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Din propria experienţă didactică am putut constata că argumentele ştiinţifice devin deosebit 

de  interesante pentru elevi  dacă sunt exemplificate cu cele  de natură emoţională. Ce reprezintă 

pentru un elev din microregiunea Văii Nirajului din judeţul Mureş, prezentarea invaziei principelui 

Gheorghe Rákoczi în Polonia din 1657? Dacă nu este un pasionat înfocat al istoriei, mai nimic. În 

2013, pentru un elev de nivel gimnazial există lucruri şi activităţi mult mai interesante decât 

invadarea Regatului Polon în evul mediu târziu. Argumentele ştiinţifice, chiar dacă sunt prezentate 

întru-n mod interesant şi original, folosind materiale didactice moderne, nu sunt suficiente. Dar, în 

momentul în care elevii au aflat că mai mulţi primipilii şi pixidari din armata princiară erau 

originari din satul lor natal şi au fost participanţi reali ai invaziei nefericite din 1657, elevii clasei a 

şaptea au devenit într-o clipă deosebit de interesaţi.  

Chiar dacă în cadrul lecţiei,  „Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial”, au fost 

prezentate secvenţe din filmul lui Andrzjei Wajda, Katyn, dorindu-se introducerea factorului 

emoţional,  rezultatele au fost modeste. Duritatea şi agresivitatea societăţii din prezentul apropiat, 

parte a istoriei imediate, au pus amprenta pe modul de gândire şi de manifestare al tinerei generaţii. 

Dar, în momentul în care elevii clasei a VIII-a au aflat că profesoara lor de biologie  este nepoata 

unui ofiţer polonez refugiat în România, în toamna anului 1939, scăpând astfel, probabil, de soarta 

celor de la Katyn, au rămas fără cuvinte, uitându-se uluiţi la dânsa, de parcă atunci o  vedeau pentru 

întîia oară. „Din această perspectivă rezultă reputaţia istoriei, funcţiile specifice ale istoriei în 

şcoală. Studierea istoriei se adresează deopotrivă intelectului şi inimii, solocitând raţiunea şi 

simţirea, din a căror simbioză se naşte motivaţia devotamentului faţă de propria devenire.” 

Din exemplificările de mai sus  putem concluziona cu uşurinţă că elevii au devenit deosebit 

de sensibili  tocmai la factorii centrali ai procesului educaţionali: familia, şcoala, comunitatea 

locală. Familia mea face parte din istorie, consăteni de-ai noştrii au participat la războaie despre 

care am crezut că sunt doar poveşti, istoria este insăşi viaţa noastră. 

 Integrarea istoriei locale în cea naţională şi chiar universală creează posibilitatea 

elevului de a înţelege mult mai bine fenomenele istorice, iar analiza acestora este mult mai uşor de 

realizat atunci  când elevii intră în contact nemijlocit cu faptele, fenomenele şi procesele istorice.  



  Proiectând lecţiile de istorie, cadrul didactic are posibilitatea să integreze în 

conţinutul acestora date, informaţii, evenimente, cazuri, resurse care fac referire la comunitate şi la 

istoria sa. 

Foarte important este să le trezim elevilor interesul şi curiozitatea faţă de istoria locală şi să 

le înlesnim asimilarea cunoştinţelor fundamentale de istorie prin cunoaşterea elementelor de istorie 

locală, respectiv locul şi rolul în acest cadru al propriilor familii. Profesorul poate organiza întâlniri 

cu persoanele-martor din comunitate şi cu membrii marcanţi ai acesteia. Aceştia pot fi invitaţi în 

clasă sau colectivul de elevi se poate deplasa la locul unde aceştia îşi desfăşoară activitatea sau 

locuiesc, în funcţie de caz. Întâlnirile pot fi organizate şi în alte locaţii ( cămin cultural, muzeu, 

etc.). În cadrul acestui tip de activitate poate fi utilizată cu succes metoda  istoriei orale. Istoria 

orală: este o metodă complexă de învăţare, bazată pe pregătirea şi realizarea de către elevi a unor 

interviuri şi valorificarea acestora la clasă în scopuri de instruire; este o povestire / rememorare a 

unor evenimente istorice, făcută de o singură persoană (se pot realiza totuşi mai multe istorii orale 

despre o aceeaşi temă). 

În cadrul demersului: elevul cercetează un subiect, intervievează persoane, creează produse 

(fotografii, texte, portofolii etc.), analizează şi discută produsele create;  informaţiile sunt culese 

prin interviuri înregistrate şi apoi transcrise;  persoana care a realizat interviul îl analizează şi scrie 

apoi o poveste.  

