primite. 
Inventarul arheologic bogat descoperit in Gorj (vetrele 

de foc. ceramica, uneltele de muncă, urmele de cult 5i via
ţli spirituală) vine în sprijinul ideii de locuire în aşewn 
deja stabile pentru că, comunităţile umane încetează în bu
nii mărnră să mai cutreiere teritorii întinse în diutare de 
vînal sau plante sălbatice comestibile, ci se aşe:i.z;l stator
nic îndeh=-tuicindu-se cu cultivarea plantelor şi crP.~terea 
animalelor. Am m&.i considerat necesar, ca pe baz;:i desco
peririlor făcute pe teritoriul judeţului Gorj, să incaclr~~z cu 
elevii urmele de viaţă materială şi spirituală cuiturilor Star
cevo-Criş, Vinca, Sălcuţu şi Coţofeni (vezi neolitic-eneoli
tic), stabilindu-se în aria de cuprindere şi manifestare 
a teritoriului ţării noastre. Elevii. avînd o imagine 
dară asupra descoperirilor arheologice efectuJ.te în jude
ţul nostru şi în acelaşi timp asupra modului de organizare 
economică şi socială a omului în neolitic şi em~olitic, au 
manifestat un interes sporit pentru cunoaşterea htoriei lo
cale propunînd o temă adecvată pentru activitatc-~H din ca
drul cercului de istorie (vizita la Muzeul jude~ean). Apro
fundurea unor probleme legate de arheologia Gorjului s-a 
realizat printr-o întîlnire cu muzeografi din cadrul Muzeu
lui de istorie Tg.-Jiu intitulată ,,Excursie şi popdsuri arheo
logice in judeţul Gorj" (călătorie pe hartă). 

Eficienţa şi utilitatea întîlnirii amintite au permis rea
lizarea unei ore recapitulative pentru „comuna primitivă" 
în care elevii au primit sarcini precise, asigurindu-se astfel 
Jccţiei un vădit caracter participativ. Tema recapitulativă 
s-a inUtulat „Epoca societăţii primitive din istoria veche a 
Romaoiel". La această temă, după o integrare în cadrul fie-

289 



direi lecţii studiate a elementelor de istorie locală, duptl. 
stucliul schemei din manual, am considerat necesar să în
tocmesc o schemă recapitulativă pentru jude~ul Gorj. El~
vii au fost împărţiţi în trei grupe, fiecare grupa avîad sar
cina de· a răspunde la înlrebările pe care le-am adresat 
printr-o fişă de lucru, avînd ca materiale de studiu pentru 
redarea răspunsurilor : harta descoperirilor arheologic~ a 
jude~uiui Gorj multiplicată pentru fiecare elev şi proi8cta
tă la epidiascop, fotocopii ce reprezintă tipuri ele unelte, 
ceramică, arme, padantive sau obiecte de cult C:.in judeţul 
nostru, unele fragmente de ceramică existente i=1 coltul 
arheologic al şcolii şi hărţile din manual pentru comuna 
primitivă, după ce în prealabil, o parte din acest material 
a fost prezentat elevilor Ia lecţiile anterioare, inclusiv fo
fosireu. rezultatelor activită~ii cercului de istorie ~i a excur
siei ele documentare arheologică. Recapitularea S·d realizat 
în cadrul general al temei propuse dar şi cu referiri la ju
deţul Gorj, după cum urmează : 

Grupa nr. 1 - Care sînt descoperirile arheolo9ic0 pen
tru eµoca pietrei pal«i:>olitic şi neolitic? Cărei culturi îi 
aparţin aceste descoperiri ? 

Grupa nr. 2 ·-·- Care sint descoperirile arheologice pentru 
epoca bronzului? Care este cel mai important depozit de 
bronzuri şi în ce constă el ? Cărei culturi îi aparţin aceste 
descopNiri ? 

Grupa nr. 3 - Carl' sînt descoperirile arheologice pentrn 
epoca fierului : Hallstatt şi Latene? Care sînt fenomenelt' so
cial-politice ce au avut loc în această perioadă îu judetul 
Gorj? 

Analizînd cu atenţie imaginile prezentate, elevii din pri
ma grupă, după ce au sublinit trăsăluril2 comunei primitive 
pentru epoca pietrei, au enunţat în continuare 'descoperirile 
arheologice pentru p:Jeolitic, inclusiv cele din jud.eţul Corj 
de la Peştera Cioarei - Boro~teni şi Peştera Muierilor - Ba
ia-de-Fier, iar pentru neolitic au amintit în seria aşezărilor 
pe cele de Ia Schela -· Gorn~ice]u Săuleşti, Cărpiniş, Aninoa
sa, VludiJT,i:, menţionînd că ele aparţin culturilor S5.lcuta. Vă
dastra. Vinca7 Turdaş, descoperiri ce atestă existenţa pe a
ceste loc-u:ri a comunităţilor omeneşti şi a ginţilor şi triburi
lor ca prime fenomene sociale şi. politice de organizare uma
nă. Elevii au datat cronologic descoperirile menţionate. 
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Elevii din grupa a doua au enunţat ca 'descoperiri arheo
logice pentru epoca bronzului în judeţul. Gorj localităţile : 
Că.Iugăreni - Padeş, Drăguţeşti, Măru - Logreşli ş.a. şi au 
subliniat ideea că aparţin culturilor Glina şi Verbicioara. Du
pă ce unul dintre elevi a subliniat trăsăturile epocii bronzu
lui, progresele înreriistrate în folosirea metalelor, dezvoltarea 
forţelor de producţie, organizarea societăţii pe temeiul pa
triarhatului şi constituirea tracilor ca populaţie de bază pe 
teritoriul Rom[iniei. un altul a prezentat în acelaşi context de 
dezvoltare economico-sociald componenţa depozitului de bron
zuri de la Drăguţe5ti, descoperit în anul 1976, compus din se
ceri şi topoare aparţinînd populaţiei tracice locale. Am con
cluzionat ci'i acest denozit, unul dintre cele mai imnortante 
din regiunea Olteniei,· apartine populaţiei autohtone, atestîn
du-i nivelul dezvoltării sale economice şi sociale în această 
perioadă. istorică importantă pentru dezvoltarea metalurgiei 
bronzului la traoei. 

