
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 1/19 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORUL DE RELIGIE ŞI 
PROVOCĂ RILE LUMII CONTEMPORĂNE 

 

 

  

http://www.predareareligiei.ro/


 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 2/19 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Schimbări şi tendinţe în lumea contemporană.  

Ăşteptări din partea comunităţii 
 

 

1. CUPRINS 

 

 Schimbări şi tendinţe în lumea contemporană 
 Aşteptări din partea comunităţii  

 

2. FOCUS 

 

La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica schimbările şi tendinţele generale în lumea 

contemporană; 

 Veţi putea enumera aspectele negative cu care se confruntă astăzi 

familia, şcoala şi biserica; 

 Veţi descoperi rolul orei de religie în contextul schimbărilor şi 

tendinţelor în lumea contemporană.  

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 

 

  

Lume, familie, şcoală, biserică, schimbare, tendinţă, contemporan, secularism, 

globalizare, individualism, regres spiritual, ora de religie 
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 Noţiuni teoretice  

 

Schimbări şi tendinţe în lumea contemporană 

 

Radiografia postmodernităţii evidenţiază o mişcare de distrugere a 

ierarhiilor valorice, a sensurilor, a paradigmelor, reprezentând un spaţiu 

de cultivare accentuată a individualismului. Societatea noastră din ce în ce 

mai secularizată, în care locul şi rolul religiei nu mai este bine definit, 

propulsează în prim plan individul cu dorinţele şi reperele sale relative. 

Acest individ a abolit valorile şi are ca principală formă de spiritualitate 

principiul satisfacerii plăcerii. 

 

Într-o epocă în care disoluţia morală a atins cote alarmante la nivel 

global, principalii actanţi sociali - familia, şcoala şi biserica - trec şi la 

noi prin momente de criză, aspect ce reorientează radical raportarea lor la 

noile paradigme sociale. Cei trei factori menţionaţi mai sus grefează în 

jurul lor schimbări rapide, fulminante, care inevitabil se aliniază 

tendinţelor lumii contemporane postmoderne. Fiecare dintre aceşti actanţi 

a suferit transformări majore pe care le vom aminti succint. 

 

Familia a fost considerată de secole drept celula de bază a 

societăţii. Conform punctului de vedere creştin, familia este aşezământul 

divin creat de Dumnezeu în rai (Fac. 2, 18, 21-24) şi cea dintâi formă a 

vieţii în societate, o legătură indisolubilă dintre bărbat şi femeie (C. Muha, 

2009). Sistemul actual social, haotic, se debarasează de reperele 

tradiţionale şi supune familia la presiuni sociale fără precedent. Migraţia 

forţei de muncă determinată de aşa-zisa criză economică supune familia 

de azi la încercări majore. Separarea soţilor, prin plecarea unuia dintre ei 
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pentru a lucra în alte ţări, duce, de cele mai multe ori, la distrugerea 

relaţiei conjugale. Acolo unde sunt copii, aceştia ajung să treacă prin 

chinul cumplit al separării parentale, care s-a soldat, nu de puţine ori, cu 

depresii, iar în cazurile grave chiar cu suicid. Plăgile abătute asupra 

familiei sunt însă mult mai multe, iar dintre cele mai cunoscute amintim: 

divorţul, adulterul, avortul, mariajul deschis, maternitatea 

independentă, concubinajul şi, nu în ultimul rând, deja legalizata 

căsătorie homosexuală, în multe state vestice. 

 

Nu putem însă pune accentul doar pe transformările negative 

petrecute în cadrul familiei. Există şi aspecte pozitive clar conturate, în 

ciuda nenumăratelor impedimente. Se observă, cel puţin la nivelul familiei 

creştine, o luptă acerbă pentru păstrarea familiei tradiţionale, cu tot 

ceea ce implică aceasta (păstrarea curăţiei şi fidelităţii conjugale, 

naşterea de prunci, implicarea ambilor părinţi în educarea copiilor 

în spiritul valorilor creştine etc.). 

 

Şcoala românească a intrat şi ea într-o etapă postmodernă 

caracteristică întregii societăţi, fiind supusă unor transformări vizibile. 

Astfel, unor trăsături precum rigoarea, raţionalitatea, determinarea 

ori precizia li se opun altele, cum ar fi conduita ludică, existenţa 

formelor alternative de educaţie, renunţarea la limite, stiluri 

inovatoare, mobilităţi interculturale etc. 

 

Dacă în perioada comunistă şcoala a fost înregimentată şi 

subordonată aparatului propagandist de partid, astăzi ea este beneficiara 

unor libertăţi şi a unei autonomii pe care şi le poate asuma lejer. Spre 

exemplu, prezenţa curriculumului opţional, cât şi a curriculumului la 

decizia şcolii îi conferă posibilitatea de a opta pentru o plajă 
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educaţională largă, oferind, în funcţie de particularităţile de vârstă ale 

elevilor, îmbogăţirea cunoştinţelor cu elemente la cerere. 

Reintroducerea orei de religie este un act de reparaţie morală pentru 

toţi cei patruzeci de ani de comunism doctrinar, când a fost interzisă 

prezenţa lui Dumnezeu în spaţiul public. Pentru unii, însă, faptul a stârnit 

controverse. Spunem acest lucru, deoarece diletantismul unor cadre 

didactice şi, din păcate, chiar al directorilor unor şcoli au situat disciplina 

undeva la periferia plajei orare, inoculând de multe ori voit celorlalte 

cadre didactice sentimentul inutilităţii ei.  

 

Biserica Creştină în general, şi cea Ortodoxă în special, este şi ea 

martora unor schimbări profunde de paradigmă la nivel mondial. Dintre 

schimbările care marchează în sens negativ societatea noastră, afectând 

profund şi spiritualitatea umanităţii, enumerăm câteva, considerate 

definitorii: secularismul, globalizarea economică, politică şi 

culturală, cultivarea exacerbată a individualismului, progresul 

incontrolabil al stiinţei şi tehnicii, promovarea cu orice preţ a 

„drepturilor” minorităţilor - în detrimentul dreptului firesc al 

majorităţii - în virtutea aşa-ziselor „drepturi ale omului” etc.  

 

Secularismul este un curent ce neagă vehement şi chiar violent 

exprimarea religiozităţii, manifestat în cadrul Bisericilor tradiţionale. 

Caracteristicile sale esenţiale ar fi: pierderea treptată a interesului pentru 

practicarea elementelor definitorii ale religiei de bază, refuzul primirii de 

informaţii din sfera religioasă, care să justifice în vreun fel existenţa 

proniatoare a lui Dumnezeu, şi combaterea, cu orice mijloace, a prezenţei 

religioase în interacţiune cu structurile social-politice şi economice, 

considerate strict „laice”. 
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Globalizarea economică, politică şi culturală. Transformarea 

planetei într-o imensă piaţă de desfacere, prin dispariţia graniţelor şi 

crearea de alianţe comerciale mondiale, reconfigurează mentalităţi. Planul 

spiritual se cere adaptat nevoilor materiale. Se încearcă, astfel, crearea 

unui conglomerat de religii, tradiţii şi culturi diferite. Inevitabil, se 

promovează un sincretism generalizat, ca ţintă ultimă a globalizării. 

Potrivit specialiştilor, „este important ca «sincretismul» să nu fie înţeles 

numai în accepţiunea sa negativă, ca o trădare a Ortodoxiei. Biserica nu 

reprezintă o realitate statică, ci una dinamică” (S. Gomboş, 2014). 

Apariţia dialogurilor ecumenice, multilaterale, şi necesitatea continuării lor 

pentru conturarea unor principii misionare clare, nu trebuie etichetate ca 

o formă de trădare a Ortodoxiei. Gestionarea echilibrului între păstrarea 

neştirbită a Tradiţiei şi adaptarea discursului la condiţiile impuse de 

modernitate evită, astfel, două primejdii majore: pe de o parte, o izolare 

care n-ar conduce decât la un nedorit suicid, iar pe de altă parte, o 

pierdere a identităţii, incapabilă să se autodetermine în contextul unui 

sincretism absolut şi definitiv.  

 

Individualismul constă în cultivarea valorii exagerate a sinelui, în 

maniera deja experimentată de New Age. Afirmarea cu orice preţ 

constituie unul dintre postulatele de bază ale postmodernităţii, omul 

căutând să se promoveze cât mai sus pe scara ierarhică la nivel 

economic, politic, cultural etc. Negarea identităţii primite la naştere, 

inclusiv apartenenţa religioasă sunt condiţii de bază ale reuşitei în acest 

sens. Tot mai mulţi tineri cad pradă indiferenţei faţă de aspectele 

tradiţionale ale existenţei şi devin receptivi faţă de aceste „reţete ale 

succesului” din import.  

 

http://www.predareareligiei.ro/


 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 7/19 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Principiul evanghelic al lăsării în voia lui Dumnezeu („Căutaţi mai 

întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor 

adăuga vouă.” - Matei 6, 33) este abolit şi, în locul lui, se împropriază 

prototipul postmodernist al omului. Acest portret profilează o fiinţă ce se 

aruncă cu frenezie în realitatea stresantă a lumii tocmai pentru a evita să 

răspundă marilor întrebări existenţiale. Omul postmodern refuză prezenţa 

lui Dumnezeu, refuză să se lase în voia Lui, reclamând după aceea o 

existenţă depresivă inexplicabilă. Plafonarea şi rutina sunt alte efecte ale 

abandonării într-un sistem rigid standardizat, lipsit de flexibilitate. Starea 

de confort o întreţin un serviciu bine plătit, o viaţă a trupului normală 

(sănătate şi împlinirea nevoilor fizice primare: hrană, apă, sexualitate 

etc.). Pseudo-cultivarea spiritului îl induc într-o teribilă amorţeală. Jocurile 

pe computer şi dependenţa de televizor se transformă în ocupaţii 

obsesive. Orice încercare de a perturba acest echilibru este, se pare, din 

start sortită eşecului. Încercarea de schimbare a unui astfel de program în 

favoarea stimulării creşterii duhovniceşti, de pildă, în cele mai multe 

cazuri fie primeşte o opoziţie clară, fie se face cu eforturi sisifice. 

Vizionarea unor meciuri sau a unor seriale, vizitarea unor cluburi devin 

raţiuni existenţiale şi se înscriu în programul săptămânal, ba chiar zilnic, 

uneori, al semenilor noştri. Aşadar, observăm precaritatea echilibrului 

vieţii omului postmodern, centrată pe cultura trupului în defavoarea 

culturii duhului.  

 

Progresul incontrolabil al ştiinţei şi tehnicii este, la rândul său, 

rezultatul unei raţionalităţi exacerbate. Evoluţia fulminantă a 

descoperirilor ştiinţifice a dezvoltat o viziune luciferică asupra cercetării, în 

afara voii lui Dumnezeu. Consecinţele pot fi monstruoase într-o lume în 

care totul poate fi reprodus în laborator şi la scară mare. 
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Criza ecologică, generată de comportamentul iresponsabil al omului 

postmodern, este o realitate ajunsă, din păcate, la proporţii apocaliptice. 

Aceasta afectează atât fiinţa umană, cât şi celelalte specii de animale ori 

plante. Avid după bunăstare, omul zilelor noastre uită că Dumnezeu i-a 

încredinţat natura spre a o stăpâni în şi prin iubire, iar nu spre distrugere 

printr-un comportament lacom, iresponsabil. Cercetările de ultimă oră în 

domeniul ştiinţei şi tehnologiei vădesc o atitudine potrivnică normelor 

creştine de etică şi bioetică. Procedeele şi metodele ingineriei genetice 

reclamă pretenţii creatoare contrare avertismentelor date de Biserică. 

Fertilizarea in vitro şi clonarea sunt doar câteva aspecte, un fel de „joacă 

de-a Dumnezeu” care duce la consecinţe fatale, momentan greu de 

estimat. 

 

Promovarea cu orice preţ a „drepturilor” minorităţilor, în 

detrimentul dreptului firesc al majorităţii. Din ce în ce mai des 

observăm cum grupări minoritare nesemnificative ca pondere şi 

reprezentativitate îşi revendică „drepturi” precum: promovarea 

homosexualităţii, scoaterea icoanelor din şcoli, excluderea Religiei dintre 

disciplinele studiate în „trunchiul comun” din şcoli etc. Laxismul exagerat 

de care dă dovadă, în ultimul timp, societatea noastră devine un teren 

propice proliferării extremelor şi extremismelor.  

 

Apelând la atitudini de victimizare, grupurile minoritare se declară în 

mod zgomotos discriminate. Postmodernismul guvernat de relativism 

moral le face jocul acestor facţiuni tocmai prin promovarea sloganului 

„totul este permis”. Plăcerile, de orice fel, trebuie cultivate. Minorităţile 

sexuale sunt încurajate, de pildă, de către numeroase forţe de sprijin din 

cadrul majorităţii, ignorând pericolul privind legalizarea căsătoriilor şi 
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adopţiilor pentru cuplurile homosexuale, practici devenite realităţi ale unui 

Occident în care familia are un înţeles desacralizat.  

 

Religia şi postmodernitatea, se constată mai nou, se confruntă într-

un spaţiu propice dezvoltării unor tensiuni, în şcoală. Religia rămâne, aşa 

cum e şi normal, fidelă spiritului tradiţional, iar postmodernitatea reclamă 

necesitatea unui învăţământ de tip secular. De aici, inevitabilul conflict. În 

România, Religia, ca disciplină de studiu, cunoaşte un statut cert. Este 

respectată libertatea de a se opta sau nu pentru studierea ei, afiliată strict 

unui cult recunoscut. Se solicită, însă, deosebit de insistent stoparea 

acestei afilieri şi conceperea unei materii-hibrid conţinând noţiuni 

religioase generale, prezentate din exterior, care să relativizeze 

importanţa religiei în formarea omului. Pe fondul acestei relativizări sunt 

proferaţi din ce în ce mai des termeni ca «îndoctrinare» şi «intoleranţă», 

consideraţi stâlpii infamiei învăţământului religios de tip confesional. Ne 

aflăm, de fapt, în faţa unei false temeri. Ceea ce se urmăreşte, însă, este 

distrugerea personalităţii religioase, anihilarea oricărei judecăţi echilibrate 

asupra fenomenului religios şi declararea sistemelor religioase drept 

falimentare. Se doreşte, în realitate, apariţia unor generaţii de tineri 

debusolaţi, dezorientaţi, neimplicaţi, uşor de manipulat în vederea 

îmbrăţişării oarbe a unor idoli postmoderni, promovaţi de societatea aflată 

pe marginea prăpastiei. 

 

Se constată, aşadar, o presiune tot mai mare venită din partea celor 

ce doresc schimbări care să zdruncine din temelii bazele creştine ale lumii 

în care trăim. Se vizează, de asemenea, o abolire a oricărui sistem de 

valori coerent în detrimentul unei relativizări generalizate. 
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 Noţiuni teoretice  

 

Aşteptări din partea comunităţii 

 

Cu toate că renumitul filosof nihilist Nietzsche anunţase moartea 

religiei, se pare că asistăm astăzi la un proces de remodelare şi de 

apariţie a unor religii fragmentare, neuniforme şi eterogene (C. Cucoş, 

1999, p.110). Renumitul profesor universitar ieşean C. Cucoş, vorbind 

despre statutul educaţiei religioase în şcoli, preciza: „Date fiind 

delicateţea şi noutatea (relative însă) subiectului educaţie religioasă în 

spaţiul nostru spiritual, considerăm că e nevoie de multă precauţie în 

dimensionarea acestei activităţi. Dacă perimetrul informal (reprezentat 

îndeosebi prin mass-media) este mai puţin permeabil unui control 

pedagogic, educaţia religioasă realizată în şcoală nu poate fi lăsată nici la 

discreţia amatorismului, nici a prozelitismului, probate fie de foştii 

propagandişti ateişti, fie de unele firi exclusiviste. La ora actuală, 

instrucţia religioasă este realizată fie de preoţi, fie de profesorii de religie, 

formaţi recent în instituţii de profil...” (1999, p. 24). Autorul propunea, în 

acelaşi mod salutar şi vizionar, dar şi discutabil: „La nivel liceal se 

pretează o disciplină în acelaşi timp polivalentă, de cultură şi istorie a 

religiilor predată dintr-o perspectivă interdisciplinară şi 

interconfesională...” (1999, p. 25). 

 

Mare parte dintre aceste deziderate ale predării Religiei în şcoli 

(cum ar fi modul polivalent de predare a disciplinei la liceu sau 

perspectiva interdisciplinară) sunt realizate astăzi. Pe de altă parte, s-au 

înmulţit controversele statutului profesorului de religie în şcoală. 
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Nenumăratele dispute, mai mult sau mai puţin binevoitoare, ar face ca 

sintagma care propune predarea Religiei ca act de cultură şi istorie a 

religiilor să determine scoaterea orei de religie din programa şcolară 

motivată de existenţa altor doi specialişti care ar putea preda foarte bine 

disciplina şi fără pregătire teologică: profesorul de educaţie civică şi 

profesorul de istorie. Aşadar, nu e de dorit o relativizare a valorilor morale 

creştine sub masca culturalizării, deoarece scopul predării Religiei nu 

vizează doar acumulare de cunoştinţe de factură religioasă, ci şi formare 

în spiritul valorilor morale creştine. În ceea ce priveşte dezideratul 

predării interconfesionale, acesta s-a realizat şi el. Fiecare cult religios are 

astăzi, prin lege, dreptul de a preda, atât în şcoală cât şi în locaşul de 

cult, elemente specifice confesiunii respective. 

 

După momentul revoluţionar din 1989, prezenţa profesorului de 

religie a fost privită de către comunitatea şcolară fie cu indiferenţă, mai 

mult sau mai puţin afişată, fie cu scepticism sau chiar cu răceală şi, 

uneori, ca o ameninţare la aglomerarea plajei orare. Statutul noii 

discipline nu a trezit reacţii vehemente, dar, pentru majoritatea cadrelor 

didactice cu vechime în învăţământ, nici nu a reprezentat o materie 

demnă de luat în seamă. La început, Religia a însemnat doar o nouă 

disciplină, care a încărcat deja aglomeratul orar al elevilor. Treptat, ora de 

religie şi-a câştigat locul binemeritat, atât în comunitatea socială, cât şi în 

cea religioasă.  

 

Asemenea celorlalte instanţe de bază ale societăţii româneşti, 

familia cunoaşte şi la noi transformări majore, odată cu implementarea 

normelor Uniunii Europene. Este adevărat că elementele favorizante (cum 

ar fi dreptul la libera circulaţie în spaţiul european în vederea angajării) se 

dovedesc extrem de atractive într-o societate pauperă, dar - din păcate 
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pentru familia tradiţională creştină - s-a produs o criză reală de proporţii. 

Înmulţirea numărului de familii monoparentale ca urmare a plecării la 

muncă în străinătate a unuia dintre părinţi, în special a mamei, a dus la 

grave tulburări în comportamentul copiilor. În aceste condiţii, când familia 

nu mai poate să formeze şi să imprime sentimentul apartenenţei 

religioase, rolul revine profesorului de religie. Din păcate, aşa cum 

semnala şi profesorul Constantin Cucoş: „…familia însăşi are nevoie de o 

educaţie religioasă solidă dată fiind starea de «analfabetism» religios la 

care a ajuns în deceniile de ateism impus” (1999, p. 26). Plecând de la 

această afirmaţie, constatăm că profesorului de religie îi revine o sarcină 

deloc uşoară, aceea de a forma conduita spirituală şi de a educa din punct 

de vedere religios, atât copilul cât şi familia. Nu de puţine ori, profesorul 

de religie se vede pus în situaţia de a consilia spiritual şi de a facilita 

întâlnirea cu preotul duhovnic. 

 

Influenţa educativă a Bisericii constituie pragul unei experienţe de 

formare vitale într-o familie. Aici se pune amprenta dezvoltării spirituale a 

viitorului adult. Acţiunile memorabile ce au loc aici - ceremonii religioase, 

catehizare, activităţi filantropice, conferinţe etc. - culminează cu 

participarea la Sfânta Liturghie, cea mai înaltă formă de educaţie 

religioasă din Biserică. În acest context, aşa cum era de aşteptat, liantul 

de bază care face legătura dintre ora de religie şi pridvorul Bisericii este 

acelaşi profesor de religie. Percepţia despre Biserică a tânărului se 

formează, de cele mai multe ori, la ora de religie. Se observă, aşadar, că 

relaţia profesor de religie – preot trebuie să fie mai mult decât 

funcţională. 

 

Revenind în perimetrul informal al şcolii, intrăm din nou în zona 

expectanţelor ridicate ce vizează prestaţia metodico-didactică a 
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profesorului de religie. Pe lângă virtuţile morale binecunoscute, contextul 

social şi cel cultural actual impun prestaţia unui dascăl policultural 

pregătit, de factură erudită, care să depăşească simplul exerciţiu al 

predării conţinuturilor religioase.  

 

Ca şi în cazul celorlalte discipline, conţinuturile religioase sunt 

planificate metodic, respectând particularităţile de vârstă, principiile 

didactice, utilizând metode clasice în tandem cu cele activ-participative. În 

general, putem vorbi de expectanţe împlinite. Un deziderat care s-a dorit 

atins în predarea religiei a fost deschiderea spre interdisciplinaritate. În 

acest sens, programe de genul dialogului între ştiinţă şi religie, concursuri 

interdisciplinare (literatură şi religie, artă şi religie etc.) au deschis calea 

spre valorificarea elementelor de factură spirituală prezente în toate 

domeniile. 

 

Prospectând viitorul, putem spune că predarea Religiei în şcoli nu 

depinde neapărat de expectanţe eşuate, legate de prestaţia profesorilor 

de religie, ci de relaţia omului cu Dumnezeu, de interesul nostru ca 

naţiune în a ne cunoaşte religia, a ne practica credinţa, care, până la 

urmă, este parte din fiinţa noastră naţională. 
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Teme de reflecţie  

 

1. Care credeţi că va fi evoluţia raportului dintre comunitatea socială şi 

prezenţa Religiei în şcoli din perspectiva educaţiei permanente, a 

globalizării şi a parteneriatului cu Fundaţiile şi ONG-urile? 

 

2.  Ce elemente ar putea perturba relaţia dintre Biserică şi 

comunitatea şcolară? 

 

3.  Care credeţi că este viitorul predării Religiei în şcoli ţinând cont de 

fluctuaţiile sociale? 

 

 

Bibliografie: 
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Cathisma, Bucureşti. 

 Băbuş, Emanoil, (2006), Ortodoxia naţiunilor în Europa Occidentală, 
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necesare la securitatea şi stabilitatea europeană”, Editura 
Universităţii din Bucureşti. 

 Mantzaridis, Georgios, (2002), Globalizare şi universalitate, 

traducere Vasile Răducă, Editura Bizantină, Bucureşti. 

 Muha, Corneliu, (2009), Religie, Clasa a XI-a. Auxiliar didactic 

pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

 Mureşan, Radu Petre, (2006), Provocări şi perspective ale Bisericii 

 Ortodoxe în Uniunea Europeană, în vol. „Biserica Ortodoxă în 
 Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi 

 stabilitatea europeană”, Editura Universităţii din Bucureşti. 
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Cum ar putea profesorul de 

Religie să formeze tinerilor 

conduite morale? 

 

Portretul profesorului de Religie 
 

 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Misiunea profesorului de Religie; 

 Portretul profesorului de Religie: competenţe şi aptitudini; 

 Perfecţionarea continuă; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica componentele portretului profesorului de Religie; 

 Veţi analiza raporturile existente între profesorul de Religie – actul 

didactic – formarea morală şi intelectuală a elevilor; 

 Veţi evalua rolul profesorului de Religie în predarea şi aprofundarea 

conţinuturilor religioase; 

 Veţi argumenta statutul profesorului de Religie în comunitate. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

Introducere 

 

Un rol important în formarea 

intelectuală şi spirituală a elevilor îl are 

profesorul. De el depind atât buna 

pregătire, cât şi dezvoltarea 

personalităţii lor. Însuşirile şi abilităţile 

Profesorul de Religie, aptitudini, competenţe, pregătire teologică şi pedagogică, 

perfecţionare; 
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sale profesionale au influenţă directă asupra actului didactic şi asupra 

viitorului comportament al elevilor. El este cel care îi motivează să 

participe efectiv şi afectiv la oră, le face sau nu plăcută disciplina sa, îi 

apropie sau, dimpotrivă, îi îndepărtează. Repercursiunile atitudinii 

profesorului faţă de elevi se vor vedea pe tot parcursul vieţii acestora.  

 

 Noţiuni teoretice  

 

Misiunea profesorului de Religie 

 

Profesorul de Religie are o misiune specială. El a fost chemat de 

Dumnezeu, a primit darul binecuvântării Sale şi a fost trimis să-i înveţe pe 

alţii Cuvântul Mântuitorului, trebuind să devină un modelator de suflete. 

Pentru aceasta are nevoie de competenţe, de aptitudini şi de totală 

dăruire. 

 

Misiunea profesorului de Religie nu este numai educaţională, ci şi 

duhovnicească, el fiind interesat de formarea conştiinţei, a convingerilor şi 

a conduitei morale.  

 

 

 

 

 

Portret de profesor: competenţe şi aptitudini 

 

Pentru creşterea calitativă a orei de Religie este nevoie de 

îmbinarea competenţelor de specialitate dobândite pe parcursul anilor de 

Temă de reflecţie: 

Ce legătură există între disciplina Religie şi profesorul acesteia? Are el un statut aparte în 

comparaţie cu alţi profesori? Argumentaţi! 
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Cum influenţează 

competenţele 

profesorului calitatea 

actului didactic? 

Cum ar putea motiva 

profesorul participarea 

efectivă şi afectivă a elevilor 

la oră? 

studiu cu aptitudinile psiho-pedagogice şi metodice. Profesorul de Religie 

trebuie să imprime un sens cunoştinţelor transmise prin diferite mijloace, 

metode şi procedee didactice.  

 

Principalele calităţi ale personalităţii profesorului de Religie sunt: 

pregătire teologică temeinică, orizont cultural larg, profil moral demn de 

urmat, pregătire, tact, măiestrie pedagogică, 

preocupare şi capacitate de autoperfecţionare 

teologică şi psiho-pedagogică, capacitate 

managerială. Toate acestea trebuie întărite cu 

următoarele calităţi spirituale: dragoste, credinţă 

puternică, răbdare, echilibru, responsabilitate, 

sensibilitate, blândeţe, nădejde, simţul umorului, disponibilitatea de a 

asculta problemele altora, în speţă, ale elevilor, şi de a se dărui în 

rezolvarea lor.  

 

Pregătirea de specialitate constituie temeiul succesului orei de 

Religie. Fără ea, demersul didactic are de suferit, elevii nu-şi vor însuşi 

cunoştinţele în mod eficient, iar autoritatea profesorului în faţa lor 

dispare. Chiar dacă la bază stau informaţiile dobândite în timpul facultăţii, 

profesorul trebuie să se pregătească permanent, acest lucru fiind cerut de 

complexitatea conţinutului religios ce se transmite: biblic, dogmatic, 

liturgic, moral şi istoric. 

 

Deoarece foarte multe dintre 

cunoştinţele religioase se leagă strâns 

de artă (muzică, pictură, sculptură) sau 

de ştiinţele fundamentale (istorie, 

geografie, filosofie, biologie), profesorul are nevoie de o 
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Cum trebuie să fie 

limbajul/comunicarea 

profesorului de Religie? 

Cum ar putea influenţa 

comportamentul 

profesorului de Religie 

imaginea disciplinei 

școlare? 

bogată cultură generală. Astfel, el va putea aborda cu uşurinţă nu numai 

problemele de specialitate, ci şi pe cele socio-umane în relaţia lui cu 

elevii.  

 

Nu este suficient să fii un bun specialist şi 

să ai o bogată cultură pentru a fi profesor. 

Acestea se cer îmbinate cu măiestria şi cu 

tactul psiho-pedagogic. De aceea, în cadrul 

actului educaţional, profesorul de Religie 

trebuie să cunoască şi să respecte stadiile de 

dezvoltare a proceselor psihice, particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor, componentele didacticii şi ale teoriei educaţiei. 

 

Talentul său psiho-pedagogic rezultă în urma pregătirii şi a 

experienţei didactice, el devenind un maestru care ştie ce, cât şi cum să 

facă, astfel încât predarea să devină eficientă. În vederea unei reuşite 

depline este nevoie de tact pedagogic, care 

vizează capacitatea de a selecta conţinutul 

adecvat atingerii competenţelor şi 

adaptarea la principiile didactice.  

Calităţile, atitudinile şi aptitudinile 

psiho-pedagogice esenţiale pentru exercitarea 

activităţii de profesor de Religie sunt: dragostea, dreptatea, sinceritatea, 

demnitatea, corectitudinea, smerenia, blândeţea, răbdarea, stăpânirea de 

sine, moralitatea, capacitatea de analiză şi sinteză, flexibilitatea, 

creativitatea şi originalitatea gândirii; claritatea, expresivitatea, fluenţa şi 

cursivitatea vorbirii; concentrarea, intensitatea, distributivitatea, 

comutativitatea atenţiei; rapiditatea, trăinicia memoriei. 
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Perfecţionare continuă 

 

De la un an la altul, sistemul educaţional se schimbă, adaptându-se 

la noile cerinţe. Toţi profesorii, inclusiv cei de Religie, trebuie să se 

menţină la curent cu ultimele noutăţi în domeniu, iar acest lucru se face 

prin urmarea unor cursuri de perfecţionare continuă. Prezenţa şi 

participarea efectivă la astfel de activităţi garantează reuşita şcolară. 

 

Perfecţionarea teologică şi metodică se desfăşoară într-o formă 

organizată de către instituţii acreditate în acest sens – inspectoratele 

şcolare judeţene, casele corpului didactic, universităţile, organizaţiile non-

guvernamentale cu obiect de activitate în domeniu – sub diferite forme: 

cursuri, masterate, doctorate, activităţi în cadrul comisiilor metodice sau 

al cercurilor pedagogice, simpozioane, ateliere de lucru şi examene pentru 

obţinerea gradelor didactice.  

 

  

 

 

 

Bibliografie: 

 

 Budeanu, Maria, (2011), Educaţia religioasă – O abordare sistemică 

în contextul pedagogic actual, Editura Pim, Iaşi. 

 Cucoş, Constantin, (1996), Educaţia religioasă – conţinut şi forme 

de realizare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

 Cucoş, Constantin, (1999), Educaţia religioasă. Repere teoretice şi 

 metodice, Editura Polirom, Iaşi. 

Temă de reflecţie: 

Care este rolul profesorului de Religie în formarea intelectuală şi spirituală a 

elevilor?/Cum contribuie profesorul de Religie la formarea elevului? 
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Dezbaterea şi controversa academică 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Dezbaterea: definire, avantaje, dezavantaje, forme 

 Controversa academică (generator de dezbatere) 

 Dezbaterea şi controversa academică în cadrul orei de Religie 

 Conţinuturi la care pot fi folosite cele două metode 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

- Veţi evalua impactul folosirii dezbaterii şi controversei academice în 

predarea şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

- Veţi valorifica dezbaterea şi controversa academică în predarea 

Religiei; 

- Veţi orienta elevii în utilizarea corectă a dezbaterii şi controversei 

academice; 

- Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul celor două metode; 

-  

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Metode didactice, dezbaterea academică, Philips 6/6, Panel, controversa 

academică; 
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Cum ar aprecia elevii mei o 

dezbatere reală la ora de 

Religie? Cum ar trebui să 

pregătesc această activitate? 

 

 

Introducere 

 

Eficienţa procesului didactic de predare-învăţare-evaluare o asigură 

modul în care profesorul de Religie alege cele mai potrivite metode. 