Un exemplu de proiect de istorie orală realizat la Şcoala Gimnazială „Rákossi Lajos” 

Gheorghe Doja, sat Tirimia a avut ca şi temă: „Comunitatea şi poveştile sale” 

Proiectul a avut următoarea structură: 

MOTIVAŢIA   PROIECTULUI  

Stă   la  dispoziţia  noastra  un  imens  potenţial    necercetat   care  poate  constitui  o  

resursă  inepuizabilă  de  învăţare  pentru  copii. Pentru  elevi, implicarea  în  proiecte  de  istorie  

orală  poate  contribui   în  primul  rând  la  o  mai  bună  cunoaştere  a  propriilor  familii  şi  apoi, 

la  descoperirea  unor  aspecte  inedite  ale  locului  unde  trăiesc.  

SUBIECTUL: ” COMUNITATEA  ŞI  POVEŞTILE   SALE” 

OBIECTIVE: 

A.   Generale – cunoaşterea    trecutului  comunităţii  locale,  tradiţii, obiceiuri, ocupaţii  

locale, istoricul  şcolii şi  povestiri  de  familie. 

B. Specifice: -  încurajarea  elevilor  în  depistarea   unor  persoane  care  pot da  informaţii  

despre  viaţa  din  trecut ; stabilirea  temelor  de  discuţie ; redactarea   ghidului   de  interviu; 

realizarea  interviului, organizarea  şi  analizarea  materialului; conştientizarea  necesităţii  de  a  

păstra   şi  de  a  duce  mai  departe  tradiţiile şi obiceiurile comunităţii locale. 

ARII  CURRICULARE  în care  se  integreaza  proiectul: Om  şi societate 



 

RESURSE: 

a) umane- elevi,  profesori  şi locuitori ai  comunei; 

b) materiale – reportofon, casete audio, aparat de fotografiat, notes   

Metode  si  tehnici  de  observare  si  intervievare:  observaţia,  conversaţia, povestirea,  

interviul  propriu-zis. 

Durata: ianuarie- februarie   2010 

CONŢINUT 

Pregătirea: 

1. studierea   unor  materiale  care  pot  fi surse  pentru  cercetare:  monografie, articole,  

cărţi, documente,  obiecte, fotografii. 

2. identificarea  persoanelor  în  vederea  intervievării, contactarea  acestora   şi  desfăşurarea   

discuţiilor   preliminare; acestea  au  fost : preot Ioan Sită, preot Horaţiu Sită şi localnicii Laslo 

Anişoara, Babă Dorina, Chirilă Ioan 

-elevii   care vor realiza  interviul sunt: Pető Arnold, Bordi Andrea, Muntean Cristian, 

Solovăstru Crinişor,  Pető Szidonia, Magyari Levente, Szente László 

3. Exersarea  tehnicilor  de  observare  şi  intervievare:   

 -am  îndrumat  elevii   să  folosească  anumite  tipuri  de  întrebări  despre  obiectivele  

urmărite, anume  aşezare,  vechime,  obiceiuri, tradiţii, activităţi,  ocupaţii; 

 -am  cerut  elevilor  să  solicite  materiale (obiecte  şi  fotografii)  în  vederea  cercetării , 

observării  unor  aspecte  ale  vieţii  din  trecut; 

4. Pregătirea  echipamentului: am  arătat  elevilor  modul  de  folosire al  aparaturii  de  

înregistrat  şi  fotografiat. 

INTERVIUL: elevii  au  avut  la  bază  un  set  de  întrebări  legate de : 

Aşezare: 

Cine  au  fost  primii  oameni  care  au  locuit  în  această  comunitate? 

De  unde  au  venit  oamenii? 

Cât  de  vechi  sunt  aşezările  comunei? 

Care  sunt  cele  mai  vechi  clădiri  şi  locuinţe? 

Ce  povestiri  ştiţi  despre  localitate  şi oamenii  ei? 

Despre  comună: 

Cum  a  primit  localitatea  numele  de azi? 

Ce i-a atras  pe  oameni  în  acest  loc? 

Ce  v-a  determinat  să  locuiti  aici? 

Acum  50  de ani  erau  mai  mulţi  sau  mai  puţini  locuitori  în  comună? 



Despre  comunitate: 

Unde  şi  când  v-aţi  născut ? 

Care  au  fost  prietenii  dumneavoastră  apropiaţi? 

Câţi  dintre cunoscuţii  dvs. s-au  mutat  din  localitate? 

Ce  oameni, care au  ales  să  locuieasca  aici,  cunoaşteţi? 

Ce  oameni  cunoscuţi  au  fost  produsul  comunităţii? 

Ocupaţii: 

Care  erau  ocupaţiile  oamenilor? 

Cum  îşi  asigurau  hrana  pentru  familie? 

Ce  meserii  ştiţi  că  practicau  locuitorii  comunei? 

Aveţi  vreo  povestioara  veselă  despre  aceştia? 

Cine  asigura  starea  de  sănătate  a  comunităţii? 

Relaţii  sociale  şi  de  familie: 

Care  este  cea  mai  îndepărtată, în  timp, persoana  dintre  rude  despre  care  aveţi  

informaţii? 