Elevii din grup1 ::i treia au enunţat ca descoperiri peni ru 
perioada hallstattiană în Gorj, localităţile Alimpeşti, Topeşti. 
Rogojelu, Teleşti - Dr5goieşti, acum cînd se resimt şi influ
enţele ilirice din sud-vestul ţării noastre surprinse în descope
ririle de la Baltd Verde, Go~1oşu şi Teleşti - Drăgoieşti, un
de s-au găsit importante dovezi ale elementului autohton ca
re a asimilat în mas~ţ lor elementele noi venite. Comentînd şi 
analizînrl inventarul arheolo~iic descoperit în localităţile a
mintite, elevii au fixat pe t:<nta României şi alte aşezări şi 
necropole aparţinîn.'i primei vîrste a fierului şi prin analogie 
cu ce!e descoperite în Gon au subliniat progresele înregis
trate de Oilmeni în domeniul producţiei materiale, transformă
rile apărute pe pliln social si ceea ce este deosebit ele impor
tant cd. geto-dacii îşi fac apariţia în istorie ca ramur3 ciis~inc
tă a marelui neam tracic. Perioada Latene a fost dovedită de 
elevi prin descoperiri10 fiicul.e în judeţul nostru la Turburea 
- Spahii, Socu -- B5rb2teşli (aşezări geto-dacice), Polovragi. 
Stoina, Ticleni, Căpreni ( celăti). ş.a., dovezi ale formării şi 
dezvoWirii civilizc; ţi ei şi e lC' persistenţei populaţiei geto-daci
ce pe tcri~oriul judeţului Gorj, în perioada secolelor III-I î.o.n. 
pe baza unui bogat bauaj de cunoştinţe asimilat prin lecţii 
şi activităţi dedicat·~ c;rnoa<;lerii elementelor de istorie loca
lii, eleYii au posibililatPa să-şi facă o imagine clară asuprn 
dezvoltării societăţii umane în epoca metalelor, asupra unor 
fenomene legate de viaţa c>conomică şi diviziunea socială a 
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muncii, destrăa1area relaţiilor de comună primitivă, împărţirea 
socieUlţii în clase şi apariţia statului, contactul geto-dacilor 
cu marile civilizaţii ale antichităţii etc., elemente foarte bine 
evidenţate şi prin descoperiiile arheologice date la iveală în 
judeţul Gorj. ln finalul lecţiei am întocmit, cu ajutorul elevi
lor, schema recapitulativă pentru această lecţie, la tablă, du
pă structura celei din manual. 

Cons:derăm că folosirea unei asemenea structuri de lec
ţii a contribuit la înfarirea convingerilor elevilor 'despre ve
chimea şi continuitated poporului român pe meleagurile Gor
jului. Elevii au c:escopuit pe baza observării directe, corela
te cu cunoştinţele dohinclilc în lecţiile anterioare, progresele 
înregistrate ele oameni in orînduirea comunei primitive, pro
grese realizate în folosirea uneltelor de metal, bronz şi fier -
cu implicaţii în modul ele viaţă al oamenilor. De remarcat in· 
teresul mani.restat d0 elevi în examinarea şi interpretarea a
cestor vestlJii ale trecutului în bună parte cunoscute nemij
locit la faţa locului), modul de integrare activă la lecţii, în
suşindu-şi printr-o activitate participativă cunoştinţele pre-

. date. 
Urmează un număr important de teme care, printr-o în

lănţuire logică, firească, au scopul de a evidenţia formarea 
şi dezvoltarea civilizaţiei geto-dacice în spaţiul carpato-da
nubiano-pontic. Elevii au posibilitatea ca pe parcursul a 4-5 
lecţii sil cunoască bine viaţa strămoşilor noştri. 