Acestea sunt condiţionate de: tipul lecţiei, conţinuturile urmărite, formele 

de organizare şi de evaluare, competenţele de format, resursele 

disponibile şi mijloacele didactice. Metodele selectate se dovedesc 

eficiente dacă alternează (cele tradiţionale cu cele moderne, activ-

participative) şi dacă au un caracter stimulativ la nivel individual, de grup 

şi frontal. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Dezbaterea: definire, avantaje, dezavantaje, forme 

Dezbaterea este o formă a conversaţiei euristice, bazată pe luarea 

în discuţie, de către un grup de elevi, a unei probleme asupra căreia se 

pot schimba păreri, impresii, informaţii, cu scopul de a clarifica anumite 

aspecte, de a analiza anumite situaţii, de a argumenta anumite opinii etc. 

 

Avantajele dezbaterii: 

- facilitează dezvoltarea competenţelor 

de cercetare şi documentare; 

- stimulează imaginaţia, gândirea 

critică şi creativitatea elevilor; 

- dezvoltă competenţele de 

comunicare şi abilităţile retorice ale 

vorbitorilor; 
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- formează deprinderile de cooperare, dar şi spiritul de competiţie. 

 

Dezavantajele dezbaterii: 

- poate stimula exclusiv subiectivitatea participanţilor; 

- ritmul redus al asimilării informaţiei; 

- impunerea unor elevi mai îndrăzneţi în 

preluarea controlului discuţiei, în defavoarea 

unor elevi mai timizi. 

 

Forme ale dezbaterii: 

a. Dezbaterea academică presupune existenţa a două echipe – una 

susţine/afirmă o anumită idee, cealaltă o respinge/neagă – care să îşi 

susţină punctul de vedere cu privire la o temă, comunicată din timp, 

pentru ca membrii fiecărei echipe să se poată documenta şi să strângă 

probele necesare. Aceste probe vor fi prezentate, pe parcursul dezbaterii, 

în faţa publicului (alcătuit din ceilalţi elevi ai clasei) şi a unei echipe de 

juraţi (2-3 elevi), care vor evalua prestaţia celor implicaţi în dezbatere. 

Pentru evaluarea modului de desfăşurare a dezbaterii se poate ţine cont 

de următoarele criterii: calitatea argumentării şi contraargumentării, 

calitatea dovezilor şi claritatea prezentării lor, atitudinea membrilor 

fiecărei echipe, atât faţă de coechipieri, cât şi faţă de cei din echipa 

adversă. 

 

b. Dezbaterea/Reuniunea Philips 6/6 presupune împărţirea elevilor 

dintr-o clasă în grupe de câte 6 

participanţi (4 membri, 1 secretar 

care consemnează ideile şi 1 

conducător de grup), a căror 

intervenţie pe o temă dată este 
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limitată la 6 minute şi se desfăşoară simultan la toate grupele. După 

expirarea celor 6 minute, soluţiile elaborate de fiecare grupă se adună şi 

se expun spre discuţie colectivă, pentru a se decide cea mai bună soluţie 

dintre cele prezentate. 

 

c. Dezbaterea de tip Panel se desfăşoară într-un grup 

de 6 membri, dintre care unul va fi moderator şi altul va 

avea sarcina de a citi şi selecta mesajele primite de la 

auditoriu (restul elevilor din clasă). După prezentarea 

temei şi a scopului dezbaterii, încep discuţiile propriu-

zise; ele se pot întrerupe dacă, din public, se va primi un mesaj cu o 

problemă esenţială. În acest caz, membrii panelului răspund la mesaj, 

apoi îşi continuă discuţia de la ideea amânată. La expirarea timpului 

acordat dezbaterii, moderatorul sintetizează ideile şi urmează un schimb 

de replici între membrii panelului şi auditoriu, finalizate cu formularea 

concluziilor de către moderator. 

 

 

 

 

 

Controversa academică (generator de dezbatere) 

 

Această metodă se poate folosi la liceu şi presupune următoarele 

etape: 

1. Prezentarea temei printr-o lectură, printr-o discuţie, studiu de caz 

etc.; 

2. Adresarea unei întrebări cheie care să împartă grupul în două 

părţi: cei care răspund cu „DA” şi cei care răspund cu „NU”; 

Temă de reflecţie: 

Dacă metoda dezbaterii nu duce imediat la rezultatele așteptate, trebuie să renunțăm 

pentru totdeauna la utilizarea ei? 
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Este adresarea de 

întrebări fundamentale o 

premisă a dezvoltării 

gândirii critice ? 

Cum pot valorifica 

dezbaterea pentru a 

accesibiliza ceea ce 

vreau să transmit 

elevilor? 

3. Organizarea grupului în echipe de câte 4 persoane (în fiecare 

echipă vor fi 2 care sunt pro şi 2 care sunt contra); 

4. Discutarea argumentelor fiecăruia în grupul de 4 din care face 

parte;  

5. Desfacerea echipelor şi formarea altora, după aceeaşi formulă: 2 

pro şi 2 contra, cu discutarea opiniilor; 

6. Regrupare în forma iniţială, cu discuţii 

în care argumentele sunt completate cu ce au 

cules din noua echipă; 

7. Susţinerea, în faţa tuturor, a 

concluziilor cu care a rămas fiecare membru al 

grupului mare. 

 

 Noţiuni teoretice (15 minute) 

 

Dezbaterea şi controversa academică în cadrul orei de 

Religie 

Nu toate temele abordate la orele de Religie 

pot fi supuse dezbaterii, mai ales când ne referim 

la anumite aspecte ce ţin strict de credinţă, cum 

ar fi unirea ipostatică, chenoza sau pururea 

fecioria Maicii Domnului. În schimb, dacă ne referim 

la teme ca avortul, eutanasia etc., putem utiliza metoda 

dezbaterii pentru a susţine învăţătura Bisericii cu privire la dreptul la viaţă 

al fiecărui om.  

 

Profesorul are rol de moderator al dezbaterii colective libere, 

stimulează elevii să formuleze cât mai multe întrebări deschise, conduce 
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discuţiile şi face precizările ce se impun. În acelaşi timp, elevii vor fi 

încurajaţi să îşi susţină ideile cu argumente şi vor fi consiliaţi să accepte 

faptul că ceilalţi pot avea păreri diferite, iar în momentul în care contrazic 

o idee, să se refere strict la idee, nu la persoana care o susţine. La finalul 

activităţii este recomandat să se facă aprecieri legate de modul implicării 

elevilor în dezbatere, să se evidenţieze argumentele sau contra-

argumentele cele mai solide şi, de asemenea, să se sublinieze importanţa 

păstrării unei atmosfere bazate pe ascultare şi respect reciproc.  

 

Conţinuturi la care pot fi folosite cele două metode: 

 

 Clasa a IX-a (cultul ortodox): Responsabilitatea creştină (Datorii 

faţă de Dumnezeu, Datorii faţă de sine, Datorii faţă de aproapele); 

Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri; Pericolul 

drogurilor, Tinerii şi viaţa intimă; 

 Clasa a X-a (cultul ortodox): Superstiţia; Magia; Astrologia şi 

numerologia; 

 Clasa a XI-a (cultul ortodox): Minuni şi false minuni, fenomene 

normale şi paranormale; 

 Clasa a XII-a (cultul ortodox): Rolul tinerilor în apărarea vieţii 

(combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării 

demnităţii umane); Dialogul între credinţă şi ştiinţă; 

 Clasa a XII-a (cultul reformat): Incertitudine în viaţa mea şi 

scăparea din aceasta. 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Cum veţi aborda metoda dezbaterii dacă într-o clasă aveţi: elevi cu dificultăţi de 

relaţionare, elevi supradotaţi, elevi cu deficit de atenţie şi elevi cu dificultăţi de 

relaţionare? 
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Problematizarea 
 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Problematizarea: definire 

 Etapele învăţării prin problematizare 

 Avantajele problematizării 

 Problematizarea şi textul biblic 

 Exerciţiu model 

 Conţinuturi la care poate fi folosită metoda problematizării 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 

 Veţi evalua impactul folosirii problematizării în predarea şi 

aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica problematizarea în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în utilizarea corectă a problematizării; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul problematizării; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Problematizarea, întrebări-problemă, situaţii-problemă; 
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Cum pot valorifica 

problematizarea pentru a 

accesibiliza ceea ce vreau 

să transmit elevilor? 

 

Introducere 

Învăţarea prin problematizare reprezintă o modalitate de participare 

activă şi interactivă a elevilor în procesul didactic, care constă în 

efectuarea de activităţi de căutare independentă (individuală sau 

colectivă) a răspunsului/soluţiei la o problemă tensională, contradictorie, 

prin rezolvarea căreia elevii învaţă ceva nou. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Problematizarea: definire 

Dacă problemele/întrebările-problemă au în vedere 

rezolvarea unei chestiuni care produce o stare 

contradictorie intelectuală şi spirituală, situaţiile-

problemă reprezintă contextul educaţional în 

care interacţiunea cognitivă şi afectivă între 

subiectul cunoaşterii (elevul) şi obiectul cunoaşterii 

(noile achiziţii) se bazează pe una sau mai multe 

probleme/întrebări-problemă, care se cer soluţionate, rezultate din trăirea 

simultană a două realităţi (cognitive şi motivaţional-emoţionale) 

incompatibile între ele: experienţa anterioară a elevului şi elementul de 

noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care se confruntă subiectul. 

 

Etapele învăţării prin problematizare: 

1. Propunerea/sesizarea situaţiei-problemă de către 

profesor sau elevi, cu inducerea disponibilităţii şi dorinţei de a 

o rezolva; 
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În ce moment al lecţiei 

este mai bine să folosesc 

problematizarea? 

2. Analiza atentă şi aprofundată a situaţiei-problemă, în vederea 

înţelegerii ei depline; 

3. Căutarea independentă a soluţiilor la problema supusă rezolvării; 

4. Obţinerea rezultatului final şi evaluarea acestuia din toate 

punctele de vedere; 

5. Personalizarea noilor achiziţii şi integrarea lor în sistemul cognitiv 

propriu al elevilor. 

 

Avantajele problematizării: 

- determină o participare activă şi interactivă a elevilor în procesul 

de dobândire a unor cunoştinţe noi; 

- îi determină pe elevi ca, în vederea rezolvării 

problemelor, să desfăşoare activităţi individuale 

sau colective în care să reflecteze, să 

acţioneze, să exprime puncte de vedere 

personale şi să le susţină, să efectueze 

raţionamente, să formuleze ipoteze, să 

cerceteze, să argumenteze, să conceptualizeze, să-şi 

valorifice şi îmbogăţească sistemul de cunoştinţe şi competenţe; 

- sunt activate şi reactualizate selectiv unele achiziţii dobândite 

anterior de către elevi, utile în demersul rezolutiv al problemei. 

 

În cadrul orelor de religie, întrebările-problemă sau situaţiile-

problemă trebuie create în aşa fel încât să faciliteze înţelegerea 

adevărurilor de credinţă şi a modului de aplicare a lor în viaţa elevilor şi 

nu să inducă stări confuze sau de incertitudine. 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Există situaţii în care problematizarea îl poate pune în dificultate pe profesorul de 

Religie? 
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Este indicat să folosesc 

problematizarea în 

interpretarea textului 

biblic? 

 Noţiuni teoretice  

 

Problematizarea şi textul biblic 

Sfânta Scriptură ne oferă mai multe exemple în care întâlnim 

diferite forme de problematizare: „Căci ce este mai lesne a zice: Iertate 

sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi 

umblă!?” (Vindecarea slăbănogului din 

Capernaum, Matei 9, 5); „Botezul lui Ioan 

de unde a fost? Din cer sau de la oameni?” 

(Matei 21, 25); „Şi a zis lor: Se cuvine sâmbăta 

a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l 

pierde? Dar ei tăceau.” (Vindecarea celui cu mâna uscată, 

Marcu 2, 4); „Un om avea doi fii. Şi, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: 

Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: Mă 

duc, Doamne, şi nu s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis tot aşa; acesta, 

răspunzând, a zis: Nu vreau, apoi, căindu-se, s-a dus. Care dintre aceştia 

doi a făcut voia tatălui?” (Matei 21, 28-31); „Învăţătorule, această femeie 

a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca 

pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar tu ce zici? Şi acestea 

ziceau ispitindu-L, ca să aibă de ce să Îl invinuiască. Iar Iisus, plecându-

Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi, stăruind să-L întrebe, El S-a 

ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra 

asupra ei. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ. Iar ei, auzind aceasta şi 

mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai 

bătrâni şi până la cei din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia stând în 

mijloc.” (Ioan 8, 4-9) etc. 
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 Exerciţiu model: 

Întrebări-problemă/situaţii-problemă care 

pot fi abordate la clasele de liceu:  

- Consideraţi că respectarea poruncilor divine 

vă afectează libertatea? Argumentaţi răspunsul. 

- Mai pot fi considerate actuale învăţăturile 

transmise de Mântuitorul Hristos? Argumentaţi 

răspunsul. 

- Prietenul tău cel mai bun a intrat într-un anturaj în care predomină 

consumul de alcool şi droguri. Părinţii tăi ţi-au interzis să te mai întâlneşti 

cu el. Ce faci? 

 

Conţinuturi la care poate fi folosită metoda problematizării: 

 Clasa a IX-a (cultul ortodox): Pregătirea credinciosului pentru 

participarea la sfintele slujbe; Chemarea omului spre asemănarea 

cu Dumnezeu; Eu şi duhovnicul meu; Muzica în viaţa tinerilor; 

  Clasa a X-a (cultul ortodox): Virtute şi păcat; Conştiinţa morală - 

glasul lui Dumnezeu în om; Iubire şi dreptate; Rugăciune şi 

reconciliere; 

  Clasa a XI-a (cultul ortodox): Familia creştină astăzi; Forme de 

denaturare a persoanei; Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică; 

Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină); 

  Clasa a XII-a (cultul ortodox): Asceza creştină (post, rugăciune, 

milostenie); 

  Clasa a XI-a (cultul romano-catolic): Împărtăşirea bunurilor 

spirituale. 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Cât de mult trebuie să dirijeze profesorul rezolvarea situaţiei-problemă? Cum 

abordăm întrebările-problemă incomode? 
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Lectura, analiza şi interpretarea de text 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Lectura, analiza şi interpretarea de text ca metodă inovativ-creativă; 

 Exegeza şi hermeneutica biblică; 

 Sensurile textului conform hermeneuticii biblice; 

 Extensii ale lecturii, analizei şi interpretării textului biblic; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 

 Veţi evalua impactul folosirii lecturii, analizei şi interpretării textului în 

predarea şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica exegeza biblică în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în interpretarea corectă a textului scripturistic; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul lecturii, analizei şi interpretării textului; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Lectură, analiza şi interpretare, exegeză biblică, hermeneutică biblică; 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 16/30 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Cât de important este 

mediul în care are loc 

lectura, analiza şi 

interpretarea textului? 

 

 Introducere 

Lectura face parte din categoria metodelor de comunicare scrisă, 

având ca scop informarea şi documentarea în vederea 

rezolvării unor sarcini de învăţare, dar şi a 

autoinstruirii permanente. Lectura este un proces activ, 

implicând trei factori: cititorul, textul şi contextul. Elevul 

nu mai este un simplu receptor care primeşte de-a gata 

informaţiile de la profesor, ci trebuie să i se cultive autonomia, 

independenţa actului învăţării în general şi al lecturii în particular, prin 

asumarea unor obiective proprii, dar şi a unor strategii personale de 

atingere a acelor obiective.  

 

  Noţiuni teoretice  

 

Lectura, analiza şi interpretarea de text ca metodă inovativ-

creativă 

 

Lectură, exegeză şi hermeneutica biblică 

La clasele de liceu vorbim mai mult de lectura 

independentă: elevii îşi formează, la acest nivel, 

deprinderi ce vizează capacitatea de a face 

însemnări, adnotări, sistematizări, rezumate 

comentate şi de a întocmi fişe din lectura cărţilor. 

 

Analiza şi interpretarea de text reprezintă o 

modalitate complexă de muncă intelectuală utilizată în strategia de 

predare/învăţare prin descoperire. Această modalitate de învăţare nu se 
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Ce beneficii aduce 

lectura, 

interpretarea şi 

analiza textului 

biblic? 

 

rezumă la receptarea pasivă şi mecanică a materialelor, ci presupune o 

prelucrare activă a lor, însoţită de reflecţia personală, menită a facilita 

înţelegerea conţinutului ideatic, adoptarea unei atitudini critice şi 

formularea unor judecăţi de valoare. 

 

Analiza şi interpretarea textului scripturistic trebuie făcute cu 

ajutorul exegezei biblice, ţinându-se cont de anumite reguli fixate de 

hermeneutica biblică.  

 

Exegeza şi hermeneutica biblică 

 

Exegeza biblică este disciplina sau 

ştiinţa interpretării corecte a cuvântului lui 

Dumnezeu cuprins în Sfânta Scriptură. Ea 

se ocupă cu interpretarea critică, directă, 

nemijlocită a textului, luat în contextul său, 

iar scopul principal îl constituie desprinderea 

sensului textului, iar nu impunerea unui sens din afară. 

 

Hermeneutica biblică este o ramură a teologiei care se ocupă cu 

principiile exegezei, deoarece cuprinde totalitatea regulilor gramaticale, 

logice, semantice etc. care se pot aplica pentru o exegeză corectă. Ea 

reprezintă ghidul de realizare şi integrare a sensului unui text biblic în 

înţelegerea cititorului contemporan. Hermeneutica se referă la înţelegerea 

intenţiei originale a textului reflectată şi aplicată în prezent, la înţelegerea 

finală a mesajului, cea care determină la acţiune în prezent. Dacă 

hermeneutica biblică este disciplina regulilor care ne ajută să descoperim, 

să descifrăm adevăratul sens al unui text biblic, exegeza se referă la 

punerea în practică a acestor reguli şi principii oferite de hermeneutică. 
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Pot contribui celelalte 

discipline la o mai 

bună înţelegere a 

textului biblic? 

 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

 

 Sensurile textului conform hermeneuticii biblice 
 

 

În demersul de interpretare a textului biblic, pot fi identificate mai 

multe sensuri/ pot fi aplicate acestuia mai multe sensuri. 

1. Sensul literal (sau istoric) face apel la competenţa lingvistică şi 

istorică a cititorului/interpretului şi rezultă din desluşirea cuvintelor din 

text şi a referinţelor istorice ale acestuia. 

Intepretarea literală necesită cunoştinţe 

asemănătoare celor folosite de autor, 

incluzând aici şi cunoştinţe legate de situarea 

textului într-un context cultural specific. Din 

aceste motive, sensul literal nu poate fi redus la 

sensul gramatical al textului, ci este, în acelaşi timp, o interpretare 

istorică a acestuia.  

 

Exemplu: „Celui care cere de la tine, dă-i şi de la cel ce voieşte să 

se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta” (Matei 5, 42). „Cuvintele 

acestea ne îndeamnă la acţiune socială, la dragoste mutuală, la ceea ce 

este propriu firii noastre. Omul este fiinţă socială şi sociabilă. În vieţuirea 

noastră obştească, însă, şi în legăturile pe care le avem unii cu alţii, este 

Temă de reflecţie: 

„Nu numai cu pâine trăieşte omul, ci (...) cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului.” 

(Deuteronom 8, 3) 
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Cum pot face elevii 

distincţia între 

alegoria biblică şi cea 

de altă natură? 

 

Cum pot maximiza 

sensul moral al 

unui text biblic, 

pentru a avea o 

finalitate practică? 

de neapărată nevoie să dăruim pentru ajutorarea celui sărac” (Sf. Vasile 

cel Mare, 2006, p. 51). 

 

2. Sensul alegoric este o metodă de interpretare a 

textului biblic în care se insistă asupra 

semnificaţiilor spirituale ale Cuvântului lui 

Dumnezeu. Aceasta pune în valoare polisemia 

textului biblic, bogăţia de sensuri pe care 

Sfânta Scriptură le adăposteşte dincolo de sensul 

literal. 

 

În hermeneutica biblică instrumentul de descifrare a semnificaţiilor 

unui text este reprezentat de revelaţiile Noului Testament care sunt 

căutate la nivel figural, tipologic şi simbolic în Vechiul Testament. 

Exemplu: „Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină 

aurită şi înfrumuseţată” (Psalmul 44, 11). Psalmistul se referă aici la 

Biserică, cea „care aşază în locul din dreapta lui Hristos pe cei cunoscuţi 

pentru faptele lor bune şi-i desparte de cei răi, aşa cum păstorul desparte 

oile de capre (Matei 25, 32). Stă, dar, împărăteasa, adică sufletul logodit 

cu Mirele-Cuvântul, sufletul care nu-i stăpânit de păcat, ci participă la 

împărăţia lui Hristos, de-a dreapta Mântuitorului, în haină aurită, adică 

ţesută din dogme spirituale şi înfrumuseţate, împodobită cuviincios şi 

măreţ” (Sf. Vasile cel Mare, 2006, p. 174). 

 

3. Sensul moral este acela care indică drumul unui progres 

spiritual al omului. Din acest motiv, sensul 

moral reprezintă mai degrabă instrumentul 

unui efect asupra auditoriului. Interpretarea 
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„sensului moral” este interpretarea textului în funcţie de „modelele” 

oferite de acesta.  

Exemplu: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, 

să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). „Aşa ne porunceşte 

Iisus Hristos să ne tratăm noi propriul nostru trup. El nu zice numai 

simplu că nu-l vom cruţa, ci că noi vom renunţa la el, adică îl vom 

abandona la pericole şi suferinţe (…). Iisus Hristos arată până la ce punct 

trebuie să vă lepădaţi de voi, adică până la a muri şi a muri de o moarte 

dispreţuită ca aceea a crucii şi a o duce nu o dată sau de două ori, ci în 

cursul întregii voastre vieţi… Iisus Hristos arată care trebuie să fie motivul 

suferinţelor noastre, atunci când vrea să-L urmăm, ca să suferim totul 

pentru El şi ca suferinţele noastre să fie însoţite de toate celelalte virtuţi... 

smerenie, blândeţe, modestie şi tot ceea ce este necesar pentru a suferi 

ca un creştin adevărat” (Sf. Ioan Gură de Aur, 2003, pp. 430-431). 

 

4. Sensul anagogic este cel mai înalt şi mai tainic dintre 

sensurile mistice, trimiţând, în hermeneutica biblică, la revelaţia 

ultimă a sufletului în căutarea divinului. Anagogia înseamnă, în cadrul 

teoriei nivelurilor de sens teologice, trimiterea la profeţiile vieţii 

veşnice, timpul fundamental al acestuia fiind viitorul. Dacă alegoria 

înseamnă recunoaşterea „realităţii spirituale” a prezentului în textele 

trecutului, anagogia reprezintă profeţia mântuirii viitoare. Exemplu: 

„Drept aceea, privegheaţi că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul 

Omului” (Matei 25, 13). „Iisus Hristos are grijă să repete adesea aceste 

cuvinte pentru a ne învăţa cât ne este de folositor ca să nu ştim 

momentul morţii noastre (...). Unde sunt, deci, cei ce-şi petrec toată viaţa 

lor în moleşeală şi lenevie şi care nu roşesc să ne răspundă, atunci când îi 

îndemnăm să facă milostenie (...). Ca ei să asculte aceste cuvinte şi să se 

corecteze” (Sf. Ioan Gură de Aur, 2003, p. 619). 
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Extensii ale lecturii, analizei şi interpretării textului biblic 

 

Conţinuturi la care se poate folosi metoda lecturii, analizei şi 

interpretării de text: 

 

 Clasa a IX-a (cultul ortodox): Relaţia omului cu Dumnezeu 

(Adorarea lui Dumnezeu, Preacinstirea Maicii Domnului, Cinstirea 

Sfinţilor); Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în 

obiceiuri; 

 

 Clasa a X-a (cultul ortodox): Legea morală a Vechiului Testament 

(Decalogul); Legea morală a Noului Testament (Predica de pe 

munte); Contribuţia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii 

naţionale; 

 

 Clasa a XI-a (cultul ortodox): Descoperirea lui Dumnezeu; Iisus 

Hristos – Mântuitorul lumii; Lucrarea Sfântului Duh în lume; 

Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii 

naţionale; 

 

 Clasa a XII-a (cultul ortodox): Credinţa în înviere şi viaţa veşnică; 

Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine; 

  

 Clasa a XI-a (cultul romano-catolic): Prezenţa Duhului Sfânt în 

Sfânta Scriptură, în Tradiţia Bisericii şi în Magisteriul Bisericii. 

Temă de reflecţie: 

„Înţelegi oare ce citeşti? (...) Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” 

(Faptele Apostolilor 8, 31) 
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Jocul de decizie şi jocul de arbitraj 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Metode simulative – definirea conceptului 

 Jocul de decizie şi jocul de arbitraj ca metode inovativ-creative; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodelor; 

 Extensii ale jocului de decizie şi jocului de arbitraj; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 

 Veţi evalua impactul folosirii jocului de decizie şi a jocului de arbitraj în 

predarea şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metodele în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în utilizarea corectă a metodelor simulative; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul jocului de decizie şi a jocului de arbitraj; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Jocul de decizie, jocul de arbitraj, metode simulative; 
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Ce beneficii prezintă 

folosirea jocului de decizie 

pentru transmiterea 

conţinuturilor religioase? 

 Introducere 

 

Spre deosebire de jocul educativ, care 

are un caracter mai degrabă imitativ empiric 

şi este specific perioadei preşcolare, jocul 

simulativ reprezintă o ocazie autentică de 

antrenament, cu rolul de a-l pregăti pe 

„actor” pentru situaţii reale de viaţă 

 

 Noţiuni teoretice 

 

Jocul de decizie 

 

Jocul de decizie constă în simularea unor contexte situaţionale în 

care se cere elevilor să ia o decizie importantă. Desigur, pentru a lua 

decizii corecte, participanţii la joc trebuie 

să cunoască obiectivele urmărite de 

către organul de decizie, să stabilească 

o ordine de prioritate a lor, să 

formuleze soluţiile posibile, să anticipeze 

eventualele efecte pozitive şi negative ale 

acestor soluţii, apoi să decidă asupra variantei optime. 
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 Exerciţiu model: Libertate şi opţiune – virtute şi păcat (clasa a 

X-a, Religie, cultul creştin-ortodox) 

 

Colectivul de elevi este împărţit în grupe de câte 4 elevi. Fiecare 

grupă va primi o fişă de lucru (din carton colorat, în formă de floare) şi va 

dezbate asupra unui păcat, definindu-l cu propriile cuvinte, identificând 

minim trei moduri de manifestare a acestui păcat, minim trei consecinţe şi 

minim trei remedii (le vor nota pe fiecare petală a florii). În centru este 

scris un citat reprezentativ pentru păcatul respectiv. Completarea fişei de 

lucru are ca termen limită 4 minute. 

 

După rezolvarea acestei sarcini, fiecare grupă va exemplifica prin 

joc de rol păcatul, evidenţiind treptele păcatului şi respectând cele 4 

roluri: povestitorul (va citi ce este completat pe fişă), tânărul ispitit (va 

exemplifica o situaţie în care este tentat să săvârşeaşcă păcatul), îngerul 

rău (va prezenta motive pentru săvârşirea păcatului) şi îngerul bun (va 

aduce argumente împotriva săvârşirii păcatului). 

 

La final, tânărul ispitit va decide singur, pe baza argumentelor 

prezentate de cei doi îngeri şi a conştiinţei sale, dacă săvârşeşte sau nu 

păcatul. 

 

Timpul alocat fiecărei grupe va fi de maxim 4 minute. 
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Cum poate jocul de 

arbitraj să reflecte 

valorile creştine? 

 

Limitele folosirii metodei: 

 

- dacă fiecare echipă va dezbate doar asupra unui singur păcat, 

există posibilitatea de a trata superficial abordarea păcatelor aferente 

celorlalte grupe; 

- neimplicarea în mod egal a tuturor membrilor unei echipe; 

- lipsa exerciţiului de exprimare spontană poate îngreuna dinamica 

jocului de decizie; 

- consum mare de timp. 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice 

 

Jocul de arbitraj 

 

Jocul de arbitraj facilitează dezvoltarea capacităţilor de înţelegere, 

mediere şi soluţionare a problemelor conflictuale apărute între două 

persoane, două grupuri, două instituţii. În 

soluţionare sunt implicaţi: conducătorul 

procesului de simulare, respectiv cadrul 

didactic, şi părţile conflictuale, respectiv 

participanţii, care pot fi persoane, grupuri, 

instituţii şi experţi. 

 

Temă de reflecţie: 

Ce facem în situaţiile în care deciziile luate în cadrul jocului nu sunt cele aşteptate? 
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 Exerciţiu model: Confesiuni creştine în România – Biserica în 

perioada comunistă (clasa a XII-a-cultul ortodox): 

 

Colectivul de elevi este împărţit în perechi, fiecare pereche primind 

o fişă de lucru cu texte suport privind contextul politic creat prin 

instaurarea regimului comunist în România, reacţia principalelor instituţii 

ale statului (implicit şi Biserica) şi modul în care Biserica a resimţit 

prigoana comunistă. Sarcinile de lucru se rezolvă în primă fază individual 

(timp de lucru: 4 minute). După realizarea individuală a sarcinii, fiecare 

membru al perechii îi va prezenta celuilalt răspunsurile găsite, formulând 

de comun acord răspunsul final (timp de lucru: 3 minute). 

 

După această etapă, perechile se grupează în două tabere, pro şi 

contra modului în care Biserica a reacţionat în faţa regimului comunist, 

lansându-se întrebările problematizatoare: 

- Care a fost reacţia Bisericii, a acceptat măsurile de opresiune 

practicate de regimul comunist împotiva sa? A încetat să existe? Cum a 

reuşit să supravieţuiască tuturor atacurilor? S-au făcut compromisuri. Cât 

de condamnabile sunt ele? 

 

Pe baza cunoştinţelor acumulate, elevii se vor poziţiona într-o 

tabără sau alta, argumentându-şi opţiunea. 

 

La sfârşit, profesorul va extrage ideile principale, argumentând 

motivele pentru care Biserica a preferat în anumite situaţii o rezistenţă 

pasivă, punctând realitatea compromisurilor individuale, ce nu au afectat 

însă instituţia Bisericii, şi accentuând modalităţile de mărturisire a 

credinţei oferite de martirii din perioada comunistă. 
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Pentru a răspunde acestei situaţii problemă, se poate viziona şi un 

scurt fragment din serialul „Memorialul durerii” sau se poate invita un 

specialist în acest domeniu istoric. 

 

Limitele folosirii metodei: 

 

- sensibilitatea temei necesită o abordare cu foarte mult tact din 

partea moderatorului; 

- insuficienta cunoaştere a contextului politic poate conduce la 

atitudini părtinitoare; 

- neimplicarea în mod egal a tuturor elevilor; 

- lipsa exerciţiului de exprimare spontană şi argumentată poate 

îngreuna dinamica jocului de arbitraj; 

- consum mare de timp. 

 

 

 

 

 

 Conţinuturi la care pot fi folosite jocul de decizie şi jocul de 

arbitraj: 

 

 Clasa a IX-a (cultul ortodox): Datoriile creştinului; Chemarea omului 

spre asemănarea cu Dumnezeu; Tinerii şi provocările lumii 

contemporane; 

  

 Clasa a X-a (cultul ortodox): Conştiinţa morală; Concepţii străine 

spiritualităţii creştine (magia, superstiţia, astrologia, numerologia);  

Temă de reflecţie: 

Există conţinuturi religioase la care utilizarea jocului de arbitraj poate ridica 

dificultăţi? 
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 Clasa a XI-a (cultul ortodox): Forme de denaturare a persoanei 

(corupţia, minciuna, înşelătoria); Rolul marilor voievozi români în 

dezvoltarea şi promovarea culturii naţionale; Respectul faţă de 

lumea creată. Ecologie creştină;  

 

 Clasa a XII-a (cultul ortodox): Credinţa în înviere şi viaţa veşnică; 

Rolul tinerilor în apărarea vieţii (combaterea violenţei, a suicidului, a 

eutanasiei şi a degradării demnităţii umane); 

 

 Clasa a XII-a (cultul reformat): Ameţeala şi consecinţele acesteia: 

iluziile produse prin substanţe chimice. 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

 

 
 
STRATEGII DE ABORDARE 
INTERDISCIPLINARĂ A UNOR 
CUNOŞTINŢE RELIGIOASE 
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Metoda „Unul stă, trei circulă” - aplicaţii 
 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Metoda „Unul stă, trei circulă” ca metodă inovativ-creativă; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodei; 

 Integrarea metodei într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei „Unul stă, trei circulă”; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii metodei „Unul stă, trei circulă” în 

predarea şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metoda în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul metodei „Unul stă, trei circulă”; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Metoda „Unul stă, trei circulă”, strategii didactice inovativ-creative, 

interdisciplinaritate; 
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De ce este important să îi 

învăţăm pe elevi să 

comunice cunoştinţele 

asimilate? 