Cum  erau  relaţiile  dintre  părinţi  şi  copii  în  vremea  copilariei  dvs.? 

Ce  ştiţi despre  cum  s-au  cunoscut  părinţii (bunicii)  dvs.? 

Cum  se  organizau  logodnele  şi  nunţile? 

Ce  poveşti   de  dragoste  interesante  care  s-au  petrecut  în  vechime  cunoaşteţi? 

Care  este  prima  şcoală  construită  în  comună? 

Când  s-a  construit  şcoala  din  Tirimia? 

Unde  aţi  învăţat  în  primii ani?  

Ce  învăţători  aţi  avut? 

Care  erau  obiceiurile  respectate  în vremea  copilariei  dvs.? 

Ce  ştiţi  despre numele  dvs.  de  familie? 

Ce  nume  tradiţionale  de  botez  cunoaşteţi? 

COMPETENŢE  DEZVOLTATE LA  ELEVI: gândire  critica; analiză  şi  sinteză; redactare 

de  texte; formularea de  întrebări; ascultare  activă  şi  observare; organizare şi  lucru  în  echipă; 

realizarea  unei  prezentări.  

EVALUAREA  ELEVILOR: Pe  baza  acestui  proiect  elevii  vor  întocmi mape-portofoliu  

cuprinzând: ghiduri de  interviu; notiţe; articole; povestiri; fotografii. 

B. REALIZAREA  PRODUSULUI 

În  urma  studierii  materialelor  obţinute, elevii  care  au  participat  la  realizarea  

interviurilor  şi  cadrele  didactice  coordonatoare  au  obţinut  următoarea  povestire: 



7  IANUARIE   2010 - interviul  realizat    cu preotul  pensionar  Ioan Sită - născut  la  10 

mai  1945 în localitate Vaidacuta, la 3 km de localitatea Tirimia. 

Ioan Sită se mută cu familia în vara anului 1960  la Tirimia întrucât mama era de aici. 

Absolvă seminarul teologic din Cluj pe locul trei din 26 de absolvenţi. Ne-a   spus  despre  

localitatea  Tirimia: “Această localitate este situată între dealuri, la sud de Târgu-Mureş, la o 

distanţă de 18 km. Tirimia face parte dintre satele de pe valea Nirajului şi este integrată 

administrativ în comuna Gheorghe Doja. Majoritatea locuitorilor sunt români de confesiune 

ortodoxă, o treime dintre ei fiind maghiari de confesiune reformată. Cea dintâi atestare documentară   

datează din 1263 întrun document al regelui Bela al IV-lea. În decursul timpului numele satului 

apare în mai multe variante, de exemplu: Terra Teremy din 1264, Villa Teremi în 1319, Teromi în 

1461, Theremi în 1589, Tirimia în 1733, Teremi în 1805 şi Titimia Mare începând cu anul 1854.  

După 1317 Tirimia trece sub stăpânirea familiei Sükösd, care o stăpâneşte până la începutul 

secolului al XVII-lea. Ultimul domn de pământ din această familie a fost Gheorghe Sükösd, care a 

decedat în 1631 fără a lăsa vreun descendent de sex masculin care să-l moştenească legal. Datorită 

acestui fapt, Tirimia trece sub stăpânirea principelui Transilvaniei. În 1662, principele Mihail Apafi 

donează satul Tirimia, Cerghidul şi Vaidacuta lui Bethlen Ioan a cărui familie rămâne stăpână aici 

până la desfiinţarea iobăgiei în 1848. După această dată familia Bethlen vinde domeniul familiei 

Solymosi. 

Ca încadrare administrativ-teritorială, Tirimia aparţinea comitatului Târnava, în plasa Iernut. 

O grea perioadă pentru locuitorii din Tirimia a fost perioada 1940-1944 când satul era în 

Transilvania de Nord, iar terenurile arabile aflate în proprietatea locuitorilor erau în Transilvania de 

Sud, adică în România. 

După al doilea război mondial proprietăţile ţăranilor au fost colectivizate, fiind înfiinţate şi 

aici o Cooperativă Agricolă de Producţie, mai precis în 1962 - ultimul an al procesului de 

colectivizare. 

Localitatea a fost o zonă viticolă importantă din judeţul Mureş.  

Şcoala a fost construită în 1963 şi renovată între anii 2008-2009. 

Personalitatea cea mai marcantă a satului a fost profesorul universitar, doctor Ion Ciobanu, 

biolog în cadrul Universităţii „Victor Babeş” din Cluj. Alte figuri marcante cu care se mândreşte  

localitatea sunt: medicii Ştefan Şuteu şi Maftei Ioan, respectiv preotul Ioan Opriş, cel de la care 

preotul Sită a aflat istoricul localităţii Tirimia”.  

Preotul Ioan Opriş a făcut cercetări cu referire la trecutul localităţii Tirimia în perioada 

1960-1980. 
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