La lecţia „Dacia şi daco-getii" ei vor putea să înţeleagă 
bine vatra perrnaner.tă de locuire a poporului geto-dac, înde
letnicirile şi trăsMurilc sale fizice şi morale, obiceiurile şi mo
dul lor de viaţă, principalele evenimente din istoria politică 
timpurie a geto--dacilor !:ii formarea marilor uniuni tribale. La 
lecţia „Statul dac sub conducerea lui Barebista" elevii reţin 
ideea că scindarea societiiţii geto-tlacice în clase antagoniste 
şi formarea stalului este rezultatul unei rapide şi complexe 
dezvoltări a societăţii în sec. il--1 î.e.n., determinată la rîn
dul său de progreselP. caracteristice celei de-a doua vîrste a 
fierului. Comentare<i textelor citite din scrierile lui Strabon, 
Dio Chrysostomus sau lordanes despre geto-daci formează la 
ell"vi o imagine vie şi o stare protund emoţională despre înal
tele calită.ţ( morale ale strămoşilor noştri, ale conducătorului 
· Burebista sau ale urmaşilor săi, trăsături cum sînt : priceperef.l, 
hilrnicia, cinstea, dîrzenia, curajul, dragostea de ţară, setea 
de libertate etc. 
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Lecţia „civilizaţia dacică şi sodetatea dacică ln sec:. I 
l.e.n. - I e.n. scoate bine în evidenţă elementele de cultură 
şi spiritualitate geto-dacică în contextul unei puternice şi a.
vansatc:> civilizaţia fierului. Dezvoltarea metalurgiei, diversi
ficarea .uneltelor agricole _şi meşteşugăreşti, ceramica bine lu
crată şi frumcs ornamentată, sistemul de cetăţi şi fortificaţii, 
tehnica de luptă, sanctuarele decice din zona munţilor Orăş
tiei, obiectele de podoabă şi tezaurele, ritul şi ritualul religios, 
relativ avansctte în domeniul botanicii, medicinei, astrono
miei şi artei. toate laolaltă, prin graiul viu al profesorului, 
prin intermediul imaginilor şi al folosirii scrierilor, 'documen
telor şi mărturiilor arheolorrice ale vremii, formează elevilor 
O imagine limpede aSUj)ra nivelului puternic de dezvoltare a 
societăţii dacice în pe:r-ioada statului dac. Am completat ac
tivitatea de cunoaştE're a civilizaţiei strămoşilor noştri prin 
excursii interjudeţene de documentare la muzeele „Porţile de 
Fier" din Drobeta Tr. Severin, Deva, Alba Iulia, Sibiu, Craio
va şi Cluj-Napoca, prin vizite şi excursii cu ~aracter local. ş.a. 

Lecţia „Statul dac sub conducerea lui Decebal" comple
tează cunoştinţele elevilor despre caracterul unitar şi nivelul 
ridicat al civilizaţiei ~ieto· clncice, formează o imagine clară 
asupra personalitiltii ma1e>lui rege Decebal (folosindu-mii în 
acest se>ns şi ele scrierile ş~ c:1precierile lui Dio Cassius - co
mentate cu elevii), evidenţiază evenimentele şi marile frămîn
tări politice în condiţiile în care la sfîrşitul sec. I şi începutul 
sec. al II-lei! e.n. dacii ~ac elorturi deosebite pentru stăvilirea 
pericolului rol!1an, dar faptele lor de vitejie nu sînt suficiente 
peatru a impiedicc1 pe romani să transforme Dacia în provin
cie romană. 

ln cadrul lecţiilor cu temele enunţale, am avut posibili
tatea să folosesc elementele> de istorie localii bazîn~lu-rnă pe 
u ot9anizare rirruroasă şi o structurare corespunzătoa~e a lec
ţiilor, pe pre9ălirea in ~·o:::ma ţi ilar arheologice referitoare la 
Corj dohî:vlite prin 5tudiu, c:ercetare, vizite şi excursii, aces
lcil din ur:nu fiind or~raniza.ie, de regulă, în cadrul activităţi
lor cercului de istoric în frncţie de obiectivele propuse dar 
şi de opţiunile p]evilor. Aş menţiona faptul cil de ani de zile 
a:n căutat si\ stabilPsc o l un2 colaborare cu arheolo3ii din 
cadrul Muzeului judeţean Corj, participîncl individual sau cu 
Plevii pe şantierele ~rteologice, cu precădere la cele de pe 
rnzn comunelo1 Fu111 1 ;eşli-Jiu şi Schela, cc se uăsesc în apro
pierea şcolii •mdc îmi desfoşor activitate<;1 didactică. 