 

 

 Introducere 

 

În atingerea obiectivelor, în creearea competenţelor, profesorul 

trebuie să identifice, să selecteze şi să 

îmbine cele mai eficiente strategii didactice: 

metode, procedee, mijloace, tehnici, 

resurse şi forme de organizare a clasei. În 

această unitate vom exemplifica câteva 

strategii didactice de abordare 

interdisciplinară a unor cunoştinţe 

religioase. Prima strategie didactică inovativ-creativă este construită în 

jurul metodei „Unul stă, trei circulă”. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda „Unul stă, trei circulă” 

 

Metoda „Unul stă, trei circulă” dezvoltă 

„capacitatea elevilor de analiză şi evaluare 

a unor idei şi a abilităţii de a prezenta celor 

din jur rezultatele obţinute de grupul din 

care fac parte” (D. Opriş, 2006, p. 44), 

contribuind la formarea capacităţii elevilor de a restructura 

şi adapta un conţinut, pe baza informaţiilor noi obţinute de la colegi. 
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Cum îi pot familiariza 

mai uşor pe elevi cu 

această metodă? 

Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

1. Organizarea echipelor de elevi: Elevii sunt grupaţi câte şase, 

aşezându-se câte doi în bancă. Trei bănci (un rând) alcătuiesc un grup de 

lucru. Fiecărui grup de lucru i se distribuie trei texte suport (câte unul la 

fiecare bancă). 

 

2. Rezolvarea sarcinilor trasate: Elevii citesc împreună materialul, 

rezolvând sarcinile pe fişa de lucru, pentru a putea transmite ulterior 

informaţia colegilor lor din grup. 

  

3. Rotirea elevilor: Elevii din partea stângă rămân întotdeauna 

aşezaţi, iar cei din dreapta pleacă la celelalte 

bănci din grupul lor (elevul din banca 1 la 

banca 2, cel din banca 2 la banca 3, cel din 

banca 3 la banca 1; la următoarea rotaţie, 

vor schimba din nou locurile, după aceeaşi 

regulă, astfel încât fiecare elev din dreapta să meargă în 

celelalte două bănci), pentru a schimba informaţii cu colegii lor din cadrul 

grupului de lucru. Fiecare elev va prezenta colegului rezultatele la care a 

ajuns grupul său, astfel încât toţi elevii vor cunoaşte conţinutul celor trei 

texte şi ideile extrase. 

 

4. Revenirea în grupurile iniţiale: Revenind la locul lor iniţial, elevii 

vor discuta pe marginea cunoştinţelor însuşite în urma activităţilor din 

grupurile vizitate, subliniind asemănările şi deosebirile faţă de propriul 

rezultat şi desprinzând concluziile ce se impun.  
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Ce pot face pentru a 

maximiza beneficiile 

folosirii acestei 

metode? 

Pentru a uşura prezentarea concluziilor, cele trei texte pot fi 

vizualizate de către toţi elevii prin intermediul unei prezentări Power 

Point. 

 

Limitele folosirii metodei: 

 

- neomogenitatea perechilor poate conduce la o îndeplinire 

diferenţiată a sarcinilor de lucru, la abordarea superficială a textelor, la o 

transmitere viciată a cunoştinţelor; 

- neexplicarea clară a algoritmului rotirii elevilor poate provoca 

dezordine. 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

Metoda „Unul stă, trei circulă” poate fi 

integrată într-o strategie didactică inovativ-

creativă în vederea abordării interdisciplinare a 

unor unităţi de conţinut în predarea Religiei. 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Trăirea 

învăţăturii creştine (clasa a X-a-cultul ortodox) 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Cum îi puteţi învăţa pe elevi tehnici de structurare eficientă a informaţiei? Gândiţi un 

set de sfaturi în acest sens. 
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Poate contribui 

interdisciplinaritatea la o 

mai bună înţelegere a 

conţinuturilor? 

Strategia didactică: 

  

 Metode şi procedee: explicaţia, metoda „Unul stă, trei circulă”, 

analiza de text şi interpretarea, argumentarea, conversaţia 

(catehetică, euristică), vizionarea prezentării Power Point, 

dezbaterea, problematizarea, reflecţia; 

 

 Mijloace şi resurse: prezentare Power Point, videoproiector, laptop, 

fişe de lucru; 

 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

Tema privind Virtuţile este abordată nu doar punctual, în cadrul 

unităţii de conţinut Libertate şi opţiune: Virtute şi păcat (clasa a X-a), ci şi 

în cadrul altor unităţi de conţinut precum: Chemarea omului spre 

asemănarea cu Dumnezeu (clasa a IX-a), Legea morală a Noului 

Testament (clasa a X-a), Rolul creştinilor în promovarea valorilor 

religioase (clasa a XI-a) sau Asceza creştină - post, rugăciune, milostenie 

(clasa a XII-a). Din acest motiv, această temă poate fi abordată 

interdisciplinar, împreună cu profesorii de Psihologie sau Filosofie. 

 

În acest sens, se vor selecta texte reprezentative, elevii 

identificând, în urma analizei de text şi interpretării acestuia, conceptele 

cheie (calităţi morale/virtuţi), subliniind dimensiunea 

etică/psihologică/religioasă a acestora. De 

asemenea, elevii vor explica rolul virtuţilor în 
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relaţia omului cu sine, cu aproapele şi cu Dumnezeu şi vor identifica 

modalităţi concrete de aplicare a virtuţilor în diferite situaţii de viaţă. Prin 

reflecţiile personale, dar şi prin schimbul de idei, elevii vor sublinia 

consecinţele unui comportament imoral asupra vieţii personale şi sociale.  

 

 Exerciţiu model:  

 Virtuţile şi asemănarea cu Dumnezeu (Religie, Filosofie) – timp 

necesar: 50-100 de minute 

 

Elevilor, împărţiţi în grupuri de lucru, li se vor împărţi cele trei texte 

suport, câte un text fiecărei perechi, după lecturare având de rezolvat 

împreună sarcinile de lucru. 

 

Textul 1 (pentru băncile cu nr. 1 din grupurile de lucru): 

„L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărţi, 

în idei şi în simboluri. Dar aceasta nu-mi dădea nici pace şi nici dragoste. 

Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii că este 

posibil să-L întâlneşti pe Dumnezeu cu adevărat prin rugăciune. Astfel am 

înţeles, puţin câte puţin, că Dumnezeu este aproape, că mă iubeşte şi că, 

lăsându-mă umplut de iubirea Lui, inima mea se va deschide celorlalţi. 

Am înţeles că iubirea este comuniune cu Dumnezeu şi cu cel de lângă 

tine. Şi că fără această comuniune lumea nu este decât tristeţe, ruşine, 

dezolare, masacrare. Numai dacă va voi să trăiască în această iubire, 

lumea va cunoaşte viaţa veşnică.”  

(Costa de Beauregard, Marc Antoine; Stăniloae, Dumitru, 1995) 

 

Textul 2 (pentru băncile cu nr. 2 din grupurile de lucru): 

„Trebuie restaurată comunicarea între oameni. Acest lucru nu este 

cu putinţă decât prin compasiune, suferind pentru ei, doar astfel poţi 
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Adevărata înţelegere se 

verifică nu prin calitatea 

răspunsurilor, ci a 

întrebărilor ridicate! 

deschide poarta celuilalt. Numai o dovadă de iubire care merge până la 

jertfă, prin care omul se dăruieşte, poate câştiga inima celuilalt. Dar 

aceasta este o unire cu Hristos; trebuie ca Hristos să se „încorporeze” în 

noi şi să ne refacă în sine după El, modelul nostru originar. (…) Nu-l 

putem iubi pe om fără Dumnezeu. Altminteri este vorba de o filantropie 

lipsită de lumina pe care numai Dumnezeu o poate da iubirii noastre. 

Celălalt pe care-l iubesc e iubit de Dumnezeu, e scopul lucrării divine, 

scopul Crucii lui Iisus. Iisus a murit pentru el; iar aceasta dezvăluie 

valoarea lui veşnică în ochii lui Dumnezeu.” 

(Costa de Beauregard, Marc Antoine; Stăniloae, Dumitru, 1995) 

 

Textul 3 (pentru băncile cu nr. 3 din grupurile de lucru): 

„Omul este creat de Dumnezeu cu pecetea responsabilităţii 

imprimată în el. Este aici o dovadă a 

existenţei lui Dumnezeu. Sunt 

responsabil, trebuie să răspund la 

chemarea lui Dumnezeu pentru tot 

ceea ce am, pentru tot ceea ce există în 

jurul meu, pentru mine însumi; trebuie să-i dau înapoi 

lui Dumnezeu tot ceea ce El mi-a dăruit, trebuie să mă 

dăruiesc pe mine însumi. Dumnezeu vrea să Îl iubesc, pentru că El mă 

iubeşte. (...) Nu e cu putinţă ca omul să fie uman fără Dumnezeu. O 

umanitate în afara lui Dumnezeu nu durează, nu rezistă. Trebuie să 

simţim că iubirea ne vine de la Dumnezeu, că avem o responsabilitate 

faţă de celălalt, că suntem responsabili faţă de el înaintea lui Dumnezeu; 

dacă o simte aşa, celălalt nu va putea rezista iubirii.” 

(Costa de Beauregard, Marc Antoine; Stăniloae, Dumitru, 1995) 
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Sarcini de lucru: 

Subliniaţi o propoziţie-frază cheie şi precizaţi, analizând textul: 

1. Tema; 

2. Ideea principală; 

3. Conceptele cheie (virtuţile la care se face referire); 

4. Reflecţiile personale (se va accentua modul în care virtuţile 

creştine identificate în text pot fi puse în practică de fiecare om). 

 

După încheierea rotirii elevilor, se vor valorifica fişele de lucru 

completate de fiecare pereche, clarificându-se fiecare concept/ virtute 

identificat(ă) şi modalităţile de punere în practică. Fixarea cunoştinţelor 

va avea în vedere formularea de răspunsuri la întrebări precum: Care este 

scopul vieţii omului? Cum poate omul intra în viaţa veşnică? Ce virtuţi ne 

fac asemenea lui Dumnezeu?  

 

Pentru a realiza asocierea, generalizarea şi aplicarea cunoştinţelor, 

se poate recurge în finalul lecţiei la problematizare. Elevii vor răspunde, 

organizaţi în perechi, la întrebări precum: Mai este posibilă în societatea 

contemporană practicarea virtuţilor creştine? Care sunt principalele 

aspiraţii ale omului de astăzi? În ce măsură mai este el preocupat să se 

desăvârşească pe plan spiritual? Cum ne poate ajuta o relaţie strânsă cu 

aproapele în împlinirea idealului uman şi dobândirea asemănării cu 

Dumnezeu? 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Metoda „Unul stă, circulă” contribuie la învăţarea prin colaborare. Analizaţi 

impactul folosirii acestei metode din prisma creşterii performanţelor şcolare ale 

elevilor, dezvoltării relaţiilor interpersonale şi a creşterii stimei de sine. 
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Alte teme la care se poate folosi metoda „Unul stă, trei 

circulă” pentru o abordare interdisciplinară: 

 

- Contribuţia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale 

(Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul) – clasa a X-a (Religie, Literatură 

română, Istorie); 

- Religiile lumii (Iudaismul, Creştinismul, Islamul – diferite aspecte ce pot 

fi tratate comparativ) – clasa a XI-a (Religie, Istorie, Geografie, Filosofie); 

- Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului – clasa a XI-a 

(Religie, Istorie, Geografie, Anatomie, Fizică, Chimie); 

- Identitate culturală: Respectul pentru cei adormiţi – clasa a XII-a 

(Religie, Filosofie, Istorie). 

 

Bibliografie: 

 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 

5230/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Costa de Beauregard, Marc Antoine; Stăniloae, Dumitru, (1995), 

Mică Dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Editura Deisis, Sibiu. 

 

 Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-

învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 
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Metoda „Cubul” - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Metoda „Cubul” ca metodă inovativ-creativă; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodei; 

 Integrarea metodei într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei „Cubul”; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii metodei „Cubul” în predarea şi 

aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metoda în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul metodei „Cubul”; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Metoda „Cubul”, strategii didactice inovativ-creative, interdisciplinaritate; 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 12/66 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Ce beneficii aduce 

abordarea complexă şi 

integratoare a unei teme? 

 

Introducere 

 

Metoda „Cubul”, bazată pe studierea şi prezentarea unei teme/unui 

subiect din mai multe perspective, dezvoltă 

capacitatea elevului de a analiza, explora şi 

aprofunda o anumită tematică, printr-o 

abordare complexă şi integratoare (D. Opriş, 

2006, p. 47). 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda „Cubul” 

 

Metoda „Cubul” este utilă pentru a încuraja dezvoltarea capacităţilor 

de analiză, sinteză, transfer, asociere şi 

argumentare ale elevilor, contribuind la 

formarea unei imagini globale asupra 

problemei abordate şi la o mai bună 

înţelegere a acesteia. Pentru a eficientiza 

sintetizarea informaţiilor, textele suport pot fi incluse într-o 

prezentare Power Point. 
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Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

Pentru eficientizarea şi valorificarea beneficiilor metodei, elevilor li 

se va explica clar modul de desfăşurare a activităţii: 

 

1. Se anunţă tema; 

2. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe; 

3. Se construieşte/se aduce un cub, iar pe cele şase faţete sunt 

scrise cele şase cerinţe: Descrie!, Compară!, Analizează!, Asociază!, 

Aplică! şi Argumentează pro şi contra!; 

4. Rezolvarea sarcinilor de lucru: Fiecare grupă va primi o fişă de 

lucru cu cerinţele 

corespunzătoare. În funcţie de 

timp, grupele de elevi vor 

rezolva fie toate cele şase 

sarcini (în ordinea indicată de 

profesor), fie câte una dintre 

ele (opţiunea pentru una dintre 

sarcini se poate face în funcţie 

de preferinţe sau aleatoriu). Se 

poate opta şi pentru formarea 

unor grupe de câte şase elevi, fiecare rezolvând în mod individual câte o 

sarcină. Trebuie avut în vedere ca sarcinile să fie egale ca dificultate şi 

timp de lucru necesar; 

5. Prezentarea temei din perspectiva celor şase cerinţe (fiecare 

grup/elev îşi va prezenta rezultatele); 

6. Sintetizarea informaţiilor rezultate. 
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Cum pot minimiza 

limitele utilizării 

metodei? 

La ce tip de lecţie pot 

folosi îndeosebi metoda 

„Cubului”? 

 

Limitele folosirii metodei: 

 

- dacă fiecare echipă va rezolva doar o 

singură sarcină, există posibilitatea de a trata 

superficial celelalte cinci perspective; 

- neimplicarea în mod egal a tuturor 

membrilor unei echipe; 

- consum mare de timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice 

 

Metoda „Cubul” poate fi integrată într-o 

strategie didactică inovativ-creativă în vederea 

abordării interdisciplinare a unor unităţi de conţinut în 

predarea Religiei. 

 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Oameni de cultură 

români – promotori ai credinţei creştine (clasa a XII-a) 

 

  

Temă de reflecţie: 

Gândiţi-vă la un avantaj/dezavantaj al utilizării acestei metode din perspectiva 

abordării unei teme din programa de Religie a cultului la care predaţi. 
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Care sunt disciplinele cu 

care pot colabora îndeosebi 

în vederea utilizării metodei 

„Cubului”? 

Strategia didactică: 

  

 Metode şi procedee: explicaţia, lectura textului biblic şi a textului 

literar, analiza de text şi interpretarea, argumentarea, conversaţia 

(catehetică, euristică), metoda „Cubul”, vizionarea prezentării Power 

Point, problematizarea, reflecţia; 

  

 Mijloace şi resurse: prezentare Power Point, videoproiector, laptop, 

fişe de lucru, un cub; 

  

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în echipe, 

activitate individuală. 

 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

Unitatea de conţinut Oameni de cultură români – promotori ai 

credinţei creştine este foarte ofertantă sub aspect interdisciplinar, 

profesorul de religie având posibilitatea de a intermedia elevilor de clasa a 

XII-a cunoaşterea unor personalităţi culturale româneşti şi din perspectiva 

unor discipline precum Literatura română, Filosofie, Istorie, Geografie, 

Fizică, Chimie, Anatomie, Arte etc.  

Metoda poate fi folosită cu 

succes pentru a aborda 

interdisciplinar o personalitate 

culturală, favorizând în acelaşi 

timp lucrul în echipă şi dezvoltarea 

gândirii critice. 
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Abordarea integratoare 

deschide noi 

orizonturi! 

 Exerciţiu model: Vasile Voiculescu – În Grădina Ghetsimani 

(Religie, Literatură română) – timp necesar: 50-100 de minute 

Sarcini de luru: 

 

Sarcina 1: Descrieţi contextul ultimei săptămâni din viaţa 

Mântuitorului Hristos. Ce rol au aceste evenimente în istoria mântuirii 

neamului omenesc? Punctaţi cât mai multe evenimente petrecute în 

Săptămâna Patimilor şi semnificaţia lor soteriologică. 

 

Sarcina 2: Comparaţi textul biblic cu textul literar şi subliniaţi 

asemănările şi deosebirile în ceea ce priveşte relatarea momentului 

rugăciunii Mântuitorului în Grădina Ghetsimani. Daţi exemple. 

 

Sarcina 3: Asociaţi titlul şi motivele poeziei cu semnificaţiile 

teologico-literare. Care este tema poeziei? Evidenţiaţi şi explicaţi figurile 

de stil pe care le consideraţi sugestive în conturarea temei.  

 

Sarcina 4: Analizaţi principalele aspecte din poezie care fac referire 

la umanitatea, respectiv divinitatea lui Hristos. Ce sugerează aceste 

ipostaze? 

 

Sarcina 5: Aplicaţi cunoştinţele religioase 

pe care le aveţi la această poezie, arătând 

implicaţiile teologice ale acţiunilor Mântuitorului 

aşa cum reies din textul liric.  

 

Sarcina 6: Argumentaţi, pe baza exemplelor din text, opţiunea 

autorului de a disocia în text cele două firi ale Mântuitorului şi a accentua 
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Ce rigori trebuie 

avute în vedere în 

folosirea metodei 

„Cubului”? 

lupta interioară a Mântuitorului. Consideraţi că autorul a rămas fidel 

textului biblic? 

 

După îndeplinirea sarcinilor, acestea se vor discuta public, prin 

implicarea tuturor elevilor, răspunsurile corecte fiind scrise/lipite pe 

faţetele corespunzătoare ale cubului. 

 

Pentru a-i încuraja pe elevi să îşi exprime punctul de vedere cu 

privire la calitatea perceperii unui mesaj prin intermediul unui text liric se 

va recurge la problematizare: Credeţi că receptarea unui mesaj important 

este influenţată de modul lui de formulare? Cum apreciaţi la nivel 

personal prezentarea unui eveniment religios într-o manieră poetică? Este 

benefică o astfel de abordare? 

 

 

 

 

 

Alte teme la care se poate folosi metoda „Cubul” pentru o 

abordare interdisciplinară: 

- Preacinstirea Maicii Domnului – clasa a IX-a (Religie, Istorie, Literatură 

română); 

- Monahismul – formă a spiritualităţii creştine – clasa a IX-a (Religie, 

Filosofie, Istorie); 

- Contribuţia mitropoliţilor români la dezvoltarea 

culturii naţionale (Varlaam, Dosoftei, Antim 

Ivireanul) – clasa a X-a (Religie, Literatură 

română, Istorie); 

Temă de reflecţie: 

Analizaţi impactul utilizării metodei „Cubului” din perspectiva virtuţilor 

formative pe care le implică. 
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- Familia creştină astăzi – clasa a XI-a (Religie, Istorie); 

- Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria) – 

clasa a XI-a (Religie, Filosofie); 

- Credinţa în înviere şi viaţa veşnică – clasa a XII-a (Religie, Filosofie, 

Istorie); 

- Biserica în perioada comunistă – clasa a XII-a (Religie, Istorie, 

Filosofie). 

 

Bibliografie: 

 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 

5230/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Cucoş, Constantin (coord.), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-

învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

 

 Şebu, Sebastian; Opriş, Monica; Opriş, Dorin, (2000), Metodica 

predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 
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Metoda „Pălăriile gânditoare” - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Metoda „Pălăriile gânditoare” ca metodă inovativ-creativă; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodei; 

 Integrarea metodei într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei „Pălăriile gânditoare”; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii metodei „Pălăriilor gânditoare” în predarea 

şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metoda în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul metodei „Pălăriilor gânditoare”; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Metoda „Pălăriile gânditoare”, strategii didactice inovativ-creative, 

interdisciplinaritate; 
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Ce beneficii aduce 

dezvoltarea gândirii 

laterale a elevilor? 

  

 Introducere 

 

Metoda „Pălăriile gânditoare” are 

la bază interpretarea, din partea 

participanţilor, a unui rol specific, care 

să acopere o anumită dimensiune a 

personalităţii, abordând o problemă 

din mai multe perspective. Astfel, 

membrii grupului vor trebui să joace, 

fiecare, pe rând, rolul echidistantului, 

rolul optimistului, rolul pesimistului, rolul exuberantului, rolul creativului şi 

rolul speculativului. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda „Pălăriile gânditoare” 

 

Această metodă dezvoltă capacitatea elevului de a 

analiza, explora şi aprofunda o anumită 

tematică, stimulând gândirea laterală, 

gândirea constructivă, complexă şi 

completă. Fiecare pălărie gânditoare 

reprezintă un mod de gândire, oferind o privire 

asupra informaţiilor, sentimentelor, judecăţilor, atitudinii 

pozitive, creativităţii, controlului. 
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Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

Eficienţa acestei metode constă în explicarea clară a sarcinilor de 

lucru: 

1. Se anunţă tema; 

 

2. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe de câte cinci elevi, fiecărei 

grupe alocându-i-se culoarea unei pălării; 

 

3. Se explică rolurile impuse de culoarea fiecărei pălării (se pot da şi 

fişe-suport cu rigorile ce trebuie respectate de fiecare pălărie, întrebări 

care să ghideze în formularea răspunsurilor); 

 

4. Rezolvarea sarcinilor de lucru: Fiecare grupă va primi o fişă de 

lucru cu cerinţe corespunzătoare, pe care le va rezolva ţinând cont de 

rolul impus de culoarea pălăriei. Dacă timpul permite, se pot aborda mai 

multe situaţii problematice, grupele schimbând între ele culorile pălăriilor, 

pentru a exersa cât mai multe roluri; 

 

5. Prezentarea temei din perspectiva celor şase roluri (fiecare 

grup/elev îşi va prezenta rezultatele). Reprezentanţii fiecărei grupe vor 

ieşi în faţă, purtând pe cap pălăria pe care o reprezintă şi vor prezenta 

rezultatele la care au ajuns (fiecărei pălării i se alocă un timp egal). O 

pălărie albastră va modera discuţiile şi va extrage la sfârşit concluzia, doi 

dintre „albaştri” vor evalua problematica tratată şi alţi doi vor evalua 

prestaţia pălăriilor şi respectarea rolului; 

 

6. Sintetizarea informaţiilor rezultate. 
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Cum pot ajuta elevii 

în asumarea cât mai 

fidelă a rolurilor 

impuse? 

La ce tip de lecţie pot 

folosi îndeosebi metoda 

„Pălăriilor 

gânditoare”? 

 

Metoda este utilă pentru a încuraja dezvoltarea în rândul elevilor a 

capacităţii de a comunica ceea ce simt, din perspectiva rolului impus, 

exteriorizându-şi sentimentele şi trăirile, dar şi de a schimba abordarea, 

experimentând mai multe moduri de gândire. Se pot folosi şi resurse 

didactice variate, spre a favoriza producerea ideilor (materiale 

audio/video, rezultatele unor studii/cercetări, 

fragmente de texte etc.). 

 

Limitele folosirii metodei: 

 

- dificultatea elevilor de a se identifica cu rolul pe 

care trebuie să îl joace şi de a respecta cerinţele acestuia în 

totalitate; 

- dificultatea de a trece cu lejeritate de la un rol la altul; 

- consum mare de timp; 

- abordare superficială de către unii elevi. 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda „Pălăriilor gânditoare” poate fi 

integrată într-o strategie didactică inovativ-

creativă în vederea abordării interdisciplinare 

a unor unităţi de conţinut în predarea Religiei. 

Temă de reflecţie: 

Care dintre roluri consideraţi că este cel mai dificil de interpretat de către elevi? 

De ce? 
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Model de aplicare la unitatea de conţinut: Creştinismul şi 

provocările lumii contemporane (clasa a IX-a) 

 

Strategia didactică: 

 

 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), 

metoda „Pălăriilor gânditoare”, argumentarea, problematizarea, 

dezbaterea, reflecţia; 

 

 Mijloace şi resurse: prezentare Power Point cu articole din mass-

media, videoproiector, laptop, fişe de lucru, pălării colorate; 

 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în echipe, 

activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

Unitatea de conţinut Creştinismul şi provocările lumii contemporane, 

prin subtemele pe care le include (Muzica în viaţa tinerilor, Tineretul şi 

mass-media, Pericolul drogurilor, Tinerii şi viaţa intimă), provoacă la o 

abordare interdisciplinară, astfel încât elevii de clasa a IX-a să trateze 

holistic problematica ridicată. Profesorul de Religie are posibilitatea de a 

aborda aceste aspecte ale vieţii contemporane şi impactul lor asupra 

societăţii în general şi a tinerilor în special împreună cu profesorul 

diriginte, cu consilierul şcolar, cu profesorul de Biologie, Anatomie, 

Chimie, Muzică, Literatură ori cu invitaţi din partea unor autorităţi 

locale/organizaţii non-guvernamentale de profil etc. 
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Ce fel de conţinuturi pot fi 

abordate interdisciplinar 

utilizând metoda „Pălăriilor 

gânditoare”? 

Metoda „Pălăriilor gânditoare” se 

dovedeşte eficientă în abordarea 

interdisciplinară a problematicilor de 

acest gen, delicate pentru elevii de 

clasa a IX-a, încurajând intercomunicarea şi 

relaţiile personale în cadrul colectivului, lucrul în echipă şi 

dezvoltarea gândirii critice.Metoda poate fi folosită cu succes pentru a 

aborda interdisciplinar o personalitate culturală, favorizând în acelaşi timp 

lucrul în echipă şi dezvoltarea gândirii critice. 

 

 Exerciţiu model: Tineretul şi mass-media (Religie, Literatură 

română, Consiliere şi orientare şcolară) – timp necesar: 50-100 de minute 

 

Sarcina 1: Pălăria albă – Informatorul: Prezintă informaţiile 

esenţiale despre articol (autor, titlu, data apariţiei). Descrie în maxim 5-7 

rânduri mesajul articolului, dispoziţia pe care ţi-o provoacă, impactul pe 

care îl are asupra tinerilor, valoarea literar-estetică a textului, calitatea 

imaginilor. 

 

Sarcina 2: Pălăria galbenă – Optimistul: Subliniază aspectele 

pozitive legate de acest articol. Ce îl recomandă ca fiind bun de 

citit/vizionat? 

 

Sarcina 3: Pălăria neagră – Pesimistul: Ce nu îţi place la acest 

material media? De ce crezi că nu ar trebui citit/vizionat? 

 

Sarcina 4: Pălăria roşie – Sensibilul: Descrie ce simţi 

citind/vizionând acest material. Cum crezi că se simt ceilalţi? 
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La baza gândirii laterale 

stă intuiţia, creativitatea 

şi dispoziţia.  

(E. de Bono) 

Sarcina 5: Pălăria verde – Creatorul: Ce ai schimba tu în abordarea 

acestui material? Crezi că este benefică citirea/vizionarea lui? Cum putem 

maximiza impactul mesajului transmis? 

 

Sarcina 6: Pălăria albastră – 

Moderatorul: Care este perspectiva oferită 

de acest material? Cât de important este 

mesajul pe care îl transmite? Crezi că celelalte 

pălării au evaluat corect articolul dezbătut? 

 

În extragerea concluziilor, se vor puncta criteriile ce trebuie avute în 

vedere atunci când selectăm articolele din mass-media în vederea 

lecturării/vizionării/audierii, dar şi necesitatea de a nu privi dintr-un 

singur unghi tema abordată de acestea. Se poate folosi şi 

problematizarea, în vederea generalizării şi aplicării cunoştinţelor în viaţa 

personală: Alegerea noastră în materie de media poate fi influenţată de 

folosirea exclusivă a unui singur tip de gândire? Credeţi că un mod de 

gândire unilateral se reflectă în relaţiile cu ceilalţi şi cu Dumnezeu? 

 

 

 

 

 

 

 

Alte teme la care se poate folosi metoda „Pălăriile 

gânditoare” pentru o abordare interdisciplinară: 

 

- Iubire şi dreptate – clasa a X-a (Religie, Psihologie); 

Temă de reflecţie: 

„Dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul...” 

Edward de Bono 
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- Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase – clasa a XI-a 

(Religie, Filosofie); 

- Dialogul între credinţă şi ştiinţă – clasa a XII-a (Religie, Fizică, Chimie, 

Anatomie, Istorie, Geografie, Filosofie). 

 

Bibliografie: 

 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 

5230/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Cucoş, Constantin (coord.), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 De Bono, Edward, (2008), Şase pălării gânditoare, ediţia a III-a, 

trad. Adriana Ciorbaru, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 

 

 Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-

învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

 

 Şebu, Sebastian; Opriş, Monica; Opriş, Dorin, (2000), Metodica 

predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 
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Metoda „Inteligenţelor multiple” - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Metoda „Inteligenţelor multiple” ca metodă inovativ-creativă; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodei; 

 Integrarea metodei într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei „Inteligenţelor multiple”; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii metodei „Inteligenţelor multiple” în 

predarea şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metoda în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul metodei „Inteligenţelor multiple”; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Inteligenţele multiple, strategii didactice inovativ-creative, interdisciplinaritate; 
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Ce beneficii aduce 

valorificarea diferitelor tipuri 

de inteligenţă a elevilor? 

 

 

 Introducere 

Fiecare persoană posedă un set de 

abilităţi/ talente, numite de Howard 

Gardner „inteligenţe”, şi anume: 

verbală/lingvistică, logico-matematică, 

vizuală/spaţială, ritmică/muzicală, 

corporală/kinestezică, interpersonală, 

intrapersonală, naturală, ponderea lor 

variind. Aceste „inteligenţe” nu sunt 

prezente într-o singură formă pură, ci 

apar la nivel individual în combinaţii, 

fiecare individ reprezentând de fapt „o colecţie de inteligenţe”. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda „Inteligenţelor multiple” 

 

Metoda „Inteligenţelor multiple” se bazează pe 

diversitatea tipurilor de inteligenţă ale 

elevilor, fructificând potenţialul lor 

creator, însă această metodă nu 

trebuie confundată cu organizarea 

activităţii pe centre de învăţare/activitate. 

