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PREAMBUL 
 
În acest exercițiu de alfabetizare media și gândire critică, 

studenții analizează similitudini și diferențe între știrile de presă și 
informațiile din cărțile de istorie referitoare la patru momente 
importante din istoria românilor sau din istoria secolului XXI cu impact 
asupra evoluției evenimentelor și a istoriei naționale sau mondiale, 
precum: 

 a. Atentatul de la Sarajevo (28 iunie 1914) 
 b. Vizita oficială a președintelui american Richard Nixon în 

România ( 2-3 august  1969) 
 c. Atacul de la World Trade Center (11 septembrie 2001) 
 d. Semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea 

Europeană (25 aprilie  2005) 
 
Scopul activității este cel de a înțelege importanța și rolul știrii 

de presă în scrierea istoriei și a modului în care evoluează informația 
din momentul producerii până la apariția în cărțile de istorie.  

 
DOMENIU – analiză de conținut și alfabetizare media 
GRUP ȚINTĂ – studenți și masteranzi 
FORMAT – la seminarii 
DURATA – 30 de minute plus discuții (în funcție de implicarea 

studenților fără a depăși 20 de minute) 
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MATERIALE – copii ale unor pagini de ziar din epocă și ale 

paginilor din manualele de istorie prezentând aceleași patru momente 
importante din istoria românilor sau din istoria secolului XXI (sau link 
către ziare on-line, portaluri de știri sau web-site-uri cu manuale 
scolare digitale):  

 
REFERINȚE ORIENTATIVE: https://www.manuale.edu.ro/ 
 http://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=g

allery&tfp_region=E urope &tfp_sort_by=country 
 https://www.iiccr.ro/2-august-1969-prima-vizita-oficiala-

in-romania-a-unui- presedinte-al-statelor-unite-ale-
americii/ 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4480677.stm 
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-

a/Istorie/Corint2/A365.pdf 
 https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/packages/h

tml/nyregion/9- 11imagemap.html 
 https://newseumed.org/artifact/terrorist-attacks-of-sept-

11-2001-archived-papers/ 
 5 minute de istorie: Vizita lui Richard Nixon în România, din 

august 1969, accesibil pe https://www.youtube.com/ 
watch?v=LqM-Za7Acg4 

 President Nixon Visits Rumania (1969), British Pathé, 
accesibil pe https://www.youtube.com/watch?v=ge9L9i 
XJfx8 

 http://www.ceausescu.org/ceausescu_media/nixon.html 
 
 
ACTIVITATE  
 
Pasul 1: spargeți gheața cu o discuție lejeră despre rolul presei. 

Cereți studenților să răspundă pe scurt la întrebări despre rolul presei 
ca sursă în scrierea istoriei precum: 

 De unde credeți că își procură informațiile jurnaliștii atunci 
când fac știrile? 

https://www.manuale.edu.ro/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCGp4u0WHLsK8OAxnvwiTyhA
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 Dar istoricii, de unde credeți că își procură informațiile 
pentru cercetările lor? 

 Credeți că știrea de presă este o sursă importantă pentru 
istorici? 

 
Pasul 2: lucru individual sau în echipă. Împărțiți studenților 

documentele (copii ale ziarelor și ale paginilor de manual) și explicați-le 
că acestea sunt surse istorice și cereți să fie reevaluate răspunsurile la 
întrebările privind importanța presei ca sursă istorică. Apoi pregătiți 
activitatea propriu-zisă de analiză a documentelor, pasul 3.  