Aşadar, cu ajutorul unui material tridimensional bogat 
din care amintim căţuile, vase de diferite tipuri, coasele, se
cerile, br~izdarele de plug, armele etc., descoperite la Socu -
Bărbăteşti, Turlrnred, Vîr~, Ţicleni, Runcu, Dobriţa, comple
tat cu podoabele date Ia iveală la Teleşti - Drăgoieşti, Bum
beşti-Jiu, tezaurele de la Poiana, Săcelu, Tg. Cărbuneşti, am 
putut să evidenţiez bine, în funcţie de cerinţele lecţiei, civi
lizaţia geto-dacilor şi în judeţul Gorj. La rîn:dul lor aşezările 
şi cetăţile databile în sec. II î.e.n. - I e.n., cu bogatul lor in
ventar material, inte~)Tarea cetăţii de la Polovragi în sistemul 
de fortificaţii dacice şi care aveau un rol foarte important în 
sistemul de apărnre pentru zona de vest a Carpaţilor Sudici, 
atelierele de fierărie de la Socu - Bărbăteşti, cuptoarelor ce
ramice de la Bumbeşli, cPntrele miniere atestate în Gorj, cum 
sînt cele din munţii învecinaţi satelor Bîlta, Schela şi Baia-de
Fier, unde se văd urme .de extragere a fierului şi a aramei, 
depozitele d~ unelte a~1ricole de la Runcu şi Dobriţa, dove
desc că în ţinuturile Olteniei de nord exista o intensă locuire 
şi viaţă econo:nică gelO··dacică. In contextul descoperirilor 
arheologice din Gorj amintit elevilor, atunci cînd 
le-am vorbit de civilizaţia geto-dacilor, despre necro
polele ele la Alimpeşti, Turburea - Spahii, Teleşti 
- Drăqoieşti, aceasta din urmă fiind cea mai im
portantă din Oltenia şi cu un bogat material arheologic de 
factură dacică. Am pus, de asemenea, în valoare elementele 
de spiritua.litate geto-dacică descoperite în Gorj amintindu-le 
elevilor în cadrul lecţiilor despre descoperirea podoabelor de 
la Poiana, Bumbeşti-Jiu, Albeni, Vîrţ, Teleşti, Bărbăteşti, Tur
burea, aparţinînd în totalitate secolelor II-I î.e.n. Pentru a 
intui mai exact dirmaţiile !Ucule, am folosit în predare foto
copii după e~.;.pon;1tele din expoziţia de bază a Muzeului de 
istorie din Tirgu-Jiu, acestea reprezentînd brăţări, mărgele, 

inele, cercei, coliere, pandantive, cingători şi vase. Am subli
niat ideea că podoahele respective îşi au analogii în diferite 
descoperiri făcute în ţară, fiind de factură şi utilizare geto
dacică. In cadrul descoperirilor interesante făcute în judeţul 
Gorj s-a vorbit elevilor, atunci cînd am subliniat ideea de 
cultură dacică, despre lu:<:nipţia găsită în incinta cetăţii Po
lovragi, localitate care, alături de Grădiştea Muncelului şi 
Ocniţa, atestă documentar existenţa scrisului în societatea ge
to-dacică. Am mai considerat necesar să le vorbesc şi să le 
explic despre sistemul de construcţii în manieră geto-dacică, 
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subliniind că 'descoperirile făcute tn judeţul nostru, la cetă
ţile şi aşezări!~ amintite, evidentiază foarte bine acest lucru. 

Tot ceea ce am încercat să prezint în cadrul temelor le
ga te de formarea şi dezvoltarea societăţii şi civilizaţiei geto
dacilor sînt mărturii care atestă exemplar acest lucru şi în 
judeţul Gorj. Pentru spo:irea interesului la elevi, integrarea 
şi înţelegerea elementelor de ist0rie locală în cadrul lecţiilor 
am folosit mijloace adccvcite, cu precădere metoda intuitiv
expozitivă şi demonstrativ-comparativă, am folosit perma
nent şi sistematic informnţiile arheologice în funcţie de 
scopul şi momentul pe care l-a urmărit fiecare lecţie în parte. 

Punerea în valoare a descoperirilor arheologice, inclusiv 
prin vizitele organizate la Muzeul de istorie din Tîr9u-Jiu cu 
elevii cls. a Vlll-a (şi nu numai), mi-a dat certitudinea că toţi 
copiii au reuşit să înteleagă friptul că şi ţinuturile de pe cursul 
superior al Jiului au fost intem: locuite de către autohtonii 
9eto-daci. fapt explicabil clacii a\'em în vedere că Oltenia sub
carpatică era situată în i::tediata apropiere a reşedinţei statu
lui dac. De aici E'levii au înţeles şi legăturile permanente ale 
geto-dacilor de pe aceste meleaguri cu cei din celelalte regi
uni ale Daciei, po&ibiJitatea existenţei pe pămîntul Gorjului 
antic a unnr puternice uniuni tribale dacice care au contri
bmt efectiv la formarcr_ şi d~zvoltarea statului dac condns ele 
marile personalităţi ale lumii geto-dacice - regii Burebista 
şi Decebal. 

După parcurgerea temelor incluse la subcapitolnl „Statul 
dac de la Burebist;:i la Decebal", unde elevii au posibilitatea 
să pună şi întrebări re!eriioc.re la descoperirile mai importan
te făcute în Gorj. cum sînt de exemplu, cele de la Teleşti, Po
Iovf3gi, Turbure:1, Spahii. Socu -- Btl.rbăteşti, Poiana şi alte-
i!:>, am considerat P.ccesar s{i realizeze o testare-chestionar, 
pe baza unei fişE' de lucru, cerîncl c!evlor să evdientieze şi să 

intE'c:rreze, re b:iza dc~;copNirilor efecluilte în Gorj, principa
lele elemente ck istoric loccH; în context naţional ele epocă 
geto-dacică. R1'zultatclc ol-'tinute de elevi au evidenţiat o în
suşire u~meinidi şi corPctu a cunoştinţelor. 