Exersarea inteligenţelor multiple se dovedeşte valoroasă 
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pentru o abordare interdisciplinară, mai ales când vorbim de discipline 

provenind din arii curriculare diferite, iar valorificarea lor îşi demonstrează 

utilitatea în cazul temelor ce presupun o abordare complexă. 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

Pentru a beneficia la maxim de utilizarea acestei metode, elevilor li 

se va explica clar modul de desfăşurare a activităţii: 

1. Se anunţă tema; 

2. Elevii sunt împărţiţi în cinci-opt grupe tematice, conform 

aptitudinilor lor; 

3. Se explică sarcinile de 

lucru şi aşteptările din partea 

profesorului; 

4. Rezolvarea sarcinilor de 

lucru: Ei vor fi încurajaţi să îşi 

valorifice tipul de inteligenţă 

predominant (lingvistică, de 

comunicare interpersonală, 

kinestezico-practică, logico-

matematică, analitico-sintetică 

etc.) în cadrul grupului din care 

fac parte şi să îşi exprime 

argumentat punctul de vedere 

asupra subiectului propus, 

conform sarcinii trasate; 

5. Prezentarea temei din perspectiva celor cinci-opt tipuri de 

abordare. Reprezentanţii fiecărei grupe vor prezenta rezultatele obţinute 

împreună, iar la sfârşit vor oferi clarificări, dacă situaţia o impune; 
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Cum pot valorifica diferite 

tipuri de inteligenţă în 

predarea conţinuturilor 

religioase? 

6. Sintetizarea informaţiilor rezultate.  

 

Utilitatea metodei rezidă în stimularea dezvoltării inteligenţelor 

multiple ale fiecăruia, ceea ce permite valorizarea tuturor elevilor, inclusiv 

a celor care întâmpină dificultăţi în a se exprima liber, oferindu-le tuturor 

şansa de a avea satisfacţia propriei reuşite. Munca în echipă facilitează 

învăţarea prin cooperare, elevii fiind stimulaţi să interacţioneze, să 

exprime păreri personale, să colaboreze în realizarea sarcinilor de 

învăţare şi să se simtă parte integrantă a unui cerc care le pune în valoare 

aptitudinea/talentul.  

 

Limitele folosirii metodei: 

- se poate crea dezordine în timpul lucrului în echipă; 

- nu se poate evalua cu exactitate activitatea şi contribuţia fiecărui 

elev. 

 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

Metoda „Inteligenţelor multiple” 

poate fi integrată cu succes într-o 

strategie didactică inovativ-creativă în 

vederea abordării interdisciplinare a 

unor unităţi de conţinut în predarea Religiei. 

Temă de reflecţie: 

Consideraţi că tipurile diferite de inteligenţă au acelaşi aport în procesul 

învăţării? 
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Ce deschideri 

interdisciplinare îmi 

facilitează tipul meu 

predominant de inteligenţă? 

Dar al elevilor? 

Cunosc tipul de 

inteligenţă 

predominant al elevilor 

mei? 

 

 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Respectul faţă de 

lumea creată. Ecologie creştină (clasa a XI-a) 

 

Strategia didactică: 

  

 Metode şi procedee: explicaţia, lectura 

şi analiza textului, argumentarea, 

Brainstorming, metoda „Inteligenţelor 

multiple”, conversaţia (catehetică, euristică), discuţia de grup; 

 

 Mijloace şi resurse: fişe de lucru, coli carton, carioci şi creioane 

colorate; 

  

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în echipe, 

activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

Unitatea de conţinut Respectul faţă de lumea creată (Ecologie 

creştină) este prin excelenţă o unitate ce trebuie abordată interdisciplinar, 

astfel încât elevii de clasa a XI-a să 

conştientizeze importanţa mediului în 

care trăim, raporturile cu acesta şi 

rolul omului ca factor de echilibru. În 

vederea conturării unei viziuni de 

ansamblu, profesorul de Religie este 

chemat să transmită conţinuturile specifice acestei 
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teme împreună cu profesorii de Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, 

Filosofie, Literatură română ori cu invitaţi din partea unor autorităţi 

locale/organizaţii non-guvernamentale de profil etc. 

Metoda „Inteligenţelor multiple” sprijină acest demers; elevii, 

organizaţi în grupe tematice, în care predomină acelaşi tip de inteligenţă, 

lucrează pentru a rezolva sarcinile nu doar creativ, ci şi respectând rigorile 

ştiinţifice. 

 

 Exerciţiu model: Respectul faţă de lumea creată. Ecologie creştină 

(Religie, Literatură română, Geografie, Chimie, Arte) – timp necesar: 50 

de minute 

 

Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior, referitoare la crearea 

lumii, relaţia omului cu mediul bioclimatic în care trăieşte, rolul lui în 

protejarea naturii, se poate face prin intermediul Brainstorming-ului: Cum 

se pot implica tinerii în protejarea naturii, ca dar al lui Dumnezeu pentru 

oameni? Răspunsurile vor fi direcţionate spre noua temă, conţinuturile 

urmând să fie însuşite prin rezolvarea unor sarcini în cadrul grupelor de 

lucru, plecând de la texte suport. 

 

Atelierul 1: Artiştii: Desenaţi un poster pentru a sensibiliza opinia 

publică în ceea ce priveşte relaţia om-natură (inteligenţa 

vizuală/spaţială). 

 

Atelierul 2: Literaţii: Compuneţi o Scrisoare a naturii către omenire 

(inteligenţa verbală/lingvistică). 

 

Atelierul 3: Verzii: Concepeţi un program de ecologizare a mediului 

înconjurător (inteligenţă interpersonală). 
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Fiecare copil este diferit 

şi nu poate fi comparat 

decât cu sine însuşi! 

 

Atelierul 4: Creştinii: Subliniaţi rolul creştinilor în respectarea şi 

protejarea creaţiei lui Dumnezeu, ca împlinire a poruncilor divine, 

argumentându-vă poziţia cu texte scripturistice (inteligenţă personală). 

 

Atelierul 5: Savanţii: Aduceţi 

argumente ştiinţifice în ceea ce priveşte 

necesitatea exploatării raţionale a resurselor 

naturale (inteligenţă logico-matematică). 

 

Fiecare echipă va primi câte un text suport, iar activitatea va fi 

supravegheată de un juriu format din doi-trei elevi. 

 

Concluziile activităţii vor fi trase de membrii juriului, care vor 

aprecia produsele realizate şi vor puncta principalele probleme cu care se 

confruntă mediul, dar şi modalităţile de rezolvare a problemelor ivite. 

Pentru a sublinia necesitatea conlucrării tuturor categoriilor sociale şi a 

corelării factorilor de decizie, în vederea păstrării integrităţii naturii, se va 

recurge la problematizare: Mai putem vorbi astăzi de o armonie a omului 

cu natura, pe de o parte, şi a elementelor naturii între ele, pe de altă 

parte? 

 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

„Nu contează cât de inteligenţi sunteţi, ci cum sunteţi inteligenţi.” 

Howard Gardner 
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Alte teme la care se poate folosi metoda „Inteligenţelor 

multiple” pentru o abordare interdisciplinară: 

 

- Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în obiceiuri - 

clasa a IX-a (Religie, Istorie, Arte, Literatură română); 

- Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om – clasa a X-a (Religie, 

Psihologie, Filosofie, Literatură română); 

- Dialogul între credinţă şi ştiinţă – clasa a XII-a (Religie, Fizică, Chimie, 

Anatomie, Istorie, Geografie, Filosofie). 

Bibliografie: 

 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 

5230/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Cucoş, Constantin (coord.), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

  

 Gardner, Howard, (2006), Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, 

Editura Sigma, Bucureşti. 

 

 Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-

învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

 

 Şebu, Sebastian; Opriş, Monica; Opriş, Dorin, (2000), Metodica 

predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia.  
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Metodele KWL şi SINELG - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Metodele KWL şi SINELG ca metode inovativ-creative; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodelor; 

 Integrarea metodelor într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodelor KWL şi SINELG; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii metodelor KWL şi SINELG în predarea şi 

aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metodele în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul metodelor KWL şi SINELG; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Metoda KWL, SINELG, strategii didactice inovativ-creative, interdisciplinaritate; 
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Cât reţinem din ceea ce 

citim? Cum ştiu ceea ce 

ştiu? 

 

 Introducere 

A gândi critic înseamnă a fi curios, a pune întrebări, a căuta 

răspunsuri, a te documenta şi a cerceta 

dincolo de ce ţi se oferă, a analiza cauze şi 

a trage concluzii privind efectele, a găsi 

alternative, a evalua argumente. Având un 

caracter activ, gândirea critică îl ajută pe 

cel care învaţă să stăpânească informaţia, 

să reconfigureze conţinuturile şi să le 

ordoneze în noi tipare. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metodele KWL şi SINELG 

 

KWL (Know – Want to Learn – Learned), sau în varianta autohtonă 

„Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat”, este, după D. Opriş, „metoda utilizată 

în vederea valorificării cunoştinţelor şi experienţelor anterioare ale 

elevilor, în vederea optimizării învăţării” (2006, p. 112). Astfel se 

valorifică experienţa anterioară de cunoaştere a elevilor. 

 

SINELG este acronimul pentru Sistemul 

Interactiv de Notare pentru Eficientizarea 

Lecturii şi Gândirii, definind metoda prin care 

„se urmăreşte dezvoltarea capacităţii elevilor de 

identificare şi înţelegere a conţinutului de idei al 

unui text, pentru o învăţare eficientă” (D. Opriş, 2006, p. 40). 
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Este important ca fiecare 

elev să aibă posibilitatea 

să îşi exprime punctul de 

vedere! 

Metoda se axează, aşadar, pe menţinerea implicării active a gândirii 

elevilor atunci când lecturează un text, pe focalizarea atenţiei asupra 

elementelor importante, în baza unui sistem de notare. 

 

Cele două metode se pot utiliza separat sau combinate, în cel de-al 

doilea caz KWL fiind preambulul pentru rezolvarea unor sarcini de lucru 

după lecturarea critică a unor texte suport. 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

În vederea potenţării la maxim a beneficiilor celor două metode, 

elevilor trebuie să li se dea explicaţii clare privind etapele de lucru şi 

sistemul de notare pe marginea textului: 

 

1. Prezentarea temei activităţii; 

2. Împărţirea colectivului de elevi: elevii pot lucra în perechi sau 

grupe egale; 

3. Valorificarea cunoştinţelor anterioare: perechile/grupele vor 

întocmi o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema dată, în urma unui 

brainstorming. Simultan, li se vor împărţi fişe de lucru cu următorul tabel: 

 

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

   

 

 

Elevii vor completa în prima coloană toate 

informaţiile pe care le au deja despre tema 

aflată în discuţie. Solicitându-le actualizarea 

cunoştinţelor, elevii sunt implicit îndrumaţi să 

se concentreze şi asupra acelor lucruri pe care 
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Monitorizarea 

înţelegerii stă la baza 

învăţării active şi 

durabile! 

nu le ştiu sau pe care ar vrea să le aprofundeze. Vor formula întrebări în 

acest sens, ceea ce va contribui la dirijarea atenţiei în timpul lecturii 

(lectură personalizată);  

 

4. Lectura individuală a textului prin metoda SINELG: elevii vor citi 

individual textul, urmărind realizarea de adnotări marginale cu anumite 

semnificaţii: 

- semnul “√” (bifă) - acolo unde conţinutul confirmă cunoştinţele 

sau opiniile elevului; 

- semnul “-” (minus) - acolo unde conţinutul textului infirmă opiniile 

personale; 

- semnul “+” (plus) - când informaţia citită este nouă; 

- semnul “?” (semnul întrebării) - acolo unde se consideră că un 

anumit aspect este tratat confuz sau unde există un anumit aspect despre 

care elevul ar dori să afle mai multe informaţii. 

 

5. Sintetizarea informaţiilor: acestea pot fi centralizate într-un tabel 

aflat sub textul suport: 

 

 

6. Înţelegerea (realizarea sensului) şi 

monitorizarea înţelegerii: în această etapă, 

elevii îşi vor monitoriza propria înţelegere a 

textului, introducând noile informaţii în 

schemele de cunoaştere pe care le deţin deja, vor 

√ 

Cunoştinţe 
confirmate de 

text 

- 
Cunoştinţe 

infirmate de text 

+ 

Cunoştinţe noi, 
neîntâlnite până 

acum 

? 

Cunoştinţe 
incerte, ce 

trebuie cercetate 
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face corelaţii între noile informaţii şi cele cunoscute. Ca moderator, 

profesorul va încuraja şi dirija analiza critică, analiza comparativă şi 

sinteza; 

7. Reflecţia: se va reveni la lucrul în perechi/grupe şi se va 

completa coloana „Am învăţat” de pe prima fişă de lucru; se trec 

răspunsurile găsite în urma lecturării textului la întrebările formulate 

anterior şi se vor face comparaţii între cunoştinţele anterioare şi 

răspunsurile găsite. În cazul în care la unele întrebări nu s-au găsit 

răspunsuri corespunzătoare, acestea pot fi oferite de către profesor sau se 

pot da teme de cercetare pentru acasă;  

8. Etapa discuţiilor finale şi a concluziilor. 

Cele două metode prezintă avantajul de a implica activ elevii în 

actul învăţării, dezvoltându-le creativitatea, formându-le capacitatea de a 

lectura critic, conştient un text şi de a-şi monitoriza propria înţelegere, 

stimulând transferul şi reorganizarea cunoştinţelor prin intermediul 

comparaţiei şi corelaţiei şi favorizând o mai bună retenţie a cunoştinţelor 

transmise.  

Limitele folosirii metodelor: 

- lipsa de concentrare/superficialitatea în lecturarea textului 

conduce la eşecul metodei; 

- apariţia unor confuzii/ambiguităţi şi nerezolvarea lor 

corespunzătoare; 

- dificultăţi de a formula întrebări relevante pentru tema în discuţie 

şi care să antreneze descoperirea de noi informaţii/cercetarea unor 

aspecte. 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

Credeţi că aceste metode îşi păstrează eficienţa în cazul elevilor cu deficit de 

atenţie? 
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Cum îşi demonstrează 

KWL şi SINELG eficienţa 

în cazul abordării 

interdisciplinare? 

 

 Noţiuni teoretice  

Metodele KWL şi SINELG oferă suportul necesar pentru a fi integrate 

cu succes într-o strategie didactică inovativ-creativă în vederea abordării 

interdisciplinare a unor unităţi de conţinut în predarea Religiei. 

 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Persoana 

Mântuitorului Iisus Hristos (clasa a XI-a) 

 

Strategia didactică: 

  

 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), 

metoda KWL, tabelul SINELG, lectura şi interpretarea textului, 

expunerea, argumentarea, dezbaterea, problematizarea; 

 

 Mijloace şi resurse: fişe de lucru; 

 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în 

perechi/echipe, activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

Persoana Mântuitorului Iisus Hristos 

este o unitate de conţinut ce permite o 

abordare interdisciplinară, întrucât 

încorporează, dincolo de cunoştinţe 

teologice, noţiuni din alte domenii, precum Istorie, 

Geografie, Psihologie, Fizică, Chimie, Anatomie. 
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Brainstorming-ul colectiv 

contribuie la întărirea 

relaţiilor interpersonale şi 

creează un orizont comun 

de aşteptări! 

Interdisciplinaritatea este chiar recomandată, astfel încât elevii de clasa a 

XI-a să îşi întărească convingerile religioase şi cu dovezi provenind din 

rândul altor discipline. Tinerii vor fi capabili să elaboreze argumentări 

fundamentate referitoare la învăţătura de credinţă. 

 

 Exerciţiu model: Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 

Mântuitorului (Religie, Anatomie, Psihologie, Istorie) – timp necesar: 50-

100 de minute 

Pe tablă se va desena tabelul KWL. După împărţirea colectivului de 

elevi în perechi, ca punct de plecare în reactualizarea cunoştinţelor se pot 

formula câteva întrebări de genul: 

- Care sunt principalele învăţături despre Mântuitorul Hristos 

menţionate în Crez (Simbolul credinţei)? 

- Ce însuşiri ale Mântuitorului derivă din calitatea de Fiu al lui 

Dumnezeu? 

- Argumentaţi motivele Întrupării Mântuitorului. 

- Ce paragrafe din Crez vorbesc despre Moartea şi Învierea 

Mântuitorului? 

Răspunsurile obţinute vor fi trecute în prima coloană („Ştiu”), iar 

ceea ce le este neclar şi doresc să aprofundeze în coloana „Vreau să ştiu”. 

Pentru a stimula producerea de întrebări, se vor citi fragmentele 

scripturistice de la Luca 23, 44-47 şi 24, 1-7 şi se vor adresa întrebările:  

- Este fundamentată scripturistic învăţătura 

despre moartea şi Învierea Mântuitorului? 

- Având în vedere că nu au existat 

martori direcţi, poate fi combătută 

realitatea Învierii? Argumentaţi. 

Se împart apoi aleatoriu cele şase texte 

suport privind teoriile ce contestă Învierea şi argumentele 
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Selectarea 

textelor trebuie 

să ţină cont de 

ceea ce ştiu 

elevii! 

prin care acestea pot fi combătute, astfel încât fiecare elev să primească 

un text spre lectură. Li se amintesc regulile lecturii SINELG, iar elevii vor 

face adnotările marginale şi vor completa tabelul sintetic de pe fişele de 

lucru. 

Textele suport pot fi cele adaptate după PS Calinic Botoşăneanul 

(2011, pp. 56-61): 

 

Textul 1: Ipoteza furtului sau a înşelăciunii 

Ipoteza furtului trupului lui Hristos din mormânt de către Apostoli a 

fost lansată de iudei, chiar în dimineaţa Învierii. A fost îmbrăţişată mai 

târziu de criticii raţionalişti, care susţineau că înşişi arhiereii şi fariseii 

iudei au ascuns trupul lui Iisus, pentru a se evita tulburările sociale. 

Ipoteza nefiind plauzibilă, s-a căutat o altă explicaţie; de data aceasta, 

acuzat de furt a fost însuşi grădinarul acelui loc care, 

dându-şi seama că trupul lui Iisus va deveni obiect de 

venerare, l-ar fi ascuns de teamă ca nu cumva 

pelerinii să-i calce grădina. S-a mai sugerat apoi 

ideea cum că ucenicii ar fi greşit mormântul: „Nu 

este aici”, le-a spus tânărul îmbrăcat în alb. Dar 

aceasta nu poate fi decât o pură speculaţie. Cum adică să fi 

uitat Apostolii mormântul în care Domnul fusese pus cu numai o zi în 

urmă?! 

Dar cum rămâne cu faptul că mormântul a fost găsit gol?  

Negreşit, una dintre cele trei posibile ipoteze poate fi adevărată. 

Sau cei apropiaţi I-au luat trupul, sau duşmanii L-au furat, sau Iisus a 

înviat. 
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În analiza textelor elevii 

trebuie ajutaţi să facă 

distincţia între 

convingerile personale şi 

informaţia supusă 

evaluării! 

Textul 2: Combaterea ipotezei furtului 

E adevărat că cei plătiţi să păzească mormântul nu L-au văzut pe 

Hristos înviind. Nici nu ar fi putut, pentru că venirea unui înger care a 

răsturnat piatra de la uşa mormântului şi cutremurul produs i-au 

înfricoşat pe soldaţii romani atât de mult, încât ei „s-au făcut ca morţi” 

(Matei 28, 2-4). Iar când s-au deşteptat şi au văzut mormântul gol, ei nu 

s-au gândit la Învierea lui Hristos, ci au alergat la mai-marii iudeilor, 

mărturisindu-şi uimirea. Însă s-au lăsat uşor momiţi de banii acestora, 

lansând ideea furtului (Matei 28, 11-15).  

Din Evanghelii aflăm că Apostolii au fost bulversaţi de cele 

întâmplate lui Hristos în Săptămâna Patimilor. Simpli pescari din Galileea, 

Apostolii şi-au părăsit Învăţătorul în timpul Patimilor Sale şi s-au lepădat 

de El, ascunzându-se de frica iudeilor. Cum ar fi îndrăznit aşadar să se 

apropie de un mormânt sigilat, pus sub pază romană, sau să-şi închipuie 

că toţi soldaţii puteau să adoarmă într-un somn atât de greu, încât să nu 

audă zgomotul rostogolirii pietrei care pecetluia mormântul? 

Şi, dacă totuşi ar fi făcut-o, de ce nu au luat trupul 

cu tot cu învelişurile de pânză, care – în mod 

sigur – necesitau răbdare şi timp pentru a fi 

dezvelite, mai ales că mirodeniile cu care 

erau îmbibate ar fi făcut practic imposibilă 

desfacerea lor intactă sau fără a răni şi mai 

mult trupul plin de lovituri?  

Ipoteza că L-ar fi luat duşmanii Săi, arhiereii evrei, este 

contrazisă de teama acestora mărturisită lui Pilat: „Doamne, ne-am adus 

aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă 

voi scula. Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca 

nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a 

sculat din morţi” (Matei 27, 63-64). Apoi, dacă L-ar fi furat, nu ar fi 
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Ese recomandată corelarea 

informaţiilor provenite din 

sfera diferitor discipline, 

pentru a nu induce confuzii! 

afirmat ei înşişi ceea ce nu voiau să se întâmple, şi anume că Hristos S-a 

sculat din morţi? Cine ar fi ştiut dacă ei sau ucenicii L-au furat, atâta timp 

cât Iisus nu Se afla în mormânt? 

 

Textul 3: Ipoteza morţii aparente 

Alţii au încercat atunci să explice 

Învierea lui Hristos plecând de la 

ipoteza că Iisus ar fi fost în moarte 

aparentă sau clinică, revenindu-Şi 

după trei zile datorită mediului oferit 

de răcoarea mormântului şi de mirosul 

aromatelor. Şi când Iisus Şi-a revenit, tocmai atunci Nicodim 

a dat la o parte piatra de pe uşa mormântului. Doctorul german Paulus, 

profesor la Heidelberg, în cartea sa „Leben Jesu” (1828), spune că 

supliciul crucii omora lent, moartea venind după ore lungi de suferinţă, or, 

Iisus a rămas doar două, trei ore pe cruce, a suferit un leşin profund, dar 

şi-a revenit în răcoarea mormântului. Paulus nu accepta cuvântul „înviere” 

ci pe cel de „înviorare”, deoarece Iisus n-ar fi murit cu totul, ci băutura ce 

I-a fost dată a putut foarte bine să-L ameţească, să-Şi piardă cunoştinţa. 

Medicina a dovedit că cei răstigniţi pot sta mai multe ore pe cruce, fără să 

moară. Chiar Iosif Flavius, contemporanul lui Iisus, aminteşte de 

asemenea cazuri în cărţile sale, deşi, când vorbeşte despre Iisus, nu 

afirmă că s-a petrecut şi cu El aşa ceva. Deşteptarea în răcoarea 

mormântului nu e altceva decât întoarcerea Lui la viaţă pentru scurtă 

vreme, ceea ce pentru deznădăjduiţii ucenici şi pentru lumea creştină a 

primelor veacuri a fost socotită înviere.  
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Textul 4: Combaterea ipotezei morţii aparente 

Susţinătorii teoriei morţii aparente nu ţin cont de suferinţele şi 

torturile la care Hristos a fost supus, de străpungerea coastei Sale cu 

suliţa, din care a curs „sânge şi apă” (Ioan 19, 34), cea mai clară dovadă 

a morţii Sale. Faptul că soldaţii romani nu au zdrobit fluierele picioarelor 

lui Iisus, ca celorlalţi doi răstigniţi, metodă ce grăbea moartea, 

demonstrează că aceştia, obişnuiţi să constate decesul condamnaţilor, 

erau convinşi de moartea Mântuitorului. 

Susţinătorii ipotezei nu iau în calcul nici faptul că – dacă, prin 

absurd, Iisus ar fi supravieţuit răstignirii – El ar fi murit cu siguranţă prin 

asfixiere, întrucât, după ungerea trupului cu miresme şi învelirea în 

giulgiu, nu ar mai fi putut respira. Aşadar, ipoteza morţii aparente e cu 

atât mai neverosimilă cu cât este lipsită de logica proceselor biologice. 

Dar ce să mai spunem despre efectul pe care l-ar fi putut avea asupra 

ucenicilor un Iisus revenit la viaţă din moarte clinică?! Negreşit, ar fi fost 

o dezamăgire şi un dezgust care nicidecum nu le-ar fi insuflat un aşa de 

spectaculos entuziasm misionar. 

 

Textul 5: Ipoteza halucinaţiei colective 

Alţi critici au recurs la ipoteza halucinaţiei colective, încercând să 

explice Învierea Domnului prin fenomene de psihologie, precum 

halucinaţia, sugestia, extazul. Ei susţin că în jurul Mântuitorului, în 

mulţimea ucenicilor devotaţi, erau şi câteva femei entuziaste, exaltate, 

credule, iubitoare şi extaziate care, zdruncinate de moartea lui Iisus, au 

căzut victimele iluziei că L-au văzut înviat. Pradă halucinaţiilor, femeile îi 

influenţează pe Apostoli, iar aceştia îi sugestionează pe ucenicii lor şi aşa 

mai departe, născându-se astfel mitul învierii lui Hristos. 

Iluzia despre învierea lui Iisus ar fi pornit de la Maria Magdalena, o 

femeie cu nervii slabi, duioasă admiratoare a Profetului din Nazaret. În 
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Textele suport 

trebuie să respecte 

rigorile ştiinţifice! 

plus, descoperirea mormântului gol şi arătările Mântuitorului după Înviere 

sunt considerate tot halucinaţii. Ceea ce ucenicii au văzut nu a fost trupul, 

ci „duhul” lui Iisus. Ei au avut numai iluzia că-L văd pe Iisus, căci, se ştie, 

martor ocular al Învierii n-a fost nimeni.  

Este negată posibilitatea unei învieri fizice, afirmându-se că Iisus a 

„înviat” în propovăduirea Apostolilor, prin autosugestionarea lor că El este 

viu. Astfel, după Răstignire Apostolii ar fi fugit în Galileea, descurajaţi. Dar 

amintirea lui Iisus i-a urmărit şi i-a însoţit în mijlocul preocupărilor lor 

zilnice. Le plăcea să-şi amintească cuvintele Sale, promisiunile Sale şi 

încercau să se convingă că ele nu erau deşarte, că trebuiau să se 

realizeze, că Iisus era încă viu. Petru îşi închipui că L-a văzut, ceilalţi că-L 

văzură de asemenea şi toţi se convinseseră, prin autosugestie, că El a 

înviat. 

Ucenicii ar fi ajuns să „înţeleagă” că Iisus a 

supravieţuit prin moarte şi că, în consecinţă, 

propovăduind că El este viu, s-a petrecut o 

„schimbare” lăuntrică în fiinţa lor, reuşind să 

sugereze şi altora entuziasmul propovăduirii. 

Credinţa lor s-ar fi format, aşadar, în Galileea, iar 

când această credinţă s-a întărit, ei s-au întors în 

Ierusalim pentru a se dedica răspândirii Evangheliei.  

 

Textul 6: Combaterea ipotezei halucinaţiei colective 

Ipoteza halucinaţiei colective nu are nici un temei. Dicţionarele de 

psihologie sau de psihiatrie definesc halucinaţia drept un fenomen psiho-

patologic, având un pronunţat caracter individual şi nu colectiv. 

Evangheliile precizează că în Galileea Hristos Înviat s-a arătat la peste 

500 de oameni.  
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Dezbaterea trebuie să 

vizeze argumentele 

identificate în text! Nu 

vom permite atacul la 

persoană! 

Dacă întâlnirea Mariei din Magdala cu Iisus ar fi fost o halucinaţie, 

nu L-ar fi socotit pe Acesta drept paznicul sau grădinarul mormintelor, ci 

ar fi crezut, încă de la început, că este Iisus; o halucinaţie nu se 

potriveşte în nici un fel cu o confuzie. Şi chiar dacă ar fi fost grădinarul, 

din cauza halucinaţiei ar fi trebuit să-L vadă pe Iisus. Lucrurile însă s-au 

petrecut tocmai invers: Era Iisus Cel pe Care L-a confundat cu grădinarul. 

Abia după ce Iisus i-a vorbit, ea L-a recunoscut. Iar cât priveşte pe 

Apostoli, ei nu erau nişte creduli, ba chiar s-au arătat a fi spirite foarte 

critice. Firea lor bănuitoare devine suspect de neîncrezătoare la auzul că 

Iisus a înviat; Apostolii au nevoie de noi şi noi dovezi. De aceea, cer 

probe. Toma cere să Îi pipăie rănile, căci pe ceilalţi zece Apostoli ori pe 

Luca şi Cleopa nu-i crede − precum nu le crede nici pe femeile mironosiţe 

− până când nu-L va vedea pe Hristos în mijlocul lor. Mai mult, Apostolii 

nu cred până când nu Îl văd mâncând împreună cu ei. Iar după ce sunt 

încredinţaţi că într-adevăr a înviat, nu mai pot fi opriţi de nimeni şi de 

nimic pentru a-L vesti lumii cu un curaj nemaiîntâlnit în istorie, chiar 

dându-şi viaţa pentru El şi pentru adevărul Învierii Sale. 

 

Spre a verifica înţelegerea textului şi a facilita transferul 

cunoştinţelor, se va face o dezbatere pe marginea teoriilor ce combat 

Învierea şi a contraargumentelor ce demontează validitatea lor. Elevii se 

vor grupa în funcţie de textul primit spre lectură (în această etapă având 

posibilitatea de a-şi clarifica şi aspectele incerte sau 

informaţiile noi), dezbaterea opunând două 

tabere majore, Pro şi Contra Înviere. 

Fiecare grupă va fructifica informaţiile 

aflate în urma lecturării textelor, aducând 

argumente în favoarea teoriei pe care o 

susţin. În acest mod, toţi elevii vor cunoaşte 
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teoriile ce încearcă să explice Învierea Mântuitorului, dacă argumentele pe 

care se bazează acestea sunt viabile sau nu şi care sunt 

contraargumentele creştine ce demonstrează absurditatea lor. 

 

După ce toate teoriile vor fi discutate, se va face reflecţia asupra 

temei abordate, revenindu-se la tabelul KWL şi sintetizându-se 

informaţiile noi în coloana „Am învăţat”. Se va face corespondenţa între 

întrebările formulate şi răspunsurile găsite în urma lecturării textelor. 

Pentru a extrage concluziile ce se impun, se va cere elevilor să 

găsească motivul apariţiei teoriilor ce combat Învierea, dar şi să 

interpreteze fragmentul scripturistic de la I Corinteni 15, 14. Asocierea, 

generalizarea şi aplicarea cunoştinţelor se face prin intermediul unor 

întrebări problematizatoare: Cum mărturisim noi, astăzi, Învierea? Este 

respectarea zilei de Duminică o celebrare a Învierii? Cum trebuie să 

primim Învierea, atât de Paşti cât şi în fiecare duminică? Este Învierea lui 

Hristos suficientă pentru învierea noastră? 

 

 

 

 

 

 

Alte teme la care se pot folosi metodele KWL şi SINELG 

pentru o abordare interdisciplinară: 

- Preacinstirea Maicii Domnului – clasa a IX-a (Religie, Literatură română, 

Istorie); 

- Cinstirea sfinţilor – clasa a IX-a (Religie, Istorie, Literatură română, 

Filosofie); 

 

Temă de reflecţie: 

„Spune-mi şi voi uita. Învaţă-mă şi îmi voi aminti. Implică-mă şi voi învăţa!” 

Benjamin Franklin 
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- Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om – clasa a X-a (Religie, 

Psihologie); 

- Adeverirea Morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului – Giulgiul din Torino 

– clasa a XI-a (Religie, Anatomie, Chimie, Fizică, Istorie, Geografie); 

- Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie) – clasa a XII-a (Religie, 

Anatomie, Psihologie, Filosofie). 

 

Bibliografie: 

  

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 

5230/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Calinic Botoşăneanul, PS, (2011), Penticostarul – Cincizecimea 

Învierii, Editura Doxologia, Iaşi. 