 
Documente 
a. Atentatul de la Sarajevo (28 iunie 1914) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sursa: https://www.alamy.com/stock-photo-archduke-franz-ferdinand 
-1863-1914-and-duchess-sophie-chotek-1868-50029834.html și https:// 
manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XII-a/Istorie/Corint2/A388.pdf 

 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XII-a/Istorie/Corint2/A388.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XII-a/Istorie/Corint2/A388.pdf
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b. Vizita oficială a președintelui american Richard Nixon în 
România (2-3 august 1969) 

 

 
Sursa: https://www.nytimes.com/1969/08/03/archives/text-of-
statements-by-nixon-and-ceausescu-in-bucharest.html (http://larics.ro/ 
category/analize/page/3/) și https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa% 
20a%20XI-a/Istorie/Niculescu/A146.pdf 

https://www.nytimes.com/1969/08/03/archives/text-of-statements-by-nixon-and-ceausescu-in-bucharest.html
https://www.nytimes.com/1969/08/03/archives/text-of-statements-by-nixon-and-ceausescu-in-bucharest.html
http://larics.ro/category/analize/page/3/
http://larics.ro/category/analize/page/3/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Niculescu/A146.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Niculescu/A146.pdf
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c. Atacul de la World Trade Center  (11 septembrie 2001) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/packages/html/
nyregion/9-11imagemap.html și https://manuale.edu.ro/manuale/ 
Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
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d. Semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea 
Europeană (25 aprilie 2005) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sursa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4480677.st și https:// 
manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf 
 
 
 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Istorie/Corint2/A365.pdf
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Pasul 3: analiza informațiilor din documente, lucru individual sau 
în echipă pe fișa de lucru pusă la dispoziție. Acordați studenților 10-15 
de minute pentru a analiza documentele referitoare la un eveniment la 
alegere și pentru a completa fișa de lucru alăturată.  
 

 

FIȘA DE LUCRU 
Nume și prenume: 

Data: 
Activitate: Completați în tabel răspunsurile la următoarele întrebări după 

analiza documentului sursă (pagina de ziar sau pagina de manual). 

 
 

Eveniment Întrebare Jurnal Manual 

Informații 
cheie din 
document 

1. Ce s-a întâmplat? 
2. Unde s-a întâmplat? 
3. Când s-a întâmplat? 
4. Care au fost figurile 

cheie? 
5. De ce a fost important? 
6. Ce impact a avut în 

istoria națională/a lumii? 

  

Întrebări 
suplimentare 

1. Ce informații credeți că 
lipsesc din cele două 
documente? 

2. Aveți întrebări legate de 
evenimentul ales și de 
importanța lui în istorie? 

3. Aveți întrebări legate de 
sursele folosită? 
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Pasul 4: similitudini și diferențe.  

Cereți studenților să analizeze și să încercuiască similitudinile și 
diferențele semnalate între cele două surse istorice, dar și întrebările la 
care nu au găsit răspuns în sursa folosită. Apoi cereți studenților să 
răspundă la întrebări legate de informațiile găsite precum: De ce credeți 
că unele informații apara în ambele surse și altele nu? Aveți toate 
informațiile necesare pentru a răspunde la toate întrebările? Credeți că 
pagina de ziar poate fi considerată o sursă istorică credibilă? Da că da, 
de ce da? Dacă nu, de ce nu? Argumentați!  

 
Pasul 5: completare informații din surse suplimentare.  
Asigurând studenților acces la bibliotecă sau internet, acordați-le 

10-15 minute pentru a căuta surse (enciclopedii, studii și articole, cărți) 
și a găsi informații suplimentare necesare completării fișei de lucru. 
Puteți pune la dispoziție referințele bibliografice incluse în preambul 
sau orice alte surse utile.  

 
Pasul 6: discuții și rezultate.  
Păstrați maximum 20 de minute pentru o discuție colectivă pe 

marginea rezultatelor exercițiului, dar și a temei controversate știre de 
presă versus istorie punând întrebări precum:  

Care informații sunt asemănătoare și care diferă?  
Care dintre surse oferă mai multe informații?   
De ce credeți că lipsesc informații în unul dintre documente ?  
Care este rolul unui reporter? 
Care este rolul unui istoric?  
Cât timp credeți că este necesar ca o știre să devină istorie?  
 
 