An•laşi interf'; l-au manifestnt elevii Ia lecţiile „Dacia şi 
Dobrogea în timpul ~tăyinirii romane", „Continuitatea şi ro
man' 1.arca geto-dad~or", „Daco-romanii şi continuitatea lor 
in spaţiu.I carpato-tlanubiano- pontic". 
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La lecţia „Dacia şi Dobrogea în timpul stăpînirii romane11
, 

după ce elevii au înţele.:> modul în care a fost organizată Da
cia ca provincie romană eYidenţiind consecinţele războaielor 
de cucerire âSUpra vieţii social-politice şi economice, am cău
tat să orientez prin întrebări răspunsurile astfel încît elevii 
au subliniat faptul că şi teritoriul actual al judeţului Gorj a 
lost integrat în graniţele provinciei Dacia romană. 
Prezentînd harta „Dada romană" şi în acelaşi timp 
harta „Gorjului antic" pentru perioada respeic;tivă, 
elevii au putut observa că teritoriul judeţului nostru a 
fost "PN"manent locuh de o populaţie geto-dacică şi romană 
într-un proces de simbioză. Am valorificat în continuare cu
noştinţele, ciobindite de elevi cu ocazia lecţiei-vizită la Mu
zeul judeţean desfbşurată anterior, astfel încît aceştia, la ches
tionarul despre continuitatea elementului geto-dacic în nor
dul Olteniei după anul 106 e.n., au evidenţiat existenţa unor 
importante urme arheologice pentru perioada romană făcînd 
referiri la prezenta ceramicii ş1 a altor elemente de cultură 
şi viaţii materială şi spirituali.i geto-dacică în castrele, aşeză
rile civile şi rurale romane cum sînt cele de la Săcelu, Cătu
nele şi Bumbeşti-Jiu, Am completat răspunsurile el9vilor ex
plicindu-le că săpăturile arheologice efectuate în localităţile 
amintite de ei, precum şi la Arcani, au dus la i'dentificarea 
unor urme ele locu'.nţe de construcţii în manieră geto-dacică 
şi material ceramic autohlou, acestea reprezentînd alte ele
mente ale continuităţii antohtone. Fixarea pe harta arheolo
gicii a Gorjului a castrelor" de la Cătunele, Pinoasa, Bumbeşti
Vîrtop ~~i t>leşa (Porceni), precum şi a drumului român care 
pleca cl0 la Drobeta pe sub poala subcarpatică a Olteniei de 
nord-vest spre pasul Vîlcrrnului, iar de aici mai departe spre 
Sarmizegetusa 1 raiona i-a făcut pe elevi să înţeleagă impor
tanţa strategică a zonei în intenţiile romanilor de a-şi men
ţine stăpînirea în teritoriile de la nordul Dunării. La întreba
rea legată de rolul castrului de !a Bumbeşti elevii răspund că 
acesta asigura paza defileului Jiului. Am completat răspun
sul explicîndu-le, p~ ba.za informaţiilor pe care descoperirile 
epigrafice ni le-an pus la indemînă, că romanii au adus aici 
o unitate de infanterie, probabil arcaşi (Cohors IV Cypria), 
pentru paza defileului, dar şi pentru supravegherea populaţi
ei băştinaşe destul de numeroasă în zonă şi care nu se împă.
ca cu gîndul supuneri!. In acelaşi scop unităţi similrire au fost 
aduse la Cătunele, Ungă Motru. 
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fn legătură cu viata economică în tiranul stăptnirii roma
ne din Dacia, remarcam de elevi ca avînd un tnalt nivel 'de 
orqanizare şi dezvoltare, am considerat necesar să pun tn e
videnţă şi cercetările efectuate în zona Garfului. cu precă
dere în aşezări!·~ civile de 1.3 Cătunele, Bumbeşti şi Săcelu. 
Anterior elevii, participînd la unele săpături din interiorul şi 
exteriorul castrului romc.n de la Burnbeşti. au dobîndit unele 
informaţii şi au luat contact cu incinta· de apărare, cu restu
rile de temelii aparţinind unor locuinţe şi cu unele materiale 
rec11peratc. Ceea CP. am considerat că trebuie să cunoască, 
subliniind acest lucru în criclrul e>xplicatiilor, este amplasarea 
aşez/.lrii civile romane din âpropierea castrului. faptul că nu
meroasele temelii d~ locuinţe, atelierele de fierărie, cuptoa
rele> de ars ceramică, temeliile de clădiri cu mozaic sau cele 
cu instalaţii pentru băi, resturile unor clădiri cu un număr 
mare de încăperi 5.a. conferă aşezării un caracte.r sernioră
şenesc. Dispunînd de imaqini din zonă şi de schiţa castrului 
şi termelor romane am pre:r.entat elevilor şi aceste argumen
te. Jn lecţiile următoare, legale de viaţa romană în Dacia, in
clusiv în judeţul Gorj am subliniat ideea de convieţuire qeto
daco-romană atestată conYingător de ce·ramica dacică. găsitli 
în castrele şi aşezările ciYile unde apar în acelaşi nivel de 
locuire. Am demonstrnt elevilor acest lucru cu exemplele~ ofe
rite de descoperirii~ ar.heologice de la Săcelu şi Cătun.ele, a
ceastă ultimă aşezare civilă re.mană extinzîndu-se pe o supr·a
fată ele aproape 20 ha. 