 

 Cucoş, Constantin (coord.), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-

învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

 

 Şebu, Sebastian; Opriş, Monica; Opriş, Dorin, (2000), Metodica 

predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 
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Metoda studiului de caz - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Studiul de caz ca metodă inovativ-creativă; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodei; 

 Integrarea metodei într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei studiului de caz; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii studiului de caz în predarea şi 

aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metoda în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul studiului de caz; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Studiul de caz, strategii didactice inovativ-creative, interdisciplinaritate; 
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Cum îi pot familiariza 

pe elevi cu utilizarea 

studiului de caz? 

 

  

 Introducere 

Contactul elevilor cu realităţile 

complexe, autentice, din viaţa reală sau 

dintr-un domeniu dat, este necesar pentru a 

verifica gradul de operaţionalitate a 

cunoştinţelor însuşite şi a competenţelor 

formate, în situaţii-limită. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

Metoda studiului de caz 

Metoda studiului de caz „mijloceşte o confruntare directă cu o 

situaţie din viaţa reală, autentică” (I. Cerghit, 1997, p. 205), având un 

pronunţat caracter activ şi evidente valenţe euristice şi aplicative.  

Studiul de caz este o „metodă de confruntare directă a 

participanţilor cu o situaţie reală, autentică, luată drept exemplu tipic, 

reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente problematice” (D. 

Opriş, 2007, p. 219). 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

Elevii trebuie stimulaţi să aplice 

cunoştinţele învăţate la oră în situaţii de viaţă 

reale, autentice, facilitându-se contactul lor cu 

realităţile complexe în vederea consolidării 

atitudinilor şi comportamentelor morale. În acest sens, 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 52/66 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Complexitatea studiului 

de caz trebuie corelată 

cu nivelul de pregătire 

a elevilor! 

vor fi iniţiate şi dirijate de către profesorii moderatori dezbateri pe 

marginea unor studii de caz, pentru a se stabili alternative de rezolvare, 

din perspectivă interdisciplinară. Elevii vor lucra în grupe de câte 4-5, 

analizând cazul şi propunând soluţii. 

 

Limitele folosirii metodei: 

- experienţa redusă a elevilor/neînţelegerea conceptelor creează 

dificultăţi în identificarea unor soluţii viabile; 

- consum mare de timp pentru identificarea unor texte suport/studii 

de caz relevante. 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

Datorită complexităţii pe care o ridică, studiul de 

caz concentrează în sine o suită întreagă de 

metode. Prin caracterul său de metodă 

compozită, studiul de caz poate fi integrat cu 

uşurinţă într-o strategie didactică inovativ-

creativă în vederea abordării interdisciplinare a 

unor unităţi de conţinut în predarea Religiei. 

 

 

Temă de reflecţie: 

Studiul de caz poate fi o excelentă metodă de evaluare a cunoştinţelor! 
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Ce aspecte trebuie urmărite 

din perspectivă religioasă în 

discutarea unor studii de caz 

cu deschidere 

interdisciplinară? 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Rolul tinerilor în 

apărarea vieţii - combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a 

degradării demnităţii umane (clasa a XII-a) 

 

Strategia didactică: 

  

 Metode şi procedee: conversaţia catehetică şi euristică, 

problematizarea, dezbaterea, studiul de caz; 

 

 Mijloace şi resurse: prezentare Power Point, videoproiector, laptop, 

fişe de lucru; 

 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe (4-5 

elevi), activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

 

În predarea temei Rolul tinerilor în apărarea vieţii - combaterea 

violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane se pot 

face conexiuni cu noţiunile pe care elevii şi le-au însuşit în cadrul altor 

discipline, precum Filosofie sau Anatomie. O 

alternativă ar fi abordarea acestei teme în 

colaborare cu profesorii celor două 

discipline. 

 

Pentru familiarizarea elevilor cu 

conceptele cheie, se va prezenta un material 

introductiv privind Bioetica şi problematica demnităţii vieţii 

şi persoanei, din perspectiva celor trei discipline implicate. 
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Clarificarea 

conceptelor este 

esenţială în utilizarea 

studiului de caz! 

 

 Exerciţiu model: Demnitate şi degradare a persoanei (Religie, 

Filosofie, Anatomie) – timp necesar: 50-100 de minute 

Termenii 

Cazul Humbert, petrecut în luna septembrie 2003, a provocat ample 

dezbateri privind legalizarea eutanasiei şi a suicidului asistat medical. 

Vincent Humbert, de 22 ani, a rămas complet paralizat, mut şi aproape 

orb, ca o consecinţă a unui accident de trafic petrecut în anul 2000. 

Tânărul, care se considera o „legumă” şi deja mort, a cerut permisiunea 

preşedintelui Chirac pentru ca viaţa sa să fie terminată, dar cererea sa nu 

a fost onorată. În urma acestui refuz, Marie Humbert a decis să-şi ajute 

fiul să moară şi, astfel, i-a adăugat o doză letală de sedative în perfuzie în 

cursul unei vizite la spitalul unde era internat fiul său. În cursul suferinţei 

sale, Vincent Humbert a dictat literă cu literă mamei sale o carte intitulată 

„Vă cer dreptul de a muri” („I ask of you the right to die”), prin aplicarea 

unei presiuni pe mâna acesteia pe măsură ce aceasta enunţa literele din 

alfabet.  

 

Cazul Eluana Englaro 

Eluana Englaro în vârstă de 38 de ani a stat 17 ani în comă, fiind 

victima unui accident rutier (1992), care i-a provocat grave leziuni pe 

creier. Tatăl său a solicitat încă din anul 1999 dreptul de a opri hrănirea 

artificială a fiicei sale şi de a o deconecta de la aparatele ce o ţineau în 

mod artificial în viaţă. În februarie 2009, Curtea 

de Casaţie italiană a decis că femeia are 

dreptul de a muri, însă imediat premierul 

italian a emis un decret prin care se interzicea 

eutanasierea ei. Pentru că preşedintele italian a 

refuzat semnarea decretului, Guvernul a înaintat 
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Studiul de caz îi poate 

ajuta pe elevi să 

formuleze răspunsuri la 

întrebări fundamentale! 

decretul Parlamentului, însă între timp medicii au acţionat conform 

hotărârii Curţii de Casaţie, moartea femeii survenind pe 9 februarie 2009, 

chiar în momentul în care Senatul discuta cazul ei. Dramatic este faptul că 

nu a murit la scurt timp după deconectare, ci după trei zile, cu buzele 

arse de sete. 

 

Cazuistică 

- suferinţa în stadiul terminal devine insuportabilă; 

- leziunile creierului sunt ireversibile. 

 

Dileme morale 

Există „dreptul de a muri”? 

Avem dreptul de a decide în locul unei persoane care şi-a pierdut 

această facultate? 

Constituie compasiunea faţă de aproapele un argument suficient în 

favoarea eutanasiei? 

 

Problematizare 

Ce măsuri ia Statul în cazul persoanelor dependente de întreţinerea 

artificială a vieţii dar care nu îşi pot exercita voinţa, având în vedere 

costurile ridicate, care ar putea fi direcţionate pentru îmbunătăţirea 

serviciilor medicale? 

 

 Exerciţiu model: Actul medical, 

premisă pentru viaţă sau moarte (Religie, 

Filosofie, Anatomie) – timp necesar: 50-100 

de minute 
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Termenii 

Adrian (37 ani) şi Ana R. (36 ani) află, în urma screening-ului 

prenatal, că viitorul lor copil va avea o boală gravă: sindromul Down. 

Consultă mai mulţi medici. Unii i-au sfătuit să renunţe la a da naştere 

copilului, avertizându-i că speranţa de viaţă este limitată şi că dezvoltarea 

copilului va fi afectată sub ambele aspecte: fizice şi psihice. Alţii, 

dimpotrivă, îi îndeamnă să nu renunţe, cu speranţa că în viitor medicina 

ar putea oferi soluţii. 

 

Cazuistică 

- părinţii sunt conştienţi de gravitatea bolii copilului; 

- părinţii ştiu că avortul este contrar moralei creştine; 

- nu există nici o certitudine pentru un tratament eficient în viitorul 

apropiat. 

 

Dileme morale 

Care ar fi argumentele pro şi contra soluţionării cazului? 

Ce opţiune a părinţilor ar putea fi apreciată ca fiind contrară 

moralei? 

Cum ar trebui să acţioneze medicii: în favoarea copilului sau în 

favoarea părinţilor? 

Dacă părinţii nu ar fi în măsură să-şi îngrijească ulterior copilul, cum 

se va implica societatea? Cum îi ocroteşte societatea pe cei aflaţi în 

dificultate? 

 

Problematizare 

În ce măsură ar fi justificat oprobriul moral, în cazul în care părinţii 

ar renunţa să dea viaţă unui copil cu handicap? 
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Alte teme la care se poate folosi studiul de caz pentru o 

abordare interdisciplinară: 

- Conştiinţa morală – clasa a X-a (Religie, Psihologie, Filosofie); 

- Rănile familiei contemporane – clasa a XI-a (Religie, Filosofie, 

Anatomie); 

- Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria) – 

clasa a XI-a (Religie, Filosofie); 

- Diversitatea religioasă în România – clasa a XII-a (Religie, Istorie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temă de reflecţie: 

„Dumnezeu, ca iubire, lucrează totdeauna cu iubire. Iar iubirea nu creează rău.” 

părintele Dumitru Stăniloae 
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Jocul de rol şi dramatizarea - aplicaţii 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 Jocul de rol şi dramatizarea ca metode inovativ-creative; 

 Aspecte teoretice legate de utilizarea metodelor; 

 Integrarea metodelor într-o strategie didactică pentru o abordare 

interdisciplinară; 

 Extensii ale metodei jocului de rol şi ale dramatizării; 

 

2. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi evalua impactul folosirii jocului de rol şi a dramatizării în predarea 

şi aprofundarea conţinuturilor religioase; 

 Veţi valorifica metodele în cadrul unei strategii didactice inovativ-

creative în predarea Religiei; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi facilita abordarea întrebărilor fundamentale ale elevilor prin 

intermediul jocului de rol şi dramatizării; 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

  

Jocul de rol, dramatizarea, strategii didactice inovativ-creative, 

interdisciplinaritate; 
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Cum contribuie jocul la 

atingerea finalităţilor 

orei de Religie? 

 

 Introducere 

Jocul, ca metodă de simulare, 

a constituit dintotdeauna un mijloc 

de educare, întrucât include atât 

etapa de acomodare, cât şi pe cea 

de asimilare, ceea ce conduce la 

adaptare sau învăţare.  

 

Deşi este o activitate în cadrul 

căreia participanţii se simt liberi, 

neconstrânşi, îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităţile cunoscute şi 

mai puţin cunoscute, propria fiinţă, propriile reacţii, jocul are o finalitate 

clară, şi anume dezvoltarea fizică, socială şi intelectuală a elevilor.  

 

 Noţiuni teoretice  

 

Jocul de rol şi dramatizarea 

 

Metoda „Jocul de rol” urmăreşte „formarea comportamentului 

elevilor pe baza unor acţiuni simulate, prin implicarea elevilor în 

activităţile sociale de grup, cu roluri şi acţiuni 

bine delimitate” (D. Opriş, 2006, p. 110). Ca 

variantă a jocului de rol, dramatizarea 

valorifică tehnicile artei dramatice (dialogul, 

gestica, mimica, pantomima, decorul etc.), 

urmărind îndeosebi adâncirea înţelegerii unor 

aspecte studiate şi fixarea lor, pe un fond afectiv intens. 
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Ce aspecte trebuie 

urmărite în alegerea 

şi distribuirea 

rolurilor? 

 

 

Pentru a potenţa la maxim beneficiile, elevii îşi pot alege singuri 

rolul şi pot fi implicaţi în situaţia de a crea singuri textul pe care îl 

interpretează. 

 

Aspecte legate de utilizarea metodei 

 

În pregătirea şi derularea jocului de rol, se vor respecta câteva 

etape şi exigenţe: 

- identificarea şi definirea situaţiei care va fi simulată, în 

concordanţă cu obiectivele educaţionale şi cu specificul cunoştinţelor 

(deprinderilor, comportamentelor) ce urmează a fi învăţate; 

- modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului (selectarea 

statusurilor şi rolurilor celor mai importante din situaţia reală şi a 

interacţiunilor esenţiale); 

- alegerea participanţilor şi pregătirea lor în concordanţă cu rolul pe 

care urmează să-l interpreteze; 

- învăţarea individuală a rolului (elevii pot 

participa la scrierea rolului lor, respectând 

criteriile impuse); 

- interiorizarea (internalizarea) rolului şi 

conceperea modului de interpretare; 

- interpretarea rolurilor;  

- dezbaterea cu toţi participanţii la joc a modului de interpretare 

(prin intervievarea actorilor, analiza conţinutului şi analiza 

comportamentului de rol).  
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Ce deschideri 

interisciplinare oferă 

jocul de rol/ 

dramatizarea? 

Analiza activităţii va fi constructivă, subliniindu-se aspectele 

adecvate/inadecvate, deciziile corecte/incorecte, atitudinile mai mult sau 

mai puţin potrivite ale personajelor aflate în anumite situaţii. 

 

 

Limitele folosirii metodei: 

- dificultatea elevilor de a empatiza cu rolul pe care trebuie să îl 

joace; 

- abordarea/tratarea superficială a tematicii de către unii elevi; 

- consum mare de timp. 

 

 

 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

Fiind metode compozite, atât jocul de rol 

cât şi dramatizarea pot fi utilizate în cadrul 

unei strategii didactice inovativ-creative în 

vederea abordării interdisciplinare a unor unităţi 

de conţinut în predarea Religiei. 

 

Model de aplicare la unitatea de conţinut: Confesiuni creştine în 

România (clasa a XII-a) 

Strategia didactică: 

 

Temă de reflecţie: 

Ce beneficii poate aduce utilizarea metodei pentru dezvoltarea personală a 

elevilor? 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 63/66 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Poate contribui jocul de 

rol la creşterea 

motivaţiei pentru 

învăţare? 

 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), 

studiul de caz, jocul de rol şi dramatizarea, argumentarea, 

problematizarea, dezbaterea; 

 

 Mijloace şi resurse: fişe de lucru, recuzita necesară; 

 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, 

activitate individuală. 

 

Deschideri interdisciplinare 

Unitatea de conţinut Confesiuni creştine în România, prin subtemele 

incluse (Ortodoxia, Catolicismul, Protestantismul, Neoprotestantismul), 

permite o abordare interdisciplinară, astfel încât elevii de clasa a XII-a să 

înţeleagă contextul politico-istoric în care s-au dezvoltat confesiunile 

creştine în ţara noastră, cu accent pe perioada celei de-a doua jumătăţi a 

secolului al XX-lea. Ei îşi pot clarifica conceptele de diversitate şi toleranţă 

religioasă; pot face cunoştinţă cu modelul spiritual oferit de marile 

personalităţi religioase din istoria Bisericii noastre şi de oamenii de cultură 

români, promotori ai creştinismului. În predarea acestei unităţi, profesorul 

de Religie îi poate avea ca parteneri pe colegii de Istorie, Filosofie, 

Literatură română, în funcţie de conţinuturile 

alese. 

Jocul de rol şi dramatizarea contribuie 

la: modelarea caracterului uman în urma 

simulării interacţiunii umane; dezvoltarea 

capacităţii de empatie; interrelaţionarea cu ceilalţi; cultivarea 

motivaţiei şi a spiritului de investigaţie; valorificarea experienţei elevului 

(cunoştinţe, capacităţi, deprinderi etc.). 
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 Exerciţiu model: Poetul Radu Gyr, martir al temniţelor comuniste 

(Religie, Istorie, Literatură română, Filosofie) – timp necesar: 50-100 de 

minute 

Activitatea va fi organizată sub forma unei dezbateri publice, 

pornind de la câteva întrebări-cheie: Au beneficiat elitele societăţii de un 

tratament privilegiat în perioada comunistă? Care a fost atitudinea 

comuniştilor faţă de intelectualii români? 

Clasa va fi împărţită în două grupe (invitaţi şi public). Grupa 

invitaţilor va prezenta publicului informaţiile culese despre poetul Radu 

Gyr, sistematizându-le în funcţie de rolul jucat (istoric, critic literar, coleg 

de detenţie, membru al familiei etc.). Discuţiile şi alternarea informaţiilor 

vor fi facilitate de un moderator (un elev sau profesor). În timpul 

prezentărilor, publicul va urmări şi va nota pe o fişă de lucru informaţiile 

biografice esenţiale, elementele definitorii ale portretului moral-religios al 

poetului Radu Gyr, contribuţia sa la dezvoltarea literaturii române şi 

tematica operei sale. De asemenea, cei din public au posibilitatea să 

adreseze invitaţilor întrebări, prin bileţele transmise moderatorului.  

La sfârşitul prezentărilor, moderatorul îi invită pe tineri să îşi 

exprime punctul de vedere referitor la personalitatea poetului Radu Gyr, 

pe baza rezultatelor observaţiei dirijate: Ce impact are personalitatea 

poetului Radu Gyr asupra generaţiei tale? Care sunt trăsăturile morale 

care îl recomandă ca model de patriotism şi creştinism trăit autentic? 

În formularea concluziilor, pentru a realiza asocierea, generalizarea 

şi aplicarea cunoştinţelor, se va recurge la problematizare: 

- Credeţi că este util să facem cunoscută persoana şi opera 

intelectualilor care au suferit în temniţele comuniste? 

- Cum aţi sintetiza mesajul transmis de martirii temniţelor 

comuniste? 

- Cât de actual este acest mesaj în condiţiile democraţiei de astăzi? 
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Alte teme la care se poate folosi studiul de caz pentru o 

abordare interdisciplinară: 

 

- Contribuţia Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului 

românesc (Veniamin Costachi, Andrei Şaguna) – clasa a IX-a (Religie, 

Istorie, Literatură română); 

- Contribuţia mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale 

(Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul) – clasa a X-a (Religie, Istorie, 

Literatură română, Arte); 

- Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii 

naţionale (Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Constantin 

Brâncoveanu, Neagoe Basarab) – clasa a XI-a (Religie, Istorie, Arte, 

Literatură); 

- Oameni de cultură români – promotori ai credinţei creştine – clasa a XII-

a (Religie, Istorie, Arte, Literatură, Filosofie). 

 

 

 

 

  

Temă de reflecţie: 

„Omul nu este întreg decât atunci când se joacă” 

Friedrich Schiller 
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Despre proiectarea didactică.  

Tipuri de activităţi instructiv-educative 
 

 

1. CUPRINS 

 Proiectarea didactică – cheia transpunerii activităţii propriu-zise 

 Lecţia de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe - Exemplu  

 Lecţia de aprofundare şi consolidare a cunoştinţelor - Exemplu  

 Lecţia de formare a deprinderilor moral-religioase - Exemplu  

 Lecţia de sensibilizare şi dezvoltare a atitudinii moral-religioase - Exemplu 

 Lecţia de evaluare - Exemplu  

 

2. FOCUS. La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica soluţii creative de proiectare didactică eficientă 

 Veţi construi demersuri didactice adaptate celor cinci tipuri de lecţii descrise 

 Veţi adapta stilul propriu didactic la cerinţele proiectării didactice moderne şi 

eficiente 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Introducere 

 

Proiectarea didactică este cheia pe care profesorul o alege pentru a 

realiza o prezentare agreată de elevi şi motivantă pentru aceştia, dar şi 

pentru a oferi profesorului indicatori care să-i eficientizeze activităţile 

instructiv-educative de perspectivă. 

Proiectarea didactică implică o construcţie laborioasă, responsabilă, în 

care creativitatea şi măiestria didactică asigură calitate actului 

didactic. 

Proiectare didactică, Tipuri de activităţi didactice 
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Noţiuni teoretice  

Proiectarea didactică – cheia transpunerii activităţii propriu-zise 

 

Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l 

vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa. (Comenius) 

 

 

Proiectarea înseamnă vizualizarea anticipată, în toate amănuntele sale, 

a demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat. Pentru reuşita acestuia, 

trebuie găsite şi utilizate, prin raportare la competenţe, cele mai bune forme 

de activitate (organizate individual, pe grupe sau frontal, pentru tipul de 

dezvoltare corespunzător - cognitiv, afectiv, psiho-motor) şi cele mai indicate 

strategii (metode, procedee, mijloace şi resurse - umane, materiale, oficiale, 

temporale), respectându-se atât principiile didactice generale, cât şi cele 

specifice disciplinei. 

 

Conţinutul educaţiei religioase poate fi transmis şi asimilat sub 

următoarele forme: lecţia, manifestările cultural-religioase (literatură, muzică, 

pictură, teatru), ceremonialul religios, rugăciunea, cateheza, conferinţele şi 

simpozioanele religioase, pelerinajele, vizitele şi excursiile, cercul de religie, 

activităţile de formare a spiritului caritabil, modelul religios. 

 

Lecţia este o succesiune de momente desfăşurate într-o perioadă 

determinată de timp şi presupune, în atingerea competenţelor urmărite, trei 

procese de bază: predarea, învăţarea şi evaluarea. 
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Proiectarea unei lecţii înseamnă anticiparea paşilor parcurşi de profesor 

în cadrul orei. În vederea eficientizării activităţii didactice şi atingerii finalităţii 

acesteia, este necesar ca profesorul să răspundă la cele patru întrebări 

standard: ce voi face?; cu ce voi face?; cum voi face?; cum voi şti dacă am 

făcut ceea ce trebuia? 

 

Proiectul de lecţie 

În funcţie de competenţele urmărite, lecţia presupune diferite sarcini 

didactice fundamentale ce determină şi tipul lecţiei: comunicarea/însuşirea 

cunoştinţelor; consolidarea, recapitularea şi sistematizarea lor; formarea 

priceperilor, a deprinderilor şi a atitudinilor; sensibilizarea şi motivarea moral-

creştină. În general, paşii urmăriţi în proiectare sunt aceiaşi, dar profesorul 

poate să vină cu originalitatea şi creativitatea sa, dând o notă aparte lecţiilor 

susţinute. Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor ar rămâne fără rezultate, dacă n-

ar fi urmate de evaluarea, reglarea şi optimizarea lor. 

În tabelul de mai jos se regăsesc etapele fiecărui tip de lecţie. Nu există 

un „proiect standard”, dar putem oferi variante pentru fiecare tip de lecţie în 

parte.  

 

Tipul lecţiei Momentele lecţiei 

Lecţia de 

transmitere/însuşire a 

cunoştinţelor 

- moment organizatoric; 

- activitate aperceptivă;  

- anunţarea temei noi şi a competenţelor;  

- comunicarea noilor cunoştinţe;  

- fixarea şi consolidarea cunoştinţelor; 

- aprecierea; 

- asocierea şi generalizarea; 

- evaluarea; 

- tema pentru acasă;  

- încheierea. 

Lecţia mixtă - moment organizatoric; 
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Tipul lecţiei Momentele lecţiei 

- verificarea cunoştinţelor anterioare; 

- activitate aperceptivă;  

- anunţarea temei noi şi a competenţelor;  

- comunicarea noilor cunoştinţe;  

- fixarea şi consolidarea cunoştinţelor; 

- aprecierea; 

- asocierea şi generalizarea; 

- evaluarea; 

- tema pentru acasă; 

- încheierea. 

Lecţia de recapitulare  

şi sistematizare a 

cunoştinţelor 

- moment organizatoric; 

- anunţarea unităţii de învăţare/a lecţiilor ce urmează a fi 

recapitulate şi a competenţelor; 

- recapitularea, sistematizarea şi sintetizarea 

cunoştinţelor; 

- aprecierea, asocierea, generalizarea; 

- concluziile şi evaluarea; 

- încheierea. 

Lecţia de formare  

a priceperilor şi 

deprinderilor morale 

- moment organizatoric; 

- anunţarea temei noi şi a competenţelor; 

- efectuarea exerciţiilor moral-spirituale;  

- analiza, evaluarea deprinderilor morale formate; 

- tema pentru acasă; 

- încheierea. 

Lecţia de evaluare - moment organizatoric; 

- prezentarea competenţelor de evaluare; 

- verificarea cunoştinţelor; 

- concluzii, evaluarea şi aprecierea rezultatelor; 

- tema pentru acasă; 

- încheierea. 
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Teme de reflecţie: 

 

 

1. Care sunt condiţiile unei proiectări didactice reuşite? 

2. De ce organizarea şi proiectarea se intercondiţionează? 

Identificaţi elementele comune acestora. 

3. Dacă ar fi să proiectaţi din nou activităţile pe care le-aţi desfăşurat 

recent aţi face-o în mod diferit? Ce aţi schimba/îmbunătăţi şi de ce? 

4. De ce se află în relaţie de intercondiţionare cele trei procese ale 

actului didactic: predarea, învăţarea şi evaluarea? 

5. Care sunt factorii de care ţineţi cont atunci când optaţi pentru o 

anumită formă de organizare a activităţii religioase? 

6. Care sunt deosebirile între competenţele generale, cele specifice şi 

cele derivate? 

7. Cum aţi putea adapta conţinuturile programei şcolare la 

particularităţile de vârstă şi individuale? 

8. Ce s-ar întâmpla dacă pe parcursul lecţiei s-ar sări peste unele 

secvenţe? 

 

Bibliografie: 

Ionescu, Miron (coord.); Ioan Radu (coord.), (2001), Didactica modernă, 

Ediţia a II-a, rev., Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare. 

Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 
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Proiectarea didactică după modelul ERR 
 

 

1. CUPRINS 

 

 Modelul ERR de proiectare modernă a lecţiei – scurtă prezentare 

 Lecţia ERR (exemplu) 

 

2. FOCUS 

 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi operaţionaliza componentele modelului ERR de proiectare a lecţiei; 

 Veţi construi demersuri didactice adaptate modelului ERR. 

 

3. CUVINTE-CHEIE 

 

 

  

Modelul ERR, Învăţarea critică şi creativă 
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 Introducere 

 

Gândirea critică şi creativă a elevilor este mai uşor activată atunci când îi 

este creată un cadru pedagogic favorabil de manifestare. Proiectarea ERR oferă 

acest avantaj, motivând mult mai generos implicarea elevilor în actul învăţării. 

 

  Noţiuni teoretice  

 
Modelul ERR de proiectare modernă a lecţiei – scurtă prezentare 

 

Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre. 

(Sydney J. Harris) 

 

Modelul de proiectare didactică ERR (Evocare – 

Realizarea sensului - Reflecţie) a fost propus de J.L. 

Meredith şi K.S. Steele pentru a oferi un cadru favorabil 

dezvoltării gândirii critice şi a valorificării creative a 

informaţiilor dobândite. În acest sens, activităţile de 

predare-învăţare trebuie să urmărească trei coordonate, similare unei suite 

cognitive ce favorizează formarea competenţelor: 

 

1. Evocarea: 

Evocarea (sistematică sau aleatorie) a cunoştinţelor şi experienţelor pe 

care elevii le au despre tema ce urmează să fie abordată urmăreşte: 

- reactualizarea cunoştinţelor anterioare, ce vor constitui fundamentul pe 

care se vor construi informaţiile noi (idei ancoră, termeni cheie iniţiali); 

- analizarea şi sistematizarea activă a cunoştinţelor anterioare, întrucât 

prin schimbul de idei elevii îşi vor restructura cunoştinţele, îşi vor completa 
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lacunele, îşi vor clarifica unele concepte ce ridică dificultăţi (în această etapă se 

pot folosi diferite tipuri de organizatori grafici sau scheme cognitive); 

- pregătirea aperceptivă, pentru a trezi interesul de a explora noua temă 

(problematizare, brainstorming, identificarea similarităţilor/diferenţelor); 

 

2. Realizarea sensului: 

Elevilor li se vor transmite noile informaţii, în vederea înţelegerii şi 

integrării lor în propriile structuri cognitive. În acest sens, vor fi realizate 

diferite activităţi, individuale sau de grup, cu sarcini didactice diferenţiate, ce 

conduc spre învăţarea şi comunicarea primelor rezultate ale învăţării: 

- confruntarea cu noile informaţii/experienţe: lectura activă a unui text, 

observarea dirijată a unor imagini (statice sau dinamice), expunere, discuţii de 

grup, audiţii etc.; 

- implicarea cognitivă şi menţinerea interesului: analiza şi interpretarea 

unui text, rezolvarea sarcinilor de lucru, rezolvarea unor situaţii-problemă, 

realizarea de comparaţii, sinteze etc. Pentru a stimula învăţarea, profesorul 

trebuie să precizeze foarte clar sarcinile de lucru, resursele materiale şi 

temporale implicate, criteriile şi instrumentele de evaluare; 

- comprehensiunea informaţiilor, factor cheie în sistematizarea şi 

restructurarea informaţiilor, ce conduce la saltul calitativ în cunoaştere: feed-

back şi feed-forward permanent; 

- monitorizarea propriei înţelegeri: realizarea de conexiuni, exemplificări, 

aplicaţii. 

 

3. Reflecţia: 

Reflecţia critică asupra cunoştinţelor dobândite facilitează consolidarea 

cunoştinţelor elevilor, integrarea lor în propriile scheme cognitive, 

reconsiderarea a ceea ce ştiau despre un anumit subiect şi restructurarea 

informaţiilor.  
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Ea presupune: 

- reformularea cunoştinţelor prin asocieri, extinderi, generalizări, discuţii 

de grup, problematizări, sinteze; 

- verificarea cunoştinţelor prin evaluarea capacităţii de exprimare a noilor 

cunoştinţe şi a gradului de însuşire şi utilizare a terminologiei specifice. 

Celor trei etape le poate urma o a patra, cea de Extensie, în cadrul 

căreia elevii pot dezvolta noţiunile noi sau pot exersa diferite aplicaţii 

referitoare la tema dată. 

 

Avantajele folosirii acestui model 

 

Modelul ERR stimulează atât procesul, cât şi produsul învăţării, 

determinând învăţarea activă şi creativă. Participând la propria învăţare, elevul 

se integrează într-o spirală a învăţării, fiecare reflecţie determinată de evocare 

şi realizarea sensului generând o altă evocare şi alte posibilităţi de înţelegere şi 

fructificare a informaţiei. Profesorul este încurajat să diversifice strategiile 

didactice, utilizând metode şi tehnici adecvate ce activizează învăţarea şi o fac 

conştientă. Realizarea sensului implică efort personal sau implicare în activităţi 

prin cooperare, crescând coeziunea grupului şi dezvoltând spiritul de echipă, 

toleranţa faţă de opiniile celorlalţi. În cadrul etapei de reflecţie, învăţarea 

devine autentică şi durabilă, căci elevul rezumă ceea ce a învăţat, compară, 

asociază, aprofundează, generalizează, primeşte feed-back din partea colegilor 

şi a profesorului, îşi clarifică, dacă este nevoie, ceea ce nu a înţeles. 

 

Dezavantajele folosirii acestui model 

 

Atunci când sarcinile de lucru se rezolvă pe grupe, pot apărea dificultăţi 

de înţelegere a informaţiilor transmise de celelalte grupe. Reuşita activităţii 

presupune deprinderea elevilor de a lucra eficient în grup şi de a utiliza 
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strategii interactive. În plus, este destul de greu de apreciat contribuţia 

individuală a membrilor unei grupe.  

 

O altă dificultate o reprezintă luarea sistematică a notiţelor, atât în 

activităţile individuale, cât şi în cele pe grupe; de aceea este recomandată o 

oglindă a tablei cât mai clară.  

 

Metoda ERR nu este recomandată în predarea unor conţinuturi cu un 

grad crescut de dificultate ce necesită o mai mare intervenţie a profesorului în 

actul transmiterii informaţiilor. 