ln cadrul lecţiilor despre continuitatea dacică, daco-ro
mană şi romanizarea C"a fenomen ireversibil, argumentate tn 
Corj dp procesul de colonizare şi întemeierea de aşezări civi
le. am căutat să expli:: elevilor că în zona fizico-geografică a 
Gorjului actual, fiincl un ţinut cu resurse şi posibilităţi ma·i 
modeste -- lipsesc astfe) cimpiile mănoase care au as!gurat in
flori rea Romulei şi Sucidavei. la fel resursele miniere ale Da
ciei superioar0 -„ nici o aş<>zare nu a atins un nivel de dez-
voltare care să-i permită obţinerea titlului de rnunicipium. 
Dar descoperirile arheologice şi epigrafice probează existen
ţa a numeroase aşezări rurale (viei), cea de la Bumbeşti, aşa 
cum am văzut, atinqînd o dezvoltare cvasiurb:ană, foarte pro
babil un pagns pre~mn Micia în Dacia superioară. Urmărind 
harta Gorjului antic elevii au putut evidenţia aşezările rura
le de Ia Bîrseşti, Bobu, Boroşteni, Iezurenl, Bălăneştl, Sura, 
Tirgu~Jlu şi TofleŞti. 
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Din repertoriul arheologic roman al Gorjului, au mai pu
tut fi amintite şi integrate la lecţiile de viaţă economică şi 
spirituală romană descoperirile de la Săcelu, localitate cunos
cută din timpul romanilor pentn.:. apele sale tămăduitoare, a
poi cele de la Căpreni, Dăneşti, Slobozia, Brădiceni, Ursaţi, 
Tismana, .Şiacu, Arcani ş.a. 

Un sprjjin real în cnnoaşterea directă a elementelor de 
islorie locală este Muzeul judeţean Gorj care prin expoziţia 
sa de bază. oferă celor interesaţi, în cazul nostru elevilor, ur
me arheologice, mărturii şi documente care asigură ideea do
minantă, fundamentală in p1edarea istoriei în şcoală - uni-
tatea şi continuitatea poporului român pe pămîntul patriei 
noastre. Acest lucru m-.a determinat ca pe una dintre lecţiile 
de recapitul<ţre finală anuald s-o intitulez „Ideea de existenţă 
şi continuitate ·În istoria poporului nostru oglindită în judeţul 
Gorj prin clementele de istorie locală veche". Tema a putut 
fi epuizată pe cuprinsul a douil ore. In prima parte m-am o
prit asupra realizării unei recapitulări pe bază de chestionar 
in care am formulat elevilor inirebări stabilind anterior acti
vităţii planul-recapitulativ. lu a doua p.arte am realizat o fi
xare a cunoştin~elor printr-o lecţie-sinteză la Muzeul de isto
rie .din Tîrga-Jiu. 

Ca suport al asigurării eficienţei în cadrul temei propuse, 
al cărui scop a fost în p:imul rînd educativ, au stat : asimila
rea anterioară de către elevi a cunoştinţelor de istorie veche 
a Rom<imti unde elf'mentele de istorie locală au fost folosite 
in structura fiecărei lecţii în funcţie de programă şi manual, 
informaţiile oferite prin lucrnre'u de faţă sau cele investigate 
şi comentate cu elevii cu ocazia excursiilor de documentare 
arheoiogidi, a vizitelor, si:lputurilor pe şantier, dezbaterea pla
nului-chestionar prin autrenc'.reci efectivă a elevilor în cadrul 
lecţiei. 

Principalele probleme pust=: în dezbatere au fost astfel 
structurate : 

1) Istoria - mijloc important de educaţie patriotică a ti
neretului. 

-2) Epoca străveche şi veche a României - fenomene şi 
procese istorice importante în formarea şi dezvoltarea socie
' Hitii omeneşti pe te:i tori ul pc; triei noastre ; 

a) apariţia· omului şi a societăţii umane; b) formarea ci
vil~aţiei traco-geto-dacilor pe teritoriul ţării noastre ; c) con
tinuitah~a geto-dctcic.1 în timpul stăpînirii romane; d) daco-



romanii şi procesul de romanizare în spaţiul carpato-danubi
ano-pontic; e) p~_ocesul de formare a poporului român şi a 
limbii romfme. · 

3) Locul şi rolul civilizaţiei strămoşilor noştri. qeto
daco-romanii, în cadrul civilizaţiei lumii antic~. Elevii au 
fost re~artizaţi pe trei grupe, grupa a II-a, avînd ponderea 
cea mai mare ca număr, posibilităţi şi potenţiai de e"Xprima
rc în c:odrul căreia elevii au primit sarcini precise pentru 
pregătirea unor răspunsuri de sinteză (elemente esenţiah~) 
11.!"C•~Sare abordării subpunctelor stabilite. La puncte!~ 1 şi 3, 
avind în vedere efectivul mic de elevi cu care lucrez în 
şcoali.l, am considerat ca rezolvarea problemelor puse în 
cliscutie să revină elevilor cu o putere mai mare de sinteză 
şi ahsiractizare a cunoştinţelor (cel mult 2-3 dcvi). Fie
carl~ problemă pusă în dezbatere a fost completată cu ele
mentele de istorie locală despre care elevii au cleja sufi
ciente cunoştinţe din lecţiile anterioare. 

Ca materiale didactice am folosit : hărţile ele la sfirşitul 
manualului şi cele confecţionate cu ajutorul elevilor pen
tru lecţiile de istorie veche a României, Atlasului istoric, 
harta „Dacia romană", harta arheologică a Gorjului, colţul 
muzeal şcolar, fotocopii, imagini după alburnul „Strămoşii 
po1)oruiui român", lecturile după scrierile autorilor .mtici 
(Crestomatia de texte pentru istoria României şi m:1nualul), 
schemele recapitulative din manual, p. 32-33 ; GJ-71 etc. 

Câ metodă de lucru a fost folosită conversaţia-dezha
tere. lucrul cu harta, cu textul şi manualul, explicoţia şi 
testul de evaluare a cunoştinţelor. 

Ră~punsurile elevilor au formulat concluziile apreciind 
că isto1ia patriei este un izvor nesecat de învr\ţăminte si 
de patriotism, că ea contribuie la stabilirea unui climat de 
prietenie intre popoarele întn=~gii lumi, ne anqajeaz::t la 
munc<l, ne învaţă să preţuim şi să iubim trecutul qlorios de 
luptă al înaintaşilor şi marile cuceriri ale prezentului nos
trn sociaJişt. Referirile sînt completate cu aspectele l~qate de 
istoria Gorjului. De o de-nsitate mare sînt răspllnsurile ele
vilor date la punctul II din planul recapitulativ, nceste;i fiind 
mijlocite de un bogat material de fapte, fenornen0 şi pro
cese istorice care, bine valorificate, inclusiv prin inteqra
rea elementelor de istorie locală, au subliniat ideea de exis
tent~. continuitate şi civilizaţie geto-dacică, procesul de sim-
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bioză daco··romană şi de formare a poporului romJ.n pe te
ritoriul aclual al patriei noastre, ideea fiind dezvoltală cu 
prec<lderee la ultimul subpunct legat de formarea poporului 
romiln şi a limbii române. ln sfîrşit, elevii au avut sarcina 
de a uvidenţia civilizaţia strămoşilor noştri in contextul 
lumii antice universale, au apreciat încadrarea perfectd. a 
culturii materiale şi spirituale a geto-dacilor şi romanilor in 
ansamblul civilizaţiei avansate de activităţi, că întotdeauna 
ph.mintul patriei noastre a fost un loc de răscruce, o punte 
de le~13.tur~ între marile civilizaţii ale lumii antice. 

Pe paicursul întregii activităţi mi-a revenit sarcina de 
a şti s;i aleg, din ansamblul tehnicilor didactice, acele me
tode şi procedee de lucru adecvate momentuL1i respectiv 
al lecţiei, de a conduce desfăşurarea lecţiei spre scopul pe 
care l-am propus prin abordarea temei. 1n toate momentele 
lecţiei, atît pentru sporirea eficienţei ei instrucUv-educnti
ve, cît şi pentru stimularea interesului la elevi, am apelat 
prin întrebări la folosirea elementelor de istorie locală, a
vînd ca 1 eper de lucru însăşi structura şi conţinutul lu
cr<lrii „Atestări arheologice ale traco-geto-daci!or în jude
ţul Gorj", valorificînd din aceasta crîmpeie din istoria Gor
jului rnenite a sădi în sufletul copiilor respectul pentru îna
intaşii noştri, dragostea de ţară şi de locurile noastre na
tale. 

A doua parte a activităţii s-a desfăşurat printr-o lecţie 
la l\'1uzeul de istorie, după ce în prealabil am stabilit cu 
muzeograful de serviciu un program comun de lucru pen
tru cunoaşterea reciprocă a sarcinilor - exponatele de di
tre profescr, conţinutul şi scopul temei abordate de către 
muzeograf. In cazul elevilor, aceştia au fost pre~-Jb.tiţi asu
pra scopului lecţiei, cerindu-le să urmărească atent în tim
pul exr·licdţiei elementele de istorie locală a Goqului <intic 
în contextul temei de recapitulare desfăşurată ja clas2i. ln 
aceiaşi timp li s-a cerut să urmărească formarea ideii d2 
existenţă şi continuitate pe baza următoarelor întrebări : 

- Care este vechimea societăţii omeneşti prin atestă
rile de:>coperirilor arheologice din judeţul Gorj ? 

- Prin ce se remarcă civilizaţia traco-geto-dac:ică pe 
baza rn.aterialului arheologic tridimensional pus in valoare 
de expoziţia de istorie veche a Muzeului judetean Gorj? 

Care sînt elementele decorative ale cermnicii da-
cice 7 



- Prin ce se deosebeşte ceramica dacică de cea de 
factură romană? 

--- Ce a păstrat ceramica dacică din perioada romană 
de la ceramica geto-dacică tradiţională ? 

- Subliniaţi elementul roman în ceramica el<~ tip pro
vincial în simbioză cu cea daicică. 

- Remarcaţi dovezile arheologice ale con~inuitaţil aşa 
cum apar ele în expoziţia muzeală ? 

Intrebările au fost adresate tuturor elevilor astfel incit 
fiecare să aibă interesul şi posibilitatea să urm~reascJ d

tent ideea de existenţă şi continuitate pe teritoriul judeţului 
Gorj. 