 

 Noţiuni teoretice  

  

Lecţia ERR (exemplu) 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic 

„Virgil Madgearu” Iaşi 

Propunător: Daniela Livadaru 

Data:  

Clasa: a IX-a 

Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină (Noţiuni de spiritualitate) 

Subiectul lecţiei: Eu şi duhovnicul meu 

Tipul lecţiei: mixtă – Modelul ERR (evocare, realizarea sensului, reflecţie) 

Timp: 50 de minute 

 

Motivaţia: Lecţia este foarte importantă, întrucât tema abordată este 

reprezentativă pentru argumentarea rolului duhovnicului în efortul omului 
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de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, dar şi în practicarea 

introspecţiei în scopul evaluării propriei stări morale, în vederea 

participării active şi conştiente la viaţa liturgică a Bisericii. Prin analiza 

textelor suport, selectate conform sugestiilor metodologice ale 

programei, elevii vor identifica principalele calităţi ale părintelui 

duhovnic, îşi vor însuşi noţiuni de limbaj din sfera valorilor religioase şi 

vor sintetiza caracteristicile relaţiei personale cu duhovnicul. 

 

Competenţe specifice:  

1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele 

sfinte; 

3.1. Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în 

exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii; 

4.3. Practicarea introspecţiei/meditaţiei creştine, în scopul dezvoltării 

capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa 

liturgică a Bisericii. 

 

Competenţe derivate:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

CD 1 – definirea termenilor specifici: „duhovnic”, „hirotesie”, „canon”, 

„pocăinţă”, „dezlegare”; 

CD 2 – identificarea calităţilor preotului duhovnic; 

CD 3 – analizarea treptelor unei spovedanii eficiente; 

CD 4 – argumentarea rolului duhovnicului în dobândirea asemănării cu 

Dumnezeu; 

CD 5 – evaluarea propriei stări morale şi a relaţiei cu duhovnicul, dacă aceasta 

există; 

CD 6 – manifestarea atitudinii de solidaritate şi toleranţă. 
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Condiţii prealabile:  

Cunoaşterea unor noţiuni despre crearea omului „după chipul lui Dumnezeu” şi 

efortul acestuia de a dobândi „asemănarea”. 

 

Strategia didactică: 

1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura şi analiza textului, argumentarea, 

metodele Termeni cheie-iniţiali şi Cadranul, conversaţia (catehetică, 

euristică), discuţia de grup, rugăciunea în comun; 

2. Mijloace şi resurse materiale: fişe de lucru, caiete, tablă; 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate 

individuală, activitate pe grupe. 

 

Evaluare:  

Dovezi privind însuşirea noilor cunoştinţe: 

a. de conţinut: răspunsurile la întrebări, rezolvarea sarcinilor de lucru; 

b. de utilizare a operaţiilor gândirii: analiza şi interpretarea textelor, 

identificarea trăsăturilor morale, realizarea de conexiuni şi paralelisme, 

argumentarea unor afirmaţii, sintetizarea informaţiilor. 

Bibliografie: 

 

Arsenie Boca, (2006), Cărarea Împărăţiei, Editura Charisma, Deva.  

Calinic Botoşăneanul, (2005), Fărâme dintr-o existenţă exemplară. Părintele 

Iachint – un stareţ simbol, Editura Gedo, Cluj-Napoca. 

Ioanichie Bălan, (2010), Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Doxologia, Iaşi. 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare. 

Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 
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DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE 

 

I. EVOCAREA  

 

Captarea atenţiei se realizează prin rostirea rugăciunii în comun. 

Valorificarea cunoştinţelor anterioare: Prin metoda Termenii cheie-

iniţiali vor fi actualizate cunoştinţele învăţate anterior şi elevii vor stabili relaţii 

între acestea în vederea înţelegerii conţinutului lecţiei noi. În prima etapă, vor 

fi scrişi pe tablă următorii termeni: chip, asemănare, om restaurat, mântuirea 

subiectivă, har, pocăinţă, iertarea păcatelor. În a doua etapă, elevii, în perechi, 

vor discuta despre relaţia logică şi de cauzalitate care poate exista între aceşti 

termeni (timp de lucru – 3 minute). În a treia etapă, elevii vor formula 

concluzii privind legătura între termenii indicaţi (timp de lucru – 5 minute). 

Aceste concluzii vor fi direcţionate spre tema noii lecţii: Eu şi duhovnicul meu 

(timp de lucru – 2 minute). 

 

II. REALIZAREA SENSULUI  

 

Profesorul va prezenta elevilor competenţele urmărite în noua lecţie şi 

cunoştinţele pe care şi le vor însuşi (cine este duhovnicul şi ce rol joacă în 

efortul nostru de a ne mântui). În vederea însuşirii şi sistematizării noilor 

cunoştinţe, elevii vor fi implicaţi în extragerea lor din textele suport prin 

metoda Cadranul, fiind încurajaţi să depună efort în vederea realizării unei 

lecturi active şi să îşi exprime argumentat punctul de vedere asupra subiectului 

propus, conform sarcinii trasate. 
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Pe tablă profesorul va desena două axe perpendiculare, obţinând patru 

cadrane, şi va preciza sarcinile corespunzătoare fiecărui cadran: definiţia 

preotului duhovnic, treptele spovedaniei, rolul duhovnicului şi trăsăturile 

duhovnicului. (timp de lucru – 2 minute) 

 

Elevii vor lucra în echipe de câte cinci membri (şase echipe). Echipa cu 

numărul unu va extrage definiţia preotului duhovnic, explicând diferenţa între 

hirotonie şi hirotesie, dar şi argumente scripturistice în favoarea instituţiei 

duhovniciei. Echipa cu numărul doi va identifica treptele unei spovedanii 

complete, pentru ca această taină să îşi atingă scopul. Echipa cu numărul trei 

va sublinia rolul duhovnicului în viaţa unui creştin, iar echipele patru, cinci şi 

şase vor identifica în textele suport trăsăturile preotului duhovnic. Fiecare 

membru al echipei va avea câte un rol: căutătorul de dovezi, raportorul, 

responsabilul cu timpul, criticul. Fiecare echipă va primi câte un text suport. 

(timp de lucru – 6 minute) 

 

După rezolvarea cerinţelor, raportorul fiecărei echipe va prezenta 

rezultatele, care vor fi notate esenţializat în cele patru cadrane. (timp de lucru 

– 12 minute) 

 

III. REFLECŢIA  

 

Prin metoda Discuţiei de grup, elevii îşi vor consolida cunoştinţele noi, 

clarificând sau aprofundând anumite aspecte. Întrebările la care vor răspunde 

vor genera schimburi de idei între elevi, stimulându-le gândirea şi contribuind 

la îmbogăţirea limbajului.  
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Întrebări (timp de lucru – 13 minute): 

Cum este privit duhovnicul astăzi? 

Care este atitudinea tinerilor faţă de necesitatea de a avea un părinte 

duhovnic? 

În ce măsură sunt tinerii conştienţi de importanţa şi necesitatea Tainei 

Spovedaniei? 

Ce calităţi caută tinerii la preotul duhovnic? 

Care credeţi că sunt dificultăţile pe care le întâmpină un preot duhovnic 

în relaţia cu tinerii?  

În final se face evaluarea celor mai activi elevi şi se rosteşte rugăciunea 

de încheiere. (timp – 5 minute) 

 

IV. DUPĂ LECŢIE, ACASĂ 

 

EXTENSIA: 

Elevii vor avea ca temă să realizeze un eseu cu tema Părintele meu 

duhovnicesc. 
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OGLINDA TABLEI: 

 

chip, asemănare, om restaurat, mântuirea subiectivă, har, pocăinţă, 

iertarea păcatelor 

EU ŞI DUHOVNICUL MEU 

 

 

Definiţia duhovnicului 

= preotul care a primit prin 

hirotesie (ierurgie, slujbă de 

binecuvântare) de la arhiereu 

puterea iertării şi dezlegării 

păcatelor mărturisite în cadrul 

spovedaniei; 

Treptele spovedaniei eficiente 

- părerea de rău pentru păcate 

(pocăinţa); 

- mărturisirea sinceră şi completă; 

- hotărârea de a nu mai repeta 

păcatele; 

- dezlegarea de păcate; 

- hotărârea de a împlini canonul 

primit; 

Rolul duhovnicului 

- părinte sufletesc; 

- doctor sufletesc; 

- învăţător; 

- judecător sufletesc; 

- martor şi însoţitor înaintea lui 

Dumnezeu; 

Trăsăturile duhovnicului 

- rugător, evlavios, înţelept, 

răbdător, blând, smerit, iubitor de 

Dumnezeu, de Biserică şi oameni, 

milostiv, iertător, aspru când se 

înmulţesc păcatele; 

- daruri de la Dumnezeu: 

rugăciunea inimii, darul lacrimilor, 

cunoaşterea gândurilor, 

clarviziunea... 
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GRUPA 1 

Preotul care primeşte mărturisiri de păcate şi are puterea iertării 

păcatelor se numeşte preot duhovnic. Duhovnicia nu se dă o dată cu 

Taina Hirotoniei (sfinţirea în slujirea preoţească), ci printr-o slujbă 

specială de binecuvântare, numită hirotesie. Preotul primeşte puterea 

iertării păcatelor şi calitatea de ascultător de mărturisiri. Domnul nostru 

Iisus Hristos a dat puterea legării şi dezlegării păcatelor chiar în ziua 

Învierii Sale, zicând către ucenicii Săi: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta 

păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-

23). 

Sarcină de lucru: Definiţi următoarele noţiuni: preot duhovnic, 

hirotesie, dezlegarea păcatelor. 

 

GRUPA 2 

„Cineva trebuie să se pocăiască de păcatele sale încă în viaţa 

aceasta. Aşa că vă poftesc, vă rog şi vă implor, ca aici să plângem pentru 

păcatele noastre, aici să suferim pentru dânsele.” (Sfântul Ioan Gură de 

Aur)  

„Iată, fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu 

umilinţă. Deci nu te ruşina, nici te teme ca să ascunzi de mine vreun 

păcat, ci fără sfială spune toate câte ai făcut, ca să iei iertare de la 

Domnul nostru Iisus Hristos. Iată şi sfânta Lui icoană înaintea noastră 

este. Şi eu sunt numai un martor, ca să mărturisesc înaintea Lui toate 

câte-mi vei spune mie; iar de vei ascunde de mine ceva, să ştii că toate 

păcatele îndoite le vei avea; ia seama dar, de vreme ce ai venit la doctor, 

să nu te întorci nevindecat.” (Povăţuire înaintea spovedaniei) 

Canonul de pocăinţă nu reprezintă o pedeapsă pentru păcatele 

săvârşite. Nicidecum! Canonul de pocăinţă este medicament duhovnicesc 
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pentru vindecarea sufletului! Dumnezeu, odată ce am mărturisit greşelile 

noastre cu părere de rău, ne iartă fără să ceară nimic în schimb. Totuşi, 

deşi avem sufletul liniştit şi împăcat în urma spovedaniei, întorcându-ne la 

ale noastre, vom fi iarăşi ispitiţi să repetăm aceleaşi păcate. Canonul de 

pocăinţă constituie un tratament prin care în viitor împiedicăm reapariţia 

bolii. Canonul de pocăinţă este tratamentul de vindecare acceptat de 

penitent în mod liber şi conştient. În acest fel facem şi noi ceva pentru 

vindecarea noastră. Dumnezeu ne dă putere, noi îi oferim voinţă. 

„Ascultarea de duhovnic este viaţă veşnică, scară cerească, bogăţie 

de cununi, lucru îngeresc, lupta nepătimirii, suire grabnică şi călătorie la 

cer. Ascultarea împlineşte toate poruncile, pe toate le îndreaptă, pe toate 

le face şi le zideşte, iar pe suflet, în chip nevăzut şi neştiut, cu mare grijă 

îl îmbogăţeşte ... ridicându-l spre Dumnezeu ca să stea înainte încununat 

şi înfrumuseţat în taină.” (Sfântul Grigorie Sinaitul) 

Sarcină de lucru: Identificaţi, pe baza textului, condiţiile unei 

spovedanii eficiente pentru urcuşul duhovnicesc. 

 

GRUPA 3 

„Duhovnicul trebuie ales din motive duhovniceşti, pentru ca astfel 

spovedania să aibă roade bune în inima credinciosului. El nu este doar un 

simplu săvârşitor al Tainei Spovedaniei. Duhovnicul trebuie să fie şi 

doctorul nostru sufletesc şi, cu cât ne cunoaşte mai bine, cu atât ne poate 

ajuta mai mult. El este martor şi însoţitor al celui ce se spovedeşte, căci, 

în rugăciunea de dezlegare se mai spune: «Iar eu, nevrednicul Său 

slujitor, prin puterea ce mi-a fost dată, te iert şi te dezleg fiu (fiică) 

duhovnice(a)sc(ă)…». În scaunul de spovedanie, duhovnicul trebuie să fie 

pe rând părinte, medic, învăţător şi judecător, dar aceste calităţi trebuie 

îmbinate cu dreapta socoteală. Ca părinte, el trebuie să încurajeze 

spovedania, pentru ca aceasta să fie sinceră şi făcută cu gând de 
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pocăinţă. Ca medic, are ca mijloace de vindecare sfaturile duhovniceşti 

sau canoanele de pocăinţă. Ca învăţător, are datoria de a-l educa pe 

credincios, de a-l învăţa despre adevărurile de credinţă. Iar ca judecător, 

el rosteşte sentinţa de dezlegare, de iertare a păcatelor.”  

(***, Spovedania în credinţa ortodoxă, www.romanianmonasteries.org, 

2009) 

Sarcină de lucru: Precizaţi, pe baza textului, care este rolul 

părintelui duhovnic în viaţa creştinului. 

 

GRUPA 4 

„Duhovnicul e lumină pentru toţi, părinte pentru toţi, e prieten, 

doctor de suflete, sfetnic bun şi povăţuitor de suflete. E păstor adevărat. 

Calităţile unui bun duhovnic: să fie un bun rugător, să iubească Biserica şi 

pe toţi oamenii, să fie smerit şi blând cu cei smeriţi, care se căiesc de 

păcatele lor şi aspru cu cei leneşi, care nu merg la biserică şi nu părăsesc 

păcatele; să nu fie iubitor de bani şi de lucruri lumeşti, nici să fie iubitor 

de laudă şi cinste. Iar cununa tuturor, să fie gata, la nevoie, a-şi pune şi 

viaţa şi sufletul pentru Biserica lui Hristos şi pentru fiii săi duhovniceşti.” 

(A. Boca, 2006) 

Sarcină de lucru: Evidenţiaţi, pe baza textului, trăsăturile părintelui 

duhovnic. 

 

GRUPA 5 

„A fost un mare duhovnic, care vedea sufletul celui ce se mărturisea 

până în adâncurile sale întunecate; avea darul de a citi în inimi şi de a 

cunoaşte gândurile; nu îl dispreţuia pe omul căzut, ci se ruga pentru 

dânsul. Dând cele mai înţelepte sfaturi unor persoane ilustre, căuta în 

acelaşi timp poveţe la alţii, fără să se încreadă în bogăţia raţionamentelor 

sale. Toţi cei care l-au cunoscut îşi aduc aminte de delicateţea cu care se 
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îndreptau spre inimi cuvintele lui, oricât de aspre ar fi fost ele uneori. Şi 

aceasta deoarece avea întotdeauna drept scop să vindece răul, să 

elibereze sufletul celui cu care vorbea, iar nu să-l înfiereze. Pe chipul său, 

fiii duhovniceşti vedeau seninătatea şi bucuria sufletului, darul 

dumnezeiesc, simţind totodată acel sentiment de siguranţă pe care doar 

părintele îl poate oferi copiilor săi. Suferea cu cei ce sufereau, se bucura 

cu cei ce se bucurau, dar nimeni nu-i ştia nevoinţa şi rugile sale dintru 

ascuns.” (C. Botoşăneanul, 2005) 

Sarcină de lucru: Evidenţiaţi, pe baza textului, trăsăturile părintelui 

duhovnic. 

 

GRUPA 6 

„(Părintele Paisie), prin Taina Spovedaniei, lucrează mult, cu 

ajutorul Duhului Sfânt. Aici, ca în faţa tronului ceresc de judecată, se 

roagă, întreabă, ascultă, trezeşte sufletul, deşteaptă conştiinţa omului, 

pune leac potrivit pe rană, dă speranţă şi tămăduieşte ... Părintele Paisie 

este un duhovnic al inimii. El se adresează mai mult inimii decât minţii. Se 

smereşte el cel dintâi, şi chiar lăcrimează, ca să-i convingă şi pe fiii săi 

sufleteşti să se smerească şi să-şi plângă păcatele. Cu puţine cuvinte, 

părintele Paisie reuşeşte să ridice moralul oricărui suflet care bate în uşa 

chiliei sale, îl izbăveşte de deznădejde şi îi promite iertarea şi raiul. Pentru 

marea sa dragoste şi milă către toţi, sfinţia sa nu înfruntă niciodată, nu 

mustră cu asprime, nu ridică tonul, ci foloseşte cuvântul cu multă 

măiestrie ca un medicament rar pe rana deschisă ... El reuşeşte să câştige 

suflete pentru Hristos mai mult decât alţii, fiindcă stăruie mai mult, fiindcă 

lucrează mai profund sufletul omului, fiindcă iubeşte mai mult şi se 

adresează direct inimii. El îşi începe deodată dialogul cu Dumnezeu şi cu 

omul, prin rugăciune şi cuvânt, prin spovedanie, dezlegare, sfătuire şi 

canon.” (I. Bălan, 2010) 
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Sarcină de lucru: Evidenţiaţi, pe baza textului, trăsăturile părintelui 

duhovnic. 
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Învăţarea experienţială – motorul învăţării didactice 
 

 

1. CUPRINS 

 

 Etapele învăţării experienţiale 

 Exemple de aplicare a unor experienţe structurate de învăţare 

 

2. FOCUS 

 

La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi valorifica etapele experienţei structurate de învăţare în proiectarea 

didactică; 

 Veţi corela experienţele formării individuale ale elevilor, pentru a 

realiza demersuri didactice utile învăţării de calitate.  

 

3. CUVINTE-CHEIE 

  

Experienţă structurată de învăţare, Interpretare şi aplicare experienţială 
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 Introducere 

 

Învăţarea experienţială, numită şi experienţă structurată de 

învăţare, a fost consacrată conceptual de către David Kolb în 1984. Ea 

presupune transformarea unei experienţe la care participă elevii într-un 

proces de învăţare. Profesorii îi provoacă pe elevi să participe la o 

activitate, apoi dirijează, prin întrebări, procesul de conştientizare, de 

analizare, generalizare şi aplicare a celor învăţate de către elevi în viaţa 

de zi cu zi. 

 

Noţiuni teoretice  

 

Etapele învăţării experienţiale 

 

E un avantaj reciproc: oamenii, în timp ce îi învaţă pe alţii, învaţă şi 

singuri. (Seneca) 

 

Profesorul generează o experienţă, adică o 

situaţie problematică asemănătoare celor din viaţa de 

zi cu zi, în care sunt implicaţi elevii, cu bagajul de 

cunoştinţe şi informaţii deţinute până în acel moment, 

şi asistă grupul în parcurgerea acesteia.  

 

Există multiple metode de a genera experienţe din care elevii pot 

extrage informaţii, pot dezvolta şi consolida atitudini şi deprinderi noi. 

Dintre acestea enumerăm: brainstormingul, studiul de caz, jocul de rol, 
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Experienţă 

Reflecţie/Analiză 

Ce s-a întâmplat 

cu noi? 

Interpretare/ 

Generalizare 

Ce înseamnă? 

Procesul de învăţare prin 

experienţă 
Aplicaţii 

în viaţa de 

zi cu zi 

Transfer/Aplicare 

Cum aplicăm ceea ce 

am învăţat? 

simularea, povestirea, demonstraţia, dramatizarea, alegerea forţată, 

acvariul etc. 

 

ANALIZA 

În această etapă rolul profesorului este de a solicita interpretarea 

şi exprimarea elevilor cu privire la proces - modul în care au relaţionat, 

cum au luat deciziile, cum s-au 

simţit, ce au aflat nou sau 

semnificativ -, urmând a analiza 

validitatea sau corectitudinea 

cunoştinţelor cu privire la tema în 

cauză. 

 

GENERALIZAREA 

În această etapă se vor 

rezuma rezultatele analizei 

anterioare şi se vor trage concluzii. 

 

APLICAREA 

Aplicarea nu se desfăşoară în spaţiul unde au avut loc etapele de 

mai sus, ci într-un cadru al vieţii de zi cu zi. Tânărul este principalul 

responsabil în aplicarea concluziilor şi principiilor la care a ajuns în urma 

generalizării. 

 

Întrebări utile profesorului în facilitarea experienţei: 

REFLECŢIE: Ce/cum (v-)aţi simţit?, Care a fost momentul 

dificil/critic/plăcut din experienţă?, Cum te-ai simţit vis-à-vis de perechea 

ta în cele două situaţii?, A existat vreun moment când ai fi vrut să 

renunţi?, Ce v-a atras atenţia? Ce sunet /imagine/trăiri vă amintiţi?  
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INTERPRETARE: Ce semnificaţie are, pentru tine, ce ai 

experimentat?, Ce ai descoperit despre tine/ceilalţi?, Cum interpretezi ce 

ai trăit?, La ce te gândeşti...?, Cu ce asociezi...?, În ce context ai mai avut 

o experienţă...?, Despre ce credeţi că este vorba?, Ce ai învăţat din 

experienţa trăită? 

 

APLICARE: În ce situaţii ai putea aplica cele învăţate?, Cum ai 

pune în practică cele învăţate?, Ce ai schimba la tine în urma 

experienţei?, Dacă aţi lua exerciţiul de la început, ce aţi face?, Ce ai putea 

recomanda altora aflaţi într-o situaţie asemănătoare? 

 

Noţiuni teoretice  

Exemple de aplicare a unor experienţe structurate de 

învăţare 

 

a) curricular:  

La momentul de fixare şi consolidare a cunoştinţelor din cadrul 

lecţiei Familia creştină, clasa a XI-a, se poate 

organiza o experienţă structurată de învăţare 

pornind de la o poveste sau de la transpunerea 

acesteia într-un joc didactic/o dramatizare 

pentru a evidenţia datoriile şi responsabilităţile 

membrilor familiei. Exemple de poveşti (D. 

Ciobanu, 1999, p. 37): 

 

1. Iubirea părinţilor este de neînlocuit  
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Un tată şi o mamă, întotdeauna foarte ocupaţi cu activităţile 

profesionale, înaintea zilei de naştere a copilului lor, trecură în mare 

grabă printr-un magazin de jucării. Ei explicară vânzătoarei: „Am vrea 

ceva pentru un copil micuţ, care să-i poată ţine de urât şi să-i ia 

sentimentul singurătăţii”. „Îmi pare rău”, zâmbi vânzătoarea, „nu avem 

părinţi de vânzare”. 

 

2. Bunicul şi nepotul  

Un tată ajunsese înaintat în vârstă şi tremura în aşa măsură, încât 

adeseori vărsa supa pe faţa de masă. Câteodată îi mai cădeau resturile de 

mâncare pe jos, ceea ce făcea ca fiului şi nurorii să le fie scârbă de acest 

lucru. În cele din urmă, îl puseră în spatele sobei, într-un colţ. Bătrânul 

prânzea posomorât şi singur. Într-o zi, farfuria din care mânca îi căzu din 

mâinile tremurânde şi se sparse. Nora îl ocărî de-a binelea. Apoi îi 

cumpără o farfurie din lemn, iar de-atunci înainte bătrânul trebui să 

mănânce doar din ea. Într-o zi, nepoţelul de patru ani ducea în mâini 

câteva scândurele de lemn. „Ce faci tu aici?”, îl întrebă tatăl. „Fac o 

farfurie mică”, răspunse copilul. „Din ea vor mânca tata şi mama când vor 

îmbătrâni”. Auzind aceste cuvinte, tatăl şi mama priviră înmărmuriţi unul 

la celălalt. Imediat îl aduseră pe bunic la masă şi, din acea zi, nu mai 

spuseră nimic atunci când bătrânul răsturna ceva. 

 

b) extracurricular: 

La o activitate organizată de profesorul de religie împreună cu 

ceilalţi profesori diriginţi se poate propune o experienţă structurată de 

învăţare pornind de la o poveste sau de la transpunerea acesteia într-un 

joc didactic/o dramatizare pentru a evidenţia importanţa valorilor morale 

– integritate, respect, iertare, prietenie, iubire, încredere, 
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responsabilitate, compasiune etc. – în relaţiile interpersonale ale 

tinerilor.Exemplu de poveste:  

Doi prieteni (Fundaţia Noi Orizonturi, 2011, p. 60). 

Odată, doi prieteni mergeau împreună prin deşert. La un moment 

dat, au început să se certe şi unul dintre ei l-a pălmuit pe celălalt. Cel 

pălmuit s-a simţit ofensat dar, fără să spună ceva, a început să scrie pe 

nisipul deşertului: „Astăzi, cel mai bun prieten al meu m-a pălmuit”. 

Au continuat să meargă, până când au ajuns la o mică oază, unde 

au hotărât să se scalde. Cel care fusese pălmuit era cât pe ce să se înece, 

dar prietenul său l-a salvat. După ce şi-a revenit în urma sperieturii, a 

scris cu litere mari pe o piatră: „Astăzi, cel mai bun prieten al meu mi-a 

salvat viaţa”. 

Cel care l-a pălmuit, iar apoi i-a salvat viaţa, l-a întrebat curios: „De 

ce, când te-am făcut să suferi, ai scris pe nisip, iar atunci când ţi-am 

salvat viaţa ai scris totul pe piatră?” Prietenul a zâmbit şi i-a răspuns: 

„Când un prieten ne face să suferim, ar trebui să scriem asta pe nisip, de 

unde vântul iertării poate să-l şteargă. Iar când ceva frumos ni se 

întâmplă, ar trebui să-l gravăm în piatra memoriei sufletului nostru, de 

unde nici un vânt să nu-l mai şteargă”. 

 

Întrebări posibile pentru situaţia în care se folosesc poveştile: 

 

ANALIZĂ: „Ce?” – Ce s-a întâmplat ?, Ce a spus ?, Ce a făcut 

fiecare personaj? 

 

INTERPRETARE: „De ce?”/„Cum?” – De ce se comportau astfel 

părinţii?; Cum a reacţionat nepotul?; Cum s-au simţit părinţii văzând 

atitudinea vânzătoarei?; Cum au primit părinţii lecţia fiului lor?; De ce 

acest eveniment a fost important în povestire?; Cum interpretaţi reacţiile 
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celor doi prieteni?; Cum aţi fi acţionat voi în condiţii similare?; Care sunt 

valorile transmise de aceste poveşti? 

 

APLICARE: „Ce înseamnă această povestire pentru mine?/Ce am 

învăţat din această povestire?”; „Ce ai face tu în această situaţie?”; „Ai 

avut experienţe similare în viaţa ta?”; „La care valori din cele transmise 

de poveste mai avem de lucrat?”; „Cum ai pune în viaţa de zi cu zi ce ai 

învăţat?” 

 

Întrebări posibile pentru situaţia în care sunt transpuse poveştile 

într-un joc didactic/o dramatizare: 

 

ANALIZĂ: „Ce ?”/„Cum?”/„Care?” – Cum v-aţi simţit?; Care a fost 

momentul cel mai frumos/dificil/critic din joc?; Cum te-ai simţit faţă de 

personajul celălalt?; A fost vreun moment când ai vrut să reacţionezi 

altfel/să schimbi povestea/să renunţi?; Ce v-a atras atenţia?; Ce trăiri vă 

amintiţi? 

 

INTERPRETARE: „Ce semnificaţie are, pentru tine, ce ai 

experimentat?”; „Ce ai descoperit despre tine/ceilalţi?”; „Cum interpretezi 

ce ai trăit?”; „La ce te gândeşti...?”; „Cu ce asociezi...?”; „În ce context ai 

mai avut o experienţă...?”; „Despre ce credeţi că este vorba?”, „Ce ai 

învăţat din experienţa trăită?” 

 

APLICARE: „Ce înseamnă această experienţă pentru mine/Ce am 

învăţat din această experienţă?”; „Ce ai face tu în această situaţie?”; „Ai 

avut experienţe similare în viaţa ta?”; „La care valori din cele transmise 

de experienţă mai avem de lucrat?”; „În ce situaţii ai putea aplica cele 

învăţate?”; „Cum ai pune în practică cele învăţate?”; „Ce ai schimba la 
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tine în urma experienţei?”; „Ce ai putea recomanda altora aflaţi într-o 

situaţie asemănătoare?” 

 

 

Temă de reflecţie: 

 

1. Cât de des aţi conştientizat şi analizat cele experimentate? La 

ce vă ajută un asemenea proces?  

2. Cât de uşor vă schimbaţi atitudinea/comportamentul în 

urma unei experienţe de învăţare? 

3. Ce relaţie există între etapele învăţării experienţiale? 

4. Care este rolul întrebărilor în învăţarea experienţială? 

 

 Bibliografie: 

 

Budeanu, Maria, (2011), IMPACT – Soluţie temporară cu valoare de 

durată în managementul dezvoltării personale a tinerilor, Editura 

Pim, Iaşi. 

Ciobanu, D., (1999), Să educăm prin pilde şi povestioare, Editura Presa 

Bună, Iaşi. 

Fundaţia Noi Orizonturi, (2009), Manual IMPACT. Educaţie non-formală, 

Ediţia a II-a, Bucureşti. 

Fundaţia Noi Orizonturi, (2011), Cetăţenie activă, Curriculum IMPACT, 

destinat cluburilor de iniţiativă comunitară pentru tineri IMPACT, 

Ediţia a II-a, Bucureşti. 

Ionescu, Miron (coord.); Ioan Radu (coord.), (2001), Didactica modernă, 

Ediţia a II-a, rev., Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare. 

Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi. 
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 Noţiuni teoretice  

 Lecţia de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 
 (exemplu) 

 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

Profesor: Daniela Lupiş 

Data:  

Discoplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a XII-a  

Unitatea de învăţare: Ortodoxie şi cultură naţională 

Subiectul: Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Petre 

Ţuţea, Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloae) 

Tipul de lecţie: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

 

Competenţe specifice: 

3.1 – Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în 

exemplele oferite de mari personalităţi religioase din Istoria Bisericii 

noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului; 
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3.3 – Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale 

creştine promovate de marii oameni de cultură români; 

4.3 – Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

 

Competenţe derivate: 

La sfârşitul orei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

CD1 – prezentarea succintă a unor date importante din viaţa personalităţilor 

menţionate; 

CD2 – enumerarea câtorva opere reprezentative pentru fiecare 

personalitate; 

CD3 – identificarea unor manifestări concrete de asumare şi promovare a 

credinţei creştine din activitatea acestor personalităţi; 

CD4 – argumentarea importanţei modelului moral-religios oferit de marile 

personalităţi. 

 

Strategia didactică: 

a) metode şi procedee: rugăciunea, conversaţia catehetică şi euristică, 

prelegerea, prezentarea video, observaţia dirijată, problematizarea, 

exerciţiul, explicaţia, argumentarea, lectura, metoda R.A.I.; 

b) mijloace didactice: videoproiector, fişe de lucru;  

c) forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe. 

 

Bibliografie: 

***, (1982), Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

Nicolae Steinhardt, (1997), Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

Nicolae Steinhardt, (2002), Dăruind vei dobândi, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
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Opriş, Dorin; Monica, Dorin, (2006), Metode active de predare-învăţare, 

Editura Sf. Mina, Iaşi. 

Stăniloae, Dumitru, (1992), Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, 

Editura Scrisul Românesc, Craiova. 

Stăniloae, Dumitru, (2004), Naţiune şi creştinism, Editura Elion, Bucureşti. 

Şebu, Sebastian; Opriş M.; Opriş D., (2000), Metodica predării religiei, 

Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 

Ţuţea, Petre, (1997), 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, Editura 

Humanitas, Bucureşti. 

Ţutea, Petre, (1992), Între Dumnezeu şi Neamul Meu, ediţie îngrijită de 

Gabriel Klimowicz, Fundaţia „Anastasia”, Editura „Arta Grafica”, Bucureşti. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

Web: www.predareareligiei.ro  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

P
ag

e4
 

Nr. 

crt. 

Etapele 

Lecţiei 

Ob. 

op. 