111 muzeu explicaţia s-a realizat prin proiectarea unor 
diapozitive reprezentînd cronologic istoria străveci1~ şi ve
che a României oglindită local prin mijlocirea exponatelor 
ce demonstrează fiecare moment important al temei c.borJa
tc. Explicarea a fost însoţită mereu de dialog1il cu elevii. 
evidenţiind acele elemente care demonstrează ideea de 
existenţă şi continuitate a strămoşilor noştri. lu continuare, 
după ce li s-a prezentat în mare expoziţia făcîndu-se lr>
gătura cu imaginile prezentate, elevii au avut posibilitatea 
sil urmărească individual şi· să observe exponatele şi prin
cipnle!e probleme puse în discuţie. Ei au adresat şi între
hări de genul : Cum se explică existenţa celor două. tipuri 
<ie castre 10mane în Gorj (de piatrti şi cu val rfo pd.mînt) ?, 
Dacei elementul migrator a pătruns în judeţul Gorj şi sînt 
atestări ale acestuia în judeţul nostru?, In ce m-:lsur<l popu
laţia geto-dacică a influenţat viaţa materială şi spiriluaUî 
romana în această zonă? Care sînt preocupările~ speciriliş
tilor la Muzeul judeţean Gorj pentru puneroa în valoare a 
unor noi descoperiri ale continuităţii şi persistenţei elernPn
tului daco-roman în procesul de formare a poporu lu'. rom(rn 
şi <1 limbii române? 

In ultima parte a lecţiei am valorificat, prin r.Jspunsu
rile ek:vilor, întrebările adresate înainte de începerea vi
ziil'i ln muzeu, reuşind împreună să punctăm princi1Jalelc 
momente şi elemente de viaţă materială dacică şi romanii 
în procesul de continuitate şi ele formare a poporului român 
si a iimbii române. Am considerat necesar ca în final să le 
~orb1~sc elevilor despre S?rnnificaţia ştiinţifică şi educativ<l 
a muzeului ca instituţie de cultură, despre străd,rniile celar 
care. făril preget, se ocupă permanent pentru imbog<lţirPa 
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patrimoniu.lui muzeal cu noi descoperiri, expon."!t<~ şi do
cumente care să ateste prezenţa şi viaţa poporului rom6n 
pe teritoriul patriei noastre. A.ceste vestigii ale trecutului 
reprezintă munca generaţiilor anterioare lăsate nouă moş
tenire pentru ca şi noi să le transmitem urmaşilor noştri. 

Aşddo.r, elevii au avut posibilitatea să-şi funtlamenteze 
citeva idei esenţiale despre istoria multimilenară a poporu
lui nostru, creindu-şi baza necesară studierii mai departe a 
proceselor şi fenomenelor de istorie medievală a Romdniei. 
ln final, unul dintre elevi a propus, pentru şedinţd cercu
lui de istorie, un concurs şcolar avînd genericul .,Sînlem a
ici dintotdeauna". S-au mai propus şi alte acti vil~iti legate 
de evocarea personalităţii marelui rege Decebal şi de cu
noasterea altor vestigii ale antichităţii pe teritoriul jude
ţului Gorj. 

Dia experienţa acţiunilor iniţiate şi desfăşurate pînă in 
prezent, se poate desprinde concluzia că faptele, fenome
nele islorice devin mai „vii", mai bine înţelese. Atît la lec
~ie cit şi la activităţile amintite aici, participareC1 elevilor 
a fost marcată de curiozitate şi interes, de motivaţie şi ini
ţiativă. Toate acestea contribuie la formarea atitudinilor şi 
conduitei lor patriotice, cu condiţia să-ţi stabileşti bine o
iJiectiYele, metodele şi procedeele de predarea-învăţarea 

lecţiilor de istorie. 
Go1jul oferă deci multe elemente de istorie cu posibi

lităţi multiple de folosire şi integrare în cadrul lecţiilor a
mintite. Metodica folosirii lor are un caracter complex, cu
prinzînd o gamă variată de procedee, începînd cu simpla 
indicare a faptelor de ordin local, continuînd cu conduce
n·a elevilor spre descoperirea, prin efort intelectual pro
priu, a unor adevăruri noi în contact direct cu vestigiile :I

rninti te în cadrul vizitelor şi excursiilor, iar de aici 1:jun
gînd ld activitatea independentă teoretică şi practică. pe 
care ei o probează în cadrul cercului de istorie Snu prin 
activităţile directe la faţa locului. 

Aşadar, elementele de istorie locală îşi realizeaz<l func
ţia instructiv-educativă prin activitatea comună a profeso
rului cu elevii. Iar prin mijlocirea activităţii proprii, ele
mE-ntele de istorie locală, acţionind pe fondul istoriei naţio
nale şi integrindu-1, aduc o contribuţie însemnată la dez
voltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii elevilor, 
contribuie la îmbogăţirea spiritualităţii lor. 
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Expriminci.u-mi convingerea că n-am putut epuiza toate 
problemele- mai ales de metodică - pe care tema le ri
clicil, consider totuşi că mi-am adus o modestă contribuţie 
la explorarea acestui dificil subiect de istorie veche a 
Romfimei, cu referire la judeţul Gorj. 

Lucrarea de faţă poate sta la dispoziţia profe5orilor de 
istorie pentru a-i ajuta în predarea cunoştintelor respective 
la istoiia veche a României. Ea poate fi valorificaUi şi în 
c.::tdrul unor simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări 
-;tiinţifice, la activităţile ce se organizează sub errida Uni
vers! tă~ii cultural-ştiinţifice sau cu alte prilejuri. 
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