Timp 

(min.) 
Conţinutul instructiv - educativ 

Metode 

şi procedee 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 
 1' 

 Salutul 

 Rugăciunea 

 Notarea absenţelor 

 Pregătirea pentru începerea orei 

conversaţia  

2. 
Pregătirea 

aperceptivă 
 1' 

 - Pe tot parcursul istoriei poporului român au 

existat personalităţi culturale şi istorice care 

au ţinut aprinsă flacăra credinţei creştin-

ortodoxe. Perioada interbelică reprezintă un 

exemplu de promovare a valorilor creştine 

autentice prin personalităţile sale culturale 

care s-au remarcat şi au fost adevarate 

repere pentru generaţia timpului lor şi a celor 

ce au urmat. 

conversaţia  

3. 

Anunţarea 

titlului şi 

precizarea 

competenţelor 

 2' 

 - Astăzi vom vorbi despre trei astfel de 

personalităţi, în cadrul temei Oameni de 

cultură români - promotori ai credinţei 

creştine, şi anume despre: Petre Ţuţea, 

Nicolae Steinhardt şi Dumitru Stăniloae. Ne 

vom opri, pe rând, la câteva date biografice 

despre fiecare în parte, vom enumera cele 

mai cunoscute opere ale lor, identificând 

modul în care au promovat valorile credinţei 

creştine şi, nu în ultimul rând, vom încerca să 

conversaţia, 

explicaţia 
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ne însuşim aceste valori pentru a deveni şi 

pentru noi, repere de viaţă morală.  

 Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei. 

4. 

Transmiterea 

şi însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

 

 

 

 

30' 

 Se prezintă şi se notează planul de idei al 

lecţiei: 

1. Aspecte biografice; 

2. Opere reprezentative pentru fiecare 

personalitate; 

3. Manifestări concrete de asumare şi 

promovare a credinţei creştine din activitatea 

acestor personalităţi; 

4. Importanţa modelului moral-religios oferit 

de marile personalităţi studiate. 

 Se împart elevii în trei grupe şi fiecare 

grupă va primi fişe de lucru cu informaţii 

despre câte o personalitate din cele 

menţionate în titlul lecţiei. Pe baza planului 

de idei, se extrag din fişe aspectele mai 

importante. La expirarea timpului alocat 

acestei sarcini de lucru, fiecare grupă îşi va 

prezenta şi susţine cu argumente, 

personalitatea care i-a revenit spre studiu. 

 După prezentarea fiecărei personalităţi, se 

proiectează câte o secvenţă video cu acea 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

lectura, 

dezbaterea, 

problemati-

zarea, 

explicaţia, 

observaţia 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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personalitate: 

 

1. Petre Ţuţea despre adevăr 

http://www.youtube.com/watch?v=jBzEZAYU

buo; 

2. Nicolae Steinhardt despre cristalofilie 

http://www.youtube.com/watch?v=shYdbDHy

NMk; 

3. Părintele Stăniloae – Esenţa 

Creştinismului 

http://www.youtube.com/watch?v=gFtmoCA5u

dM 

5. 

Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

CD1 

CD2 

CD3 

5' 

 Pentru o mai bună fixare a informaţiilor, 

fiecare grupă va adresa întrebări, despre 

personalitatea pe care a prezentat-o, elevilor 

din celelalte două grupe, astfel: Grupa 1 

despre Petre Ţuţea, Grupa 2 despre Nicolae 

Steinhardt, Grupa 3 despre Dumitru 

Stăniloae. 

conversaţia, 

observaţia, 

explicaţia, 

metoda R.A.I. 

aprecieri 

verbale 

6. 

Asocierea, 

generalizarea 

şi aplicarea 

C4 8' 

 Din fişele de lucru primite la începutul orei, 

se selectează câteva citate şi se comentează, 

scoţând în evidenţă: valorile morale care 

caracterizează o adevărată personalitate, 

modelele pe care le oferă tinerilor de astăzi 

explicaţia, 

lectura, 

conversaţia, 

problemati-

zarea, 

aprecieri 

verbale 

http://www.youtube.com/watch?v=jBzEZAYUbuo
http://www.youtube.com/watch?v=jBzEZAYUbuo
http://www.youtube.com/watch?v=shYdbDHyNMk
http://www.youtube.com/watch?v=shYdbDHyNMk
http://www.youtube.com/watch?v=gFtmoCA5udM
http://www.youtube.com/watch?v=gFtmoCA5udM


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

Web: www.predareareligiei.ro  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

P
ag

e7
 

 

aceste personalităţi, mărturisirea credinţei în 

condiţii de libertate religioasă, locul 

creştinismului în societatea modernă 

secularizată etc. 

argumentarea 

7. 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 1' 

 Se fac aprecieri generale privind implicarea 

elevilor în predarea noilor cunoştinţe; 

 Se notează elevii care s-au remarcat prin 

răspunsuri, şi prin pregătirea pentru oră. 

conversaţia  

8. 

Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasă 

 1' 

 De citit, la alegere, cel puţin una dintre 

cărţile scrise de cele trei mari personalităţi şi 

realizarea unei recenzii. 

conversaţia  

9. 
Încheierea 

lecţiei 
 1' 

 Rugăciunea 

 Salutul. conversaţia  



 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 
 

 

ANEXE 

Fişa de lucru 

Nr. 1 

 

Petre Ţuţea (1902-1991), născut într-o familie 

de preoţi ortodocşi, pe data de 6 octombrie 1901, în 

Boteni-Muscel, a fost o personalitate complexă, 

enciclopedică. 

S-a implicat în viaţa spirituală, culturală şi politică 

a timpului, fiind prieten al lui Nae Ionescu şi al celor 

formaţi la şcoala lui: Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea 

Vulcănescu, Constantin Noica. 

Toată viaţa lui a însemnat o propovăduire a valorilor spirituale 

creştin-ortodoxe şi a iubirii pentru neamul românesc. Susţinea mereu, 

argumentat şi imbatabil, că poporul român este una din minunile lui 

Dumnezeu în mersul Său prin Univers. 

Singurele repere de neclintit ale lui Petre Ţuţea au fost Dumnezeu şi 

poporul român, dovedind prin asta că a fost nu numai credincios, ci şi un 

mare patriot. Pentru el, „e atât de viguros neamul ăsta al nostru, că nu 

mă îndoiesc că virtuţile îl scot din impas. Istoria lui îmi dă argumente în 

sprijinul credinţei mele că poporul român nu poate fi înfrânt”. 

Demersul său intelectual s-a integrat întru totul Ortodoxiei. 

Dintre operele sale reprezentative, enumerăm: Bătrâneţea şi alte 

texte filosofice, Omul – tratat de antropologie creştină, 322 de vorbe 

memorabile ale lui Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi neamul meu. 

Din cauza convingerilor sale politice, regimul comunist avea să-l 

condamne la 13 ani de detenţie (1948-1953; 1956-1964) în 

penitenciarele din Bucureşti, Jilava, Ocnele Mari, Aiud. 
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Aflat continuu sub observaţia agenţilor Securităţii comuniste după 

eliberarea sa din închisoare, Petre Ţuţea a suferit enorm, dar cu stoicism, 

şicanele repetate ale acestora. Numeroasele descinderi la locuinţa sa 

modestă de lângă Cişmigiu au dus la confiscarea a numeroase 

manuscrise, studii şi materiale la care acesta lucra. 

Marele român Petre Ţuţea s-a stins din viaţă lucid, în ziua de 3 

decembrie 1991, într-o rezervă a spitalului „Christiana” din Bucureşti, pe 

când era intervievat de un grup de reporteri. Întrebat: „Ce înseamnă un 

om de dreapta?” câteva clipe înainte de trecerea sa dincolo, Petre Ţuţea a 

răspuns simplu: 

„– Român absolut, asta înseamnă!” 

 

 „Ştii unde poţi căpăta definiţia omului? - te întreb. În templu. În 

biserică. Acolo eşti comparat cu Dumnezeu, fiindcă exprimi chipul şi 

asemănarea Lui. Dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria n-ar mai 

avea oameni. Ar dispărea şi omul… În biserică afli că exişti.” 

 „Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de biserici!” 

 „La puşcărie am demonstrat vreme de două ore că istoria 

românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor e egală cu zero. 

Că doar voievozii nu s-au bătut pentru ridicarea nivelului de trai! Istoria 

se face cu Biserica.” 

 „Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră 

la Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea e singura manifestare a omului 

prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită creştin, 

rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om.” 

 „Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să mai intre în noi un 

pic de Dumnezeu.” 

 „Dumnezeu contopeşte libertatea cu necesitatea şi deci cu 

ordinea. Unul din paradoxurile ordinii creştine este acesta: atotputernicia 
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lui Dumnezeu nu anulează liberul arbitru, fiindcă adaptarea mecanică face 

inutil efortul pentru mântuire.” 

 „Definiţia mea este: Petre Ţuţea, românul. Am apărat interesele 

României în mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire şi suferinţă. Şi 

convingerea mea este că suferinţa rămâne totuşi cea mai mare dovadă a 

dragostei lui Dumnezeu.” 

 „Am devenit un gânditor creştin când mi-am dat seama că fără 

revelaţie, fără asistenţă divină, nu pot şti nici cine sunt, nici ce este 

lumea, nici dacă are vreun sens sau nu, nici dacă eu am vreun sens sau 

nu. Nu pot şti de unul singur, când mi-am dat seama că fără Dumnezeu 

nu poţi cunoaşte sensul existenţei umane şi universale.” 

 „Fraţilor, dacă murim aici în lanţuri şi în haine vărgate nu noi 

facem cinste Poporului Român, ci Poporul Român ne-a făcut onoarea să 

murim pentru el!” 

 „E atât de viguros neamul ăsta al nostru, că nu mă îndoiesc că 

virtuţile îl scot din impas. Asta e certitudinea mea. Istoria lui îmi dă 

argumente în sprijinul credinţei mele că poporul român nu poate fi 

înfrânt.” 

 

Bibliografie: 

Albuţ, Constantin, (2000), Metafizica absolutului la Petre Ţuţea, 

Editura Sedcom Libris, Iaşi. 

Ţutea, Petre, (1992), Între Dumnezeu şi Neamul Meu, ediţie 

îngrijită de Gabriel Klimowicz, Fundaţia „Anastasia”, Editura „Arta 

Grafica”, Bucureşti. 

http://www.sfaturiortodoxe.ro/petretutea.htm.  
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FIŞA DE LUCRU 

Nr. 2 

 

Nicolae Steinhardt (1912-1989), s-a născut pe 

12 iulie 1912, în comuna Pantelimon, de lângă Bucureşti, 

în familia inginerului şi arhitectului evreu Oscar 

Steinhardt. 

A studiat Literele şi Dreptul, ajungând avocat. 

Obligat să depună mărturie mincinoasă împotriva unor 

scriitori, n-a acceptat acest lucru, fiind condamnat la 12 

ani de muncă silnică şi 7 ani de degradare civică. 

S-a convertit la Ortodoxie, primind Botezul în închisoarea de la 

Jilava de la ieromonahul Mina Dobzeu. După 16 ani de la eliberare, s-a 

călugărit la Mănăstirea Rohia din Maramureş. 

Bun critic literar, a scris diverse eseuri despre cele mai importante 

cărţi din acea vreme, dar şi despre valorile fundamentale ale culturii şi 

literaturii române (Mioriţa, Meşterul Manole, Eminescu, Maiorescu, Iorga, 

Pârvan, Blaga). 

Cea mai valoroasă carte a sa, în care dă mărturie despre curajul 

creştin, vorbind despre suferinţele, dar şi despre bucuriile din viaţa sa, 

este Jurnalul fericirii, scris parţial în minte, în închisoare, continuat după 

eliberare pe ascuns, confiscat de Securitate, reconstituit de autor din 

memorie şi publicat abia după moartea lui, în 1991. 

El a arătat că alegerea de a se creştina a fost una matură, plină de 

recunoştinţă pentru toate darurile primite de la Dumnezeu: „Pentru mine, 

creştinarea se confundă cu o poveste de dragoste: o dublă îndrăgostire de 

Biserica creştină şi de neamul românesc”. 
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A susţinut mereu că religia creştină este o religie a răscumpărării 

celui ce se căieşte, a iubirii, a veseliei, îmbelşugării, fericirii. Pe lângă 

Jurnalul fericirii, un adevărat jurnal de convertire, Dăruind, vei dobândi. 

Cuvinte de credinţă adună la un loc predicile sale. 

La 29 martie 1989, Nicolae Steinhardt a murit la spitalul din Baia 

Mare şi a fost înmormântat la Mănăstirea Rohia. 

 

 „Acum ştiu, ştiu că orice ură, orice aversiune, orice ţinere de 

minte a răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de înţelegere, bunăvoinţă, 

simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul graţiei şi gingăşiei 

unui menuet de Mozart ... este un păcat şi o spurcăciune; nu numai 

omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea, ci orice 

vulgaritate, desconsiderare, orice căutătură rea, orice dispreţ, orice rea 

dispoziţie este de la diavol şi strică totul. Acum ştiu, am aflat şi eu...” 

 „Noi vorbim de blândeţea lui Iisus – arătând că a mers la moarte 

ca mielul la junghiere, că a tăcut ca oaia când e tunsă – şi enumerăm 

smerenia, bunătatea, ascultarea. Dar de o însuşire a sa – pe care trebuie 

să fi avut-o de vreme ce a primit să moară de moartea înfiorătoare de pe 

cruce – nu pomenim. Însuşirea aceea e curajul.” 

 „În prezenţa valurilor vieţii, a multiplelor ei furtuni, ispite, 

capcane, avalanşe, zgomote şi furii, creştinul e dator să-L aleagă – oricât 

ar fi tumultul de mare, de năprasnic, de incontestabil – pe Hristos. 

(Furtuna este realitatea, dar Adevărul este Hristos!) Să se încreadă în Cel 

nevăzut, să nu se supună cerinţelor semeţe şi spaimelor negre făurite de 

o regie abilă, dar în fapt superficială, aparentă, care-i în funcţie de durată, 

adică val care ca valul trece.” 

 „Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a 

exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. 

Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile 
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statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dăruire 

pentru cei din jur.” 

 „Evenimentul eliberării se apropie şi poate avea loc din clipă în 

clipă. În mica celulă de la Zarca, singur, îngenunchez şi fac un bilanţ. Am 

intrat în închisoare orb, cu vagi străfulgerări autogene ale beznei, care 

despică întunericul fără a-l risipi, şi ies cu ochii deschişi. Am intrat 

răsfăţat, răzgâiat. Ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose. Am intrat 

nemulţumit. Ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, 

sensibil la fleacuri. Ies nepăsător. Soarele şi viaţa îmi spuneau puţin. 

Acum ştiu să gust felioara de pâine cât de mică. Ies admirând mai presus 

de orice curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies împăcat. Cu cei 

cărora le-am greşit, cu prietenii şi duşmanii mei, ba şi cu mine însumi.” 

 „Banii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi zgârciţi, după cum 

succesul ne poate răsturna în abisul înfricoşător al patimilor sufleteşti. 

Drumul către iubire se îngustează când ne uităm spre ceilalţi de la 

înălţimea vulturilor aflaţi în zbor. Blândeţea inimii se usucă pe vrejii de 

dispreţ, de ură şi de trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească 

reuşita sa cu modestia şi graţia unei flori. Tot ce reuşim pentru noi şi ne 

aduce energie este menit a se întoarce către aceia ce se zbat, încă, în 

suferinţă şi-n păcat.” 

 „Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de 

suferinţă, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura.” 

 

Bibliografie: 

Nicolae Steinhardt, (1997), Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

Nicolae Steinhardt, (2002), Dăruind vei dobândi, Editura Dacia, Cluj-

Napoca. 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/autobiografia-parintelui-nicolae-

steinhardt-88862.html. 
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FIŞA DE LUCRU 

Nr. 3 

 

Născut la 16 noiembrie 1903 în satul Vlădeni din 

judeţul Braşov, Dumitru Stăniloae (1903-1993) este o 

personalitate marcantă a teologiei româneşti, unul dintre 

cei mai importanţi teologi ortodocşi ai secolului al XX-lea. 

Şi-a început cariera academică în 1929, ca profesor 

de Dogmatică la Academia Teologică „Andreiană” din 

Sibiu; în 1947 a predat cursul de Ascetică şi Mistică la 

Facultatea de Teologie din Bucureşti, iar din 1948 a fost, cu întreruperi, 

profesor la Catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică, până în 1973. 

Între 1958-1963 a suportat detenţie, fiind condamnat ca făcând 

parte din grupul Rugul aprins, deşi nu a fost niciodată membru, ci doar a 

participat la câteva întâlniri la Mănăstirea Antim. 

Părintele Stăniloae a plecat la Domnul în seara zilei de 4 octombrie 

1993, pe patul de spital, răpus de un cancer la stomac. Înainte de a muri, 

se ruga. Vorbea cu îngerul păzitor, cu Maica Domnului şi cu Dumnezeu. 

Ultimele cuvinte ale părintelui au fost înregistrate de doi studenţi la 

medicină care stăteau noaptea cu dânsul. 

Întreaga sa viaţă a reprezentat o comunicare cu Dumnezeu, lucru 

reflectat din plin în scrierile sale, caracterizate prin frumuseţea şi nobleţea 

duhovnicească, ca rezultate ale unei experienţe trăite. 

Opera sa cuprinde sute de articole, recenzii, traduceri, lucrări în 

volum, lucrări cu caracter istoric şi lucrări apărute în străinătate, dintre 

care amintim: Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ortodoxie şi 

Românism, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Filocalia (vol. 1-12), 

Teologia dogmatică ortodoxă (vol. 1-3), Spiritualitate şi comuniune în 

Liturghia ortodoxă. 
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Bogata sa activitate teologică i-a fost răsplătită prin decernarea 

titlului de Doctor Honoris Causa din partea mai multor Facultăţi de 

Teologie din Europa. 

Fie în operele sale, fie în cuvântări sau discuţii cu reprezentanţi ai 

diferitelor Biserici, Părintele Stăniloae a subliniat importanţa trăirii 

credinţei şi comunicării cu Dumnezeu prin rugăciune, dar şi a păstrării ca 

sursă şi punct de reper a scrierilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii: 

„L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărţi, 

în idei şi simboluri. Dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. 

Într-o zi, am descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii că e cu 

putinţă să-L întâlneşti pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune”. 

Prin ţinuta morală de o constantă verticalitate, cu o încredere 

nelimitată în bunătatea oamenilor, Părintele Dumitru Stăniloae, prin însuşi 

exemplul vieţii sale, a promovat virtuţile creştine: iubirea faţă de 

Dumnezeu şi de semeni, cinstea şi corectitudinea, impunând respect prin 

vasta cultură teologică şi prin transpunerea în faptă a cuvântului rostit. 

 

 „Numai conştiinţa lui Dumnezeu poate întemeia iubirea faţă de 

om şi numai conştiinţa omului poate întemeia voinţa de veşnicie a omului 

şi de înaintare în lumina infinită şi eternă a lui Dumnezeu. Numai un 

Dumnezeu conştient poate preţui pe om şi numai un om conştient poate 

preţui pe Dumnezeu.” 

 „Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura exterioară şi 

de sine însuşi. În acest fel, ea ţine sufletul deschis către Dumnezeu ca 

Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, închis în mecanismul complex 

al naturii exterioare şi al înclinaţiilor patimilor sale, care îl domină pe om 

mai mult decât o face natura.” 

 „Timpul înseamnă pentru Dumnezeu durata aşteptării între bătaia 

Sa la poartă şi fapta noastră de a deschide.” 
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 „Îmi eşti necesar pentru a înlocui grija de mine cu grija de tine, 

pentru a te pune în locul eului meu. Atât de intim îmi devii, atât de una cu 

mine, atât de mult te atrag în centrul existenţei mele, încât îmi substitui 

eul meu.” 

 „Naţionalism este conştiinţa că aparţii cutărui grup etnic, iubirii 

acelui grup şi activizarea acestei iubiri în slujba binelui lui. Care este însă 

modul românesc de comuniune cu ordinea spiritualã transcendentă? 

Aceasta ne-o spune istoria şi ne-o spune viaţa actuală a poporului nostru: 

este Ortodoxia. Ortodoxia e ochiul prin care priveşte românul spre cer şi 

plin de lumina de acolo şi-l întoarce spre lume, conducându-se după el în 

atitudine şi paşii săi.” 

 „Cheagul de iubire şi de sacrificiu între membrii naţiunii nu-l 

poate întreţine decât credinţa în Dumnezeu.” 

 „Creştinismul răzbate în mod necesar spre naţionalism. 

Dumnezeu nu mă va răsplăti după modul cum am ştiut să mă desfac de 

comuniunea firească în care mi-a fost dat să trăiesc, ci după modul în 

care am afirmat această comuniune cu voinţa şi cu iubirea mea creştină”.  

 

Bibliografie: 

Stăniloae, Dumitru, (1992), Reflecţii despre spiritualitatea poporului 

român, Editura Scrisul Românesc, Craiova. 

Stăniloae, Dumitru, (2004), Naţiune şi creştinism, Editura Elion, 

Bucureşti. 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/despre-parintele-dumitru-

staniloae-70018.html. 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/category/parintele-dumitru-staniloae/. 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina 
Religie” 

Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

Noţiuni teoretice  

 Lecţia de aprofundare şi consolidare a cunoştinţelor 
 (exemplu) 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Propunător: Daniela Livadaru 

Data:  

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a XI-a  

Unitatea de învăţare: Ortodoxie şi cultură naţională 

Subiectul lecţiei: Contribuţia voievozilor români la formarea şi dezvoltarea 

culturii naţionale 

Tipul lecţiei: aprofundare, consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Timp: 50 de minute 

Competenţe specifice: Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor 

moral-creştine, însuşite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele 

oferite de marile personalităţi din istoria naţională, prin comportamente 

social-morale elevate. 

Competenţe derivate: La sfârşitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele 

competenţe: 

CD 1 – determinarea principalelor evenimente din viaţa şi activitatea voievozilor 

români; 
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CD 2 – exemplificarea diferitelor dimensiuni care reliefează personalitatea 

fiecărui voievod; 

CD 3 – argumentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea 

culturii naţionale; 

CD 4 – motivarea canonizării a trei dintre voievozii români; 

CD 5 – identificarea modalităţilor de manifestare a respectului faţă de 

personalitatea voievozilor români. 

Strategia didactică 

1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia (catehetică, euristică), 

organizatorul grafic al caracteristicilor, diagrama Venn radială, vizionarea 

unei prezentări Power Point, observaţia dirijată, argumentarea, 

problematizarea, dezbaterea, rugăciunea în comun; 

2. Mijloace şi resurse materiale: marker, fişe de lucru (flori), videoproiector, 

prezentare Power Point, laptop; 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate pe 

grupe, activitate individuală. 

Bibliografie:  

Favu, Gabriela; Orzetic, Maria; Cojocaru, Daniela; Plăeşu, Teodora, (2006), 

Religie, cultul ortodox. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Sf. Mina, Iaşi. 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare. Modele 

şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006. 

Şebu, Sebastian; Opriş, Dorin, (2000), Metodica predării religiei, Editura 

Reîntregirea, Alba-Iulia. 
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DESFĂŞURAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE 

 

Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD T Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 

 

1’ 

Profesorul şi elevii rostesc în comun rugăciunea, apoi 

se notează în catalog absenţii de zi. Rugăciunea în 

comun 

Asigurarea 

climatului 

socio-afectiv 

adecvat 

2. 
Pregătirea 

aperceptivă 

 

 

 

CD3 

1’ 

Pentru activarea cunoştinţele, profesorul va adresa 

întrebări din lecţiile anterioare, iar elevii vor formula 

răspunsurile corespunzătoare. Despre ce personalităţi 

am discutat în capitolul pe care îl încheiem astăzi?; 

Prin ce s-au distins aceste personalităţi în istoria şi 

cultura poporului român?  

Conversaţia 

catehetică 

Capacitatea de 

a formula 

răspunsuri 

adecvate. 

3. 

Anunţarea 

titlului şi 

precizarea 

competenţelor 

 

2’ 

Profesorul anunţă oral şi scrie titlul temei ce va fi 

aprofundată: Rolul voievozilor români la formarea şi 

dezvoltarea culturii naţionale – Recapitulare, 

precizează apoi competenţele şi modul de organizare 

a activităţii. 

Explicaţia 
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Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD T Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

4. 

Recapitularea 

şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

 

 

CD1 

CD2 

 

 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

12’ 

 

 

5’ 

 

Profesorul organizează clasa în 5 grupe egale. El va 

distribui fiecărei grupe o fişă de lucru (A3 colorat, în 

formă de floare), corespunzătoare câte unui voievod. 

Pe fişă, în centrul florii este notat numele voievodului 

şi anii de domnie. Pe cele cinci petale sunt notate 

câte un aspect din viaţa voievozilor: Mare patriot, 

Apărător al credinţei, Ctitor de biserici, Sprijinitor al 

culturii, Ştiaţi că... (aspecte inedite sau care îi 

diferenţiază). Fiecare grupă îşi va alege un nume, 

corespunzător voievodului. 

Sarcina de lucru constă în completarea fiecărei petale 

cu minim două exemple corespunzătoare cerinţei. 

Completarea fişei se va face în 10 minute, timp în 

care vor nota şi în caiet rezolvarea celor cinci cerinţe, 

tot sub forma unei flori. După rezolvarea sarcinei, 

reprezentantul fiecărei grupe va prezenta rezultatele 

obţinute, lipind pe tablă floarea, în cadrul diagramei 

Venn radială. Timpul de prezentare alocat fiecărei 

grupe va fi de 2 minute. Elevii îşi vor nota în caiete, 

sub formă de flori, rezultatele obţinute de celelalte 

grupe, aprobând sau completând cu informaţii, dacă 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Organizatorul 

grafic 

 

 

Diagrama Venn 

radială 

 

Vizionare PPT 

Observaţia 

dirijată 

Capacitatea de 

a identifica 

două exemple 

pentru fiecare 

aspect din 

viaţa 

voievodului, în 

limita de timp 

dată. 

Capacitatea de 

a interveni prin 

poziţii pline de 

substanţă. 

Capacitatea de 

a manifesta 

răbdare şi 

toleranţă în 

colectiv. 
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Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD T Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

este cazul. Pe măsură ce prezintă fiecare grupă, va fi 

proiectată o prezentare Power Point cu imagini 

despre activitatea fiecărui voievod în parte, pentru o 

mai bună fixare a cunoştinţelor. 

5. 
Fixarea 

cunoştinţelor 

 

CD1 

CD3 

CD5 

 

 

5’ 

Pentru a facilita sintetizarea informaţiilor şi a discerne 

asemănările şi deosebirile între voievozii studiaţi, se 

vor adresa întrebările: Care sunt elementele comune 

acestor cinci voievozi?; Există deosebiri între aceşti 

voievozi?; Cum ne manifestăm respectul faţă de 

aceşti voievozi români? - Asemănările vor fi trecute în 

centrul diagramei Venn radiale. 

Conversaţia 

catehetică 

 

Conversaţia 

euristică 

Capacitatea de 

a sintetiza 

conţinutul 

cognitiv şi 

moral-religios. 

6. 

Asocierea, 

generalizarea, 

aplicarea 

cunoştinţelor 

 

 

CD3 

 

CD4 

 

 

 

10’ 

Transferul cunoştinţelor se va face prin intermediul 

problematizării: Care ar fi fost soarta ţării noastre 

dacă nu ar fi existat astfel de voievozi în istoria 

poporului nostru?; Care au fost motivele care au 

condus la canonizarea a trei dintre voievozi? Sunt ele 

acceptate de toată lumea? Elevii vor argumenta 

contribuţia voievozilor şi vor identifica motivele 

canonizărilor, exprimându-şi opinia personală. Pentru 

 

 

Problematizarea 

 

Dezbaterea 

 

Argumentarea 

Capacitatea 

de: a analiza şi 

argumenta 

rolul 

voievozilor în 

istoria ţării; de 

a-şi argumenta 

opinia 
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Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD T Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

fiecare întrebare - timp de gândire 2’; 

* Dacă timpul o va permite, se va aplica elevilor un 

scurt test de evaluare. 

personală 

privind 

canonizarea 

lor. 

7. 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 

2’ 

Se fac aprecieri generale privind implicarea elevilor, 

elevii înşişi autoevaluându-şi activitatea. Se notează 

elevii cei mai activi. 

Explicaţia 
Capacitatea de 

autoevaluare. 

8. 
Încheierea 

activităţii 

 
1’ Se rosteşte în comun rugăciunea. 

Rugăciunea în 

comun 
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OGLINDA TABLEI 

 

Rolul voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii 

naţionale - Recapitulare 

Puncte de reper 

1. Patriotismul 

2. Apărarea credinţei 

3. Ctitorirea de biserici 

4. Sprijinirea culturii 

5. Inedite 

6. Canonizarea 
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 Noţiuni teoretice  

 Lecţia de formare a deprinderilor moral-religioase  

 (exemplu) 
 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

Profesor: Daniela Lupiş 

Data:  

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a IX-a  

Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină 

Subiectul: Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 

Tipul de lecţie: formare a deprinderilor 

   

Competenţe specifice: 

3.1 – Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în 

exemplele din Biblie şi din Istoria Bisericii; 

4.1 – Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.2 – Formularea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor, în 

lumina învăţăturii creştine. 

Competenţe derivate: 

La sfârşitul orei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 



 

 

 

 
 

CD1 - stabilirea raportului dintre următoarele dimensiuni ale existenţei 

umane: bucurie-libertate-responsabilitate; 

CD2 - argumentarea, cu citate biblice, a faptului că bucuria, libertatea şi 

responsabilitatea sunt valori umane, fundamentale în creştinism; 

CD3 - manifestarea interesului pentru a integra în propriul comportament 

exemplul de moralitate şi de demnitate în trăirea libertăţii, oferit de 

Mântuitorul Hristos. 

Strategia didactică: 

1. metode şi procedee: rugăciunea, conversaţia catehetică şi euristică, 

expunerea, teoria inteligenţelor multiple, brainstorming, prezentare 

Power Point, observaţia dirijată, problematizarea, exerciţiul, 

explicaţia, argumentarea, audiţia muzicală; 

2. mijloace didactice: videoproiector, CD pentru fond muzical, planşă 

cu desen, manualul de Religie pentru clasa a IX-a;  

3. forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe. 

Bibliografie: 

***, (1982), Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

Antonie Plămădeală, (1989), Tâlcuri noi la texte vechi, Sibiu. 

Nicolae Mladin, (2003), Teologia Morală Ortodoxă, Editura Reîntregirea, 

Alba Iulia. 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare, 

Editura Sf. Mina, Iaşi. 

Stăniloae, Dumitru, (2000), Mica dogmatică vorbită, Editura Deisis, 

Bucureşti. 

Stoian, Ion, (1994), Dicţionar religios, Editura Garamond, Bucureşti. 

Şebu, Sebastian; Opriş M.; Opriş D., (2000), Metodica predării religiei, 

Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 

 

 



 

 

 

 
 

Nr. 

crt 

Etapele 

lecţiei 
CD Timp Conţinutul instructiv – educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 
 1' 

 Salutul şi ugăciunea 

 Notarea absenţelor 

 Pregătirea pentru începerea orei 

conversaţia  

2. 
Pregătirea 

aperceptivă 
 1' 

 - Existenţa omului pe pământ nu este o întâmplare, 

cum, de altfel, nici viaţa nu trebuie trăită fără sens şi 

fără scop. Felul în care omul îşi trăieşte viaţa ţine, în 

mare parte, de propriile alegeri. Dacă ştie sau nu să 

facă alegerile cele mai bune, vom încerca să vedem în 

lecţia de astăzi.  

conversaţia  

3. 

Anunţarea 

titlului şi 

precizarea 

competenţel

or 

 1' 

 - Tema se numeşte Bucurie şi responsabilitate în 

relaţiile dintre tineri. Vom încerca să definim împreună 

cele două noţiuni, vom vedea dacă omul este o fiinţă 

liberă pentru a se bucura şi vom argumenta acest lucru 

cu citate biblice, iar, la sfârşit vom identifica modelul 

de moralitate şi demnitate în trăirea libertăţii, pe care 

fiecare dintre noi ar trebui să-l urmeze. 

conversaţia, 

observaţia 

dirijată 

 

4. 

Actualizarea 

unor 

cunoştinţe 

 

 

 

 

20' 

 Se împart elevii în trei grupe şi li se cere să scrie, 

timp de un minut, tot ce cred ei că înseamnă bucuria, 

prima grupă, libertatea, a doua grupă şi 

responsabilitatea, grupa a treia. Apoi îşi prezintă 

explicaţia, 

brainstorming 

observaţia, 

teoria 

 

 

aprecieri 

verbale 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1 

 

 

 

 

 

CD2 

 

 

 

materialele cei care s-au pregătit pentru definirea celor 

trei noţiuni, conform teoriei inteligenţelor multiple a lui 

Gardner. 

 Urmează proiectarea definiţiilor pregătite de 

profesor:  

Bucurie = sentiment de mulţumire, de satisfacţie 

sufletească; 

Libertate = capacitatea voinţei de a se determina 

singură la acţiunea sa, fără nici o constrângere externă 

sau internă; 

Responsabilitate = obligaţia ce-i revine unei 

persoane de a se recunoaşte ca autor liber al faptelor 

sale şi de a lua asupra sa urmările acestora. 

 După definirea celor trei noţiuni se argumentează, 

cu citate biblice, faptul că omul este o fiinţă liberă, 

chiar de la crearea sa: 

„Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi după 

asemănarea Noastră...»” (Facerea 1, 26); 

„A dat, apoi, Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a 

zis: «Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din 

pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, 

în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!»” 

inteligenţelor 

multiple 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia, 

lectura, 

explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 



 

 

 

 
 

(Facerea 2, 16-17); 

„Iată, Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, 

binele şi răul... Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii 

tăi!” (Deuteronom 30, 15, 19); 

„Iată, stau la uşă şi bat, de va auzi cineva glasul Meu 

şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el 

cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).  

Bucuria este o consecinţă a faptelor noastre libere. 

Dacă ne rezumăm doar la satisfacerea plăcerilor 

materiale, trupeşti, vom avea parte de o bucurie 

vremelnică, de o iluzie menită să ne sustragă de la 

adevăratele bucurii. 

Adevărata bucurie poate fi trăită şi se poate împlini 

doar ducând o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu. Aceasta 

presupune responsabilitate, adică asumarea de către 

fiecare a urmărilor propriilor sale acţiuni. 

5. 

Efectuarea 

exerciţiilor 

moral-

spirituale 

CD3 4' 

 După modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 

creştinii trebuie să ofere exemple de moralitate şi 

demnitate în trăirea libertăţii, pe care au primit-o în 

momentul creaţiei. Libertatea şi responsabilitatea sunt 

căi spre desăvârşire, spre cunoaşterea lui Dumnezeu, 

care dau sens vieţii. 

conversaţia, 

explicaţia, 

lectura, 

 

problematizarea, 

audiţia muzicală 

aprecieri 

verbale 



 

 

 

 
 

 Se adaugă trei citate scripturistice care vor fi 

reţinute ca învăţături morale ale lecţiei: 

„Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de 

folos” (I Corinteni 6, 12); 

„Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie” (Matei 16, 

24); 

„Şi veţi cunoaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face 

liberi” (Ioan 8, 32). 

6. 

Analiza, 

evaluarea 

deprinderilor 

morale 

formate 

CD3 20' 

 Se împarte clasa în trei grupe şi fiecare grupă va 

primi fişe de lucru pentru a analiza câte un caz, din 

care vor desprinde corelaţiile existente între bucurie, 

libertate şi responsabilitate. După expirarea timpului 

acordat acestei activităţi, se proiectează cazurile şi se 

dezbat pe rând. 

Gândiţi /Lucraţi 

în perechi/ 

Comunicaţi, 

lectura, 

problematizarea, 

audiţia muzicală 

aprecieri 

verbale 

7. 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 1' 

 Se fac aprecieri generale privind implicarea elevilor 

în predarea noilor cunoştinţe; 

 Se notează elevii care s-au remarcat prin răspunsuri 

şi prin pregătirea pentru oră. 

conversaţia  

8. 

Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

 1' 

 Daţi exemple de situaţii concrete din viaţa voastră în 

care momentele de bucurie, pe care le-aţi trăit, au fost 

asumate în mod liber şi responsabil. 

conversaţia  



 

 

 

 
 

acasă 

9. 
Încheierea 

lecţiei 
 1' 

 Rugăciunea 

 Salutul. 
conversaţia  

 



 

 
 
 

 

 

 

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI) 

Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri 

 

 

Plan de idei: 

1. Definirea noţiunilor de bucurie, libertate şi 

responsabilitate; 

2. Dovezi scripturistice privind libertatea omului; 

3. Analizarea unor cazuri concrete cu privire la raportul 

dintre bucurie, libertate şi responsabilitate; 

4. Îndemnuri/învăţături morale. 

 

 

  



 

 
 
 

 

FIŞA DE LUCRU Nr. 1 

 

Studiul de caz: 

Are 19 ani, este din Bucureşti şi îl cheamă Sorin. La 16 ani şi-a 

făcut prima injecţie cu heroină. Curiozitate, anturaj, teribilism?... Din 

toate câte ceva. 

„Am început să-mi fac zilnic heroină, apoi de mai multe ori pe zi. Nu 

mai cumpăram nimic, nu mai voiam nimic, toţi banii pe care-i strângeam 

se duceau la traficanţi. Am dus-o aşa până în vară, când mi-am dat 

seama că nu mai puteam continua în halul acela. Părinţii încă nu aflaseră, 

dar s-a prins dirigintele meu. A vrut să le spună părinţilor, dar l-am 

implorat să nu o facă, nu avea rost, mai ales că mama e bolnavă de 

hipertensiune. I-am promis că mă duc singur la dezintoxicare. M-a înţeles 

şi m-a crezut. 

Într-adevăr, în vară m-am dus singur la dezintoxicare. Ştiam foarte 

multe despre tratamentul cu metadonă, de la ceilalţi toxicomani. Aşa că 

m-am dus de bună voie. Doctorul nu a vrut să mă primească de la 

început, spunea că trebuie să vin cu părinţii. I-am explicat că nu pot, că ei 

nu ştiu, m-am certat cu el, am plâns şi până la urmă m-a primit. Practic, 

am făcut un tratament cu metadonă, timp de două săptămâni. Dar ce 

folos? La nici câteva zile n-am mai putut suporta. Am zis să mai iau o 

dată heroină, o singură dată şi gata. Şi aşa am luat-o de la capăt.” 

 

Cerinţă: Analizaţi cazul de mai sus, ţinând cont şi de expresiile 

subliniate în a arăta modul în care au fost folosite libertatea şi 

responsabilitatea în satisfacerea unei „bucurii”. 

 

  



 

 
 
 

 

FIŞA DE LUCRU Nr. 2 

 

Studiul de caz: 

Dan s-a mutat la o şcoală nouă. În scurt timp s-a împrietenit cu 

Marius şi Vlad. Nu după multă vreme, Dan a aflat că prietenii lui, deşi 

sunt doar în clasa a X-a, au avut relaţii intime cu mai multe fete. El le-a 

spus că, după părerea lui, o prietenie autentică nu poate fi amestecată cu 

păcatul. Din acel moment, cei doi au început să-l tachineze. Atunci când 

Dan s-a împrietenit cu Mirela, o fată cuminte ca şi el, Marius şi Vlad i-au 

spus că speră că îşi va schimba părerile învechite. 

 

Cerinţe: Pornind de la noţiunile de bucurie, libertate şi 

responsabilitate, răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Cum apreciaţi presiunile exercitate asupra lui Dan de 

prietenii săi? 

2. Ce efecte va avea relaţia lui Dan cu Mirela asupra 

prieteniei lui cu cei doi băieţi? 

3. Care credeţi că vor fi argumentele aduse de Dan în 

justificarea stilului său de viaţă şi cum va încerca să-şi influenţeze 

prietenii să se schimbe? 

 

  



 

 
 
 

 

FIŞA DE LUCRU Nr. 3 

 

„Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, 

dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu 

după multe zile, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-

a risipit averea, trăind în desfrânări. Şi, după ce a cheltuit totul, s-a făcut 

foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Şi, ducându-se, 

s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile 

sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe 

care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a 

zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de 

foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am 

greşit la cer şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-

mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă 

departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut 

pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi 

înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl 

către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi 

inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi aduceţi viţelul cel 

îngrăşat şi-l junghiaţi şi, mâncând să ne veselim; căci acest fiu al meu 

mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se 

veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat 

de casă, a auzit cântece şi jocuri. Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, 

a întrebat ce înseamnă aceasta. Iar ea i-a spus: Fratele tău a venit, şi 

tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi 

el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, 

răspunzând, a zis tatălui său: Iată, de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-

am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă 

veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a 



 

 
 
 

mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. 

Tatăl, însă, i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale 

tale sunt. Trebuia, însă, să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău 

acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.” (Luca 15, 11-32) 

 

Cerinţă: Caracterizaţi comportamentul tânărului fiu, utilizând 

conceptele de bucurie, libertate şi responsabilitate. 
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 Noţiuni teoretice  

 Lecţia de sensibilizare şi dezvoltare a atitudinii 

 moral-religioase (exemplu) 
 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

Profesor: Daniela Lupiş 

Data:  

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a XI-a  

Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină 

Subiectul: Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină) 

Tipul de lecţei: sensibilizare, motivare, atitudine 

 

Competenţe specifice: 

2.2 – Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri 

pe teme religioase; 

4.1 – Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în 

dar de la Dumnezeu; 

5.2 – Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele 

religioase pentru a dialoga pe o temă dată. 



 
 

 

 

Competenţe derivate: 

La sfârşitul orei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

CD1 – Prezentarea legăturii dintre om şi natură, potrivit teoriei 

creaţioniste; 

CD2 – Identificarea surselor poluării naturii; 

CD3 – Evaluarea consecinţelor unui dezechilibru ecologic; 

CD4 – Propunerea unor modalităţi concrete de ocrotire şi îngrijire a întregii 

naturi. 

 

Strategia didactică: 

a) metode şi procedee: rugăciunea, conversaţia catehetică şi euristică, 

dezbaterea, studiul de caz, brainstorming, ciorchinele, observaţia 

dirijată, problematizarea, exerciţiul, explicaţia, argumentarea, 

desenul; 

b) mijloace didactice: CD pentru fond muzical, coli de flipchart, marker;  

c) forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe. 

 

Bibliografie: 

***, (1982), Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

Nicolae Mladin, (2003), Teologia Morală Ortodoxă, Editura Reîntregirea, 

Alba Iulia. 

Opriş, Dorin; Opriş, Monica, (2006), Metode active de predare-învăţare, 

Editura Sf. Mina, Iaşi. 

Serafim Rose, (2001), Cartea Facerii, Crearea lumii şi Omul începuturilor, 

Editura Sophia, Bucureşti. 



 
 

 

Sfântul Vasile cel Mare, (1986), Omilii la Hexaemeron, în PSB vol. 17, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti. 

Costa de Beauregard, Marc Antoine; Stăniloae, Dumitru, (1995), Mică 

Dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Editura Deisis, Sibiu. 

Şebu, Sebastian; Opriş M.; Opriş D., (2000), Metodica predării religiei, 

Editura Reîntregirea, Alba Iulia. 

 

 

 



 
 

 

Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD Timp Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 
 1' 

 Salutul 

 Rugăciunea 

 Notarea absenţelor 

 Pregătirea pentru începerea orei 

conversaţia  

2. 
Pregătirea 

aperceptivă 
 1' 

 - După cum ne amintim din lecţiile anterioare, 

Dumnezeu a creat totul din iubire. Omul, însă, coroana 

întregii creaţii, are menirea cea mai înaltă dintre toate 

făpturile: aceea de a sta într-o permanentă legătură cu 

Creatorul său, pentru a-I cunoaşte voia şi a o împlini. În 

această calitate, omul a primit şi misiunea de a se îngriji 

de soarta întregii creaţii (văzute), în mijlocul căreia a 

fost aşezat ca un administrator al ei. 

conversaţia  

3. 

Anunţarea 

titlului şi 

precizarea 

competenţelor 

 2' 

 - Tema de astăzi se numeşte Respectul faţă de lumea 

creată (ecologie creştină). Vom încerca să vedem în ce 

măsură reuşeşte omul să-şi îndeplinească misiunea sa 

în raport cu natura, vom identifica împreună cauzele şi 

consecinţele poluării acesteia, dar vom găsi şi posibile 

modalităţi de ocrotire şi îngrijire a mediului înconjurător. 

Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei, iar elevii scriu în 

caietele de notiţe. 

conversaţia, 

explicaţia, 

luarea 

notiţelor 

 



 
 

 

Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD Timp Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

4. 

Tratarea 

temei noi 

 

 

Sensibilizare 

 

 

 

 

Motivare 

atitudinală 

 

 

 

CD1 

 

 

 

 

 

CD2 

CD3 

CD4 

 

20' 

Se prezintă legătura dintre om şi natură, potrivit teoriei 

creaţioniste, apelându-se la citate din Sfânta Scriptură 

(Anexa 1). 

- Fiind creat din pământ şi suflare divină, omul se 

înrudeşte cu toată natura, prin trupul său, fiind, astfel, 

fiinţial legat de restul creaţiei, dar, în acelaşi timp, omul 

a fost înzestrat şi cu suflet (gândire, simţire, voinţă), 

fapt ce îi conferă statutul de stăpân peste toată lumea, 

cu scopul de a găsi în ea izvorul bunurilor materiale 

necesare vieţii. Acest statut atrage însă 

responsabilitatea omului în ceea ce priveşte protejarea 

naturii. 

- Căderea în păcat a adus după sine şi pervertirea 

naturii, care se accentuează din ce în ce mai tare, pe 

măsură ce omul se îndepărtează tot mai mult de 

adevărata sa misiune. 

Se împart elevii în trei grupe. Fiecare grupă va primi 

acelaşi text, doar că vor avea sarcini diferite de lucru: 

Grupa 1 va identifica în text cauzele poluării naturii, 

Grupa 2 va desprinde din text efectele negative ale 

poluării naturii, iar Grupa 3 va propune modalităţi de 

lectura şi 

interpretarea 

textului 

biblic, 

explicaţia, 

observaţia, 

 

studiul de 

caz,  

problemati-

zarea, 

dezbaterea, 

brainstor-

ming 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nr. 

crt 
Etapele lecţiei CD Timp Conţinutul instructiv-educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

prevenire şi ameliorare a efectelor poluării (Anexa 2). 

5. 

Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

CD2 

CD3 

CD4 

10' 

După expirarea timpului de lucru, liderul fiecărei grupe 

va veni la tablă şi va completa un ciorchine cu 

răspunsurile identificate de colegii săi de grupă. 

conversaţia, 

ciorchinele, 

explicaţia  

aprecieri 

verbale 

6. 

Asocierea, 

generalizarea 

şi aplicarea 

CD3 12' 

Se împarte din nou clasa în trei grupe şi fiecare grupă 

va primi coli albe de flipchart, pe care vor prezenta, în 

imagini, natura în trecut, în prezent şi în viitor. Se 

poate folosi şi un fond muzical cât timp se lucrează la 

planşe. 

Se prezintă şi se explică planşele realizate de fiecare 

grupă. Membrii fiecărei grupe vor face observaţii pe 

marginea planşelor realizate de celelalte două grupe, 

pentru a se înţelege mai bine mesajul transmis. 

desenul,  

conversaţia, 

audiţia 

muzicală, 

 turul galeriei 

aprecieri 

verbale 

7. 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 1' 

Se fac aprecieri privind implicarea elevilor în predarea 

noilor cunoştinţe. Se notează elevii activi şi cu 

intervenţii valoroase. 

conversaţia  

8. 

Tema pentru 

acasă 

Încheierea 

lecţiei 

 2' 

Căutaţi pe internet filme documentare şi despre alte 

probleme de ecologie.  

Rugăciunea 

Salutul. 

conversaţia  



 
 

 

 

 

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI) 

Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină) 

 

„Cartea mea este întreaga creaţie. Cartea asta e deschisă înaintea mea şi, când vreau, pot să citesc în ea 

Cuvântul lui Dumnezeu.” (Sfântul Antonie cel Mare) 

Plan de idei: 

1. Prezentarea legăturii dintre om şi natură, potrivit teoriei creaţioniste; 

2. Identificarea surselor poluării naturii; 

3. Evaluarea consecinţelor unui dezechilibru ecologic; 

4. Propunerea unor modalităţi concrete de ocrotire şi îngrijire a întregii naturi. 

 

 

Fiind creat din pământ şi suflare divină, omul se înrudeşte cu toată natura, prin trupul său, fiind, astfel, 

fiinţial legat de restul creaţiei, dar, în acelaşi timp, omul a fost înzestrat şi cu suflet (gândire, simţire, voinţă), fapt 



 
 

 

ce îi conferă statutul de stăpân peste toată lumea, cu scopul de a găsi în ea izvorul bunurilor materiale necesare 

vieţii. Acest statut, însă, atrage responsabilitatea omului în ceea ce priveşte protejarea naturii. 

Căderea în păcat a adus după sine pervertirea naturii, care se accentuează din ce în ce mai tare, pe măsură 

ce omul se îndepărtează tot mai mult de adevărata sa misiune. 

 

 

 



 
 

 

  



 

 

 

ANEXA 1 

 

Citate din Sfânta Scriptură 

1. „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.” (Facerea 1, 1) 

2. „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi 

stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, 

peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!” 

(Facerea 1, 28-29) 

3. „Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte.” 

(Facerea 1, 31) 

4. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o 

vesteşte tăria.” (Psalmii 18, 1) 

5. „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în 

tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri. Din gura 

pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să 

amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul 

mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este 

omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-

l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat 

pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub 

picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului; păsările 

cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul 

nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!” (Psalmul 8) 

6. „Blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti 

din el în toate zilele vieţii tale!” (Facerea 3, 17) 

 

  



 

 

 

ANEXA 2 

 

În afară de faptul că ne otrăveşte viaţa, poluarea produce un 

dezechilibru în întregul mediu atât de armonios al naturii, cu efecte 

dezastruoase, atât asupra animalelor, cât şi a vegetaţiei. Clima resimte, 

de asemenea, consecinţele. Chiar zgomotul este un tip de poluare care ar 

trebui limitat. Studiul şi împiedicarea poluării au devenit o ramură 

importantă a ştiinţei, o preocupare majoră a cercetătorilor şi experţilor în 

domeniu.  

Pentru publicul larg, însă, nu este lipsit de importanţă să ia 

cunoştinţă de curiozităţile unor fapte la care nu ne-am fi aşteptat, dar care 

s-au constatat a fi realităţi, poate amuzante la prima vedere, dar tragice 

în fondul lor - notează portalul kabanik, prezentând mai multe exemple:  

* În India, mor uneori până la o mie de copii pe zi, ca urmare a 

diareei şi altor boli provocate prin consumul apei contaminate. Este de 

reţinut că adulţii sunt relativ mai rezistenţi la aceşti factori agresivi, în faţa 

cărora organismul şi-a creat o relativă imunitate de-a lungul vieţii.  

* Americanii cumpără peste 29 milioane recipienţi cu apă plată pe 

an. Pentru realizarea lor, industria consumă 17 milioane barili de ţiţei, 

cantitate suficientă pentru alimentarea cu carburanţi a unui milion de 

autoturisme timp de un an, la un consum mediu. Dintre recipienţii 

rezultaţi după consumul apei plate, numai 13% sunt reciclaţi. 

Descompunerea în natură a celorlalţi durează cel puţin un secol, iar uneori 

mai mult timp. Dacă recipienţii se ard, substanţele nocive, inclusiv 

metalele grele, aruncate în aer, aduc mediului prejudicii mult mai mari, 

decât dacă recipienţii ar zăcea un secol în gropile de gunoi. 

* După cunoscutul tsunami din Japonia, materialele adunate de ape 

nu s-au risipit în Ocean. Dimpotrivă, vârtejul le-a adunat laolaltă, formând 

http://www.ziare.com/social/poluare/
http://www.kabanik.ru/page/facts-about-pollution


 

 

un fel de insulă, care pluteşte în derivă. Specialiştii au calculat că, în curs 

de doi ani, ea va ajunge până în insulele Hawaii, iar în anii următori va 

aborda coastele vestice ale Americii. 

* S-a calculat că ambalajele nefolosite deversate anual în oceane – 

sub o formă sau alta – cântăresc 7 miliarde kilograme. Revine câte un 

kilogram de fiecare locuitor al planetei. 

* În fiecare an, din cauza deşeurilor de tot felul deversate de 

oameni, îşi găsesc moartea pe planetă un milion de păsări şi 100.000 de 

vieţuitoare marine sau mamifere. 

* Aerul poluat din China este transportat de curenţi până pe 

ţărmurile Americii în timp de aproximativ cinci zile (în funcţie, fireşte de 

condiţiile meteorologice). Aerul transportat dinspre Asia spre continentul 

american împiedică formarea precipitaţiilor, ceea ce a determinat deja o 

reducere a acestora. 

* Un studiu, elaborat de OMS în 2010, a arătat că acei copii ale 

căror familii locuiesc în apropierea autostrăzilor sunt mai predispuşi să se 

îmbolnăvească de autism, decât oricare alţii. Cercetătorii apreciază că 

situaţia este o consecinţă a gazelor de eşapament aflate în atmosferă în 

apropierea marilor căi de circulaţie. 

* Cercetătorii britanici au costatat că poluarea apelor din Regatul 

Unit are drept consecinţă modificarea sexului peştilor masculi din râuri. Ei 

devin peşti femele, fără a avea, însă, capacitatea de reproducere. S-a 

emis ipoteza că hormonii conţinuţi în materialele deversate în canalizare 

constituie principala cauză a acestei situaţii.  

(Ziare.com – Duminică, 02 Decembrie 2012) 

 

* Cea mai poluată apă curgătoare din lume este considerată fluviul 

Gange. Apele sale preiau materialele netratate ale canalizărilor, dar şi 



 

 

cadavrele numai pe jumătate carbonizate ale adulţilor sau cele ale copiilor, 

aruncate întregi, învelite în paturi rituale, potrivit Kabanik. 

* Între anii 1956 şi 1968, o uzină din Japonia a deversat sistematic 

în apele oceanului deşeurile sale, conţinând mercur. Mercurul a afectat 

peştii, al căror consum a afectat două mii de persoane, în majoritatea 

pescari. O bună parte dintre ei n-au putut fi salvaţi. 

* Specialiştii apreciază că zidurile vechii Acropole din Atena sunt 

afectate de ploile acide din ultimele patru decenii, mai mult decât le-au 

deteriorat diverşi factori atmosferici în timp de 2500 de ani. 

Tot specialiştii au calculat că aproximativ 40% din teritoriul Chinei 

este supus acţiunii aceloraşi ploi acide. Ele nu cruţă nici Europa, fiind 

dovedit că jumătate din pomii existenţi în Munţii Pădurea Neagră din 

Germania – locul de unde izvorăşte Dunărea – sunt afectaţi de acţiunea 

ploilor acide. 

* Cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii, produs în anul 

1986 la Cernobâl, a ucis pe loc 60 de persoane, a produs ulterior moartea 

treptată a altor 9000 oameni, iar pe o rază de 30 km în jurul locului 

exploziei pământul a rămas şi astăzi de nelocuit. 

* În oraşul Norilsk din Siberia, speranţa de viaţă este cu 10 ani mai 

mică decât în restul Rusiei, datorită faptului că acolo se află în funcţiune 

cea mai mare uzină din lume pentru elaborarea metalelor grele. 

* Autovehiculele produse în anul 1985 emit de 38 ori mai mult 

dioxid de carbon, decât cele din anul 2011. 

* În Statele Unite sunt aruncate în fiecare zi 130 mii calculatoare, 

iar în fiecare an se aruncă 100 milioane telefoane mobile. 

* Fumul şi gazele rezultate din focul bucătăriilor improvizate, 

existente în ţările subdezvoltate, face mai multe victime decât malaria, 

foarte răspândită în acele ţări. 

http://www.kabanik.ru/page/facts-about-pollution


 

 

* S-a calculat că rezidurile menajere rezultate în medie din fiecare 

gospodărie aflată în America de Nord, Europa şi Australia, se ridică la o 

tonă pe an.  

* Fluviul Mississippi deversează în Golful Mexic aproximativ 1,5 

milioane metri cubi de nitraţi pe an, creând la vărsare o „zonă moartă”, 

respectiv fără vieţuitoare, de dimensiunea statului New Jersey. 

 

 

 



 
 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

 Lecţia de evaluare (exemplu) 
 

 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

Profesor: Daniela Lupiş 

Data:  

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a X-a  

Unitatea de învăţare: Exprimarea învăţăturii creştine 

Subiectul: Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextul 

culturii universale. Stiluri arhitecturale reprezentative  

Tipul de lecţie: evaluare 

 

Competenţe specifice: 

1.2 – Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creştin-

ortodoxe în contextul integrării acesteia în arta laică românească şi în arta 

creştină universală; 

5.1 – Analizarea contribuţiei arhitecturii religioase-creştine la dezvoltarea culturii 

naţionale şi universale. 

Competenţe derivate: 



 
 

 

La sfârşitul orei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

CD1 - rezolvarea itemilor testului de evaluare al unităţii Exprimarea învăţăturii 

creştine, în timpul indicat de profesor; 

CD2 - argumentarea importanţei respectului faţă de arta religioasă. 

Strategia didactică: 

a) metode şi procedee: rugăciunea, conversaţia catehetică şi euristică, 

observaţia dirijată, exerciţiul, explicaţia, argumentarea; 

b) mijloace didactice: teste de evaluare;  

c) forme de organizare: activitate frontală şi individuală. 

Bibliografie: 

***, (1982), Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

Anania, Valeriu, (1990), Cerurile Oltului, Editura Episcopiei Râmnicului şi 

Argeşului, Râmnicu Vâlcea. 

Crainic, Nichifor, (1996), Nostalgia Paradisului, Editura Moldova, Iaşi. 

Felea, Ilarion V., (1994), Religia culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 

Aradului, Arad. 

Opriş, Dorin; Monica, Dorin, (2006), Metode active de predare-învăţare, Editura 

Sf. Mina, Iaşi. 

Stoian, Ion, (1994), Dicţionar religios, Editura Garamond, Bucureşti. 

Şebu, Sebastian; Opriş M.; Opriş D., (2000), Metodica predării religiei, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia. 

 



 
 

 

Nr. 

crt. 

Etapele 

lecţiei 
CD 

Tim

p 
Conţinutul instructiv - educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 
 1' 

 Salutul 

 Rugăciunea 

 Notarea absenţelor 

 Pregătirea pentru începerea orei 

conversaţia  

2. 

Anunţarea 

titlurilor lecţiilor 

din care se va 

face evaluarea şi 

precizarea 

competenţelor 

CD1 

CD2 
4-5' 

 - După cum aţi fost anunţaţi de ora trecută, astăzi veţi fi evaluaţi 

printr-un test. Lecţiile evaluate sunt cele ale unităţii de învăţare 

Exprimarea învăţăturii creştine: Locaşurile de cult ale creştinilor - 

apariţie şi dezvoltare în contextul culturii universale.Stiluri arhitecturale 

reprezentative.  

 Se notează titlurile lecţiilor pe tablă; 

 Se împart elevilor testele de evaluare şi se explică cerinţele 

acestora (vezi anexa); 

 Se precizează timpul de lucru; 

 La expirarea timpului alocat rezolvării testelor de evaluare, 

acestea se strâng; 

 Se discută cu elevii modul în care trebuia rezolvat corect testul. 

conversaţia, 

explicaţia, 

observaţia 

dirijată, 

exerciţiul, 

argumentarea 

asigurarea 

unui climat 

socio-

afectiv 

adecvat 

3. 
Aprecierea 

activităţii elevilor 
 1' 

 Se fac aprecieri generale privind răspunsurile orale ale elevilor; 

 Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii, ora 

următoare. 

conversaţia  



 
 

 

 

 

4. 

Precizarea şi 

explicarea temei 

pentru acasă 

CD2 2' 

 Descrieţi biserica din localitatea/cartierul vostru, ţinând cont de 

următoarele repere: stilul arhitectonic căruia îi aparţine, 

elementele de arhitectură şi decorative, perioada în care a fost 

construită, materialele de construcţie folosite, planul bisericii. 

conversaţia, 

explicaţia 
 

5. Încheierea lecţiei  1' 
 Rugăciunea 

 Salutul. 
conversaţia  
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TEST DE EVALUARE 

 

Unitatea de învăţare: Exprimarea învăţăturii creştine 

Numele şi prenumele: 

Clasa: a X-a  

Data: 

Timp de lucru: 35'  

 

I. Alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind litera corespunzătoare: 

1. În lipsa bisericilor, creştinii primelor veacuri se adunau pentru a se ruga 

în: 

a. Pieţe 

b. Catacombe 

c. Pe dealuri 

2. Primele biserici creştine au apărut: 

a. Către sfârşitul secolului al II-lea 

b. La mijlocul secolului I 

c. După secolul al III-lea 

3. Un monument reprezentativ pentru stilul moldovenesc este şi: 

a. Mănăstirea Arnota 

b. Mănăstirea Probota 

c. Mănăstirea Hurezi 

4. Dezvoltarea artei bisericeşti româneşti a fost influenţată de: 

a. Stilul gotic 

b. Stilul romanic 

c. Stilul bizantin 

 

II. Fiecare dintre afirmaţiile următoare descrie unul dintre stilurile învăţate: 

bizantin, romanic, gotic. Completaţi spaţiile corespunzătoare fiecărei 

afirmaţii cu denumirea stilului căruia i se potriveşte descrierea. 

1p. 

2.5p. 

http://www.predareareligiei.ro/
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a. Aspect exterior masiv, greoi, cu ziduri sprijinite de contraforţi. 

_______________________ 

b. Predomină pictura şi mozaicul în raport cu sculptura. 

_______________________ 

c. Ferestre lungi, largi şi înalte, terminate în formă de rozetă sau flacără, cu 

vitralii. __________________ 

d. Cupolă centrală. _______________ 

e. Construcţii din piatră, cu ziduri înalte şi subţiri. _______________ 

f. Plan cruciform (cruce gracă, treflat, triconc). ________________ 

g. Arc frânt (ogivă) din piatră, în relief. ___________________ 

h. Delimitarea interiorului în trei părţi (pronaos, naos, altar). 

________________________ 

i. Ziduri masive, având ferestre terminate cu arc rotund. _____________ 

j. Împărţire în mai multe nave longitudinale. __________________ 

 

III. Daţi câte două exemple de monumente reprezentative pentru următoarele 

stiluri arhitecturale:  

Bizantin: ___________________________________________________________ 

Romanic: ___________________________________________________________ 

Gotic: ___________________________________________________________ 

Moldovenesc: 

___________________________________________________________ 

Muntenesc: ___________________________________________________________ 

Brâncovenesc: 

___________________________________________________________ 

 

IV. Prezentaţi caracteristicile arhitecturale ale bisericilor din lemn, 

reprezentative în Transilvania. 

 

V. Comentaţi influenţa spiritualităţii poporului român asupra artei bisericeşti 

româneşti, pornind de la următorul citat: 

3p. 

1p. 

1.5p. 

http://www.predareareligiei.ro/
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„Poporul acesta nici nu ar iubi biserica lui aşa de mult dacă nu s-ar recunoaşte 

pe dânsul în ceea ce găseşte acolo” (Nicolae Iorga, Icoana românească). 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Evaluarea 
 

 

1. CUPRINS 

 Forme de evaluare 

 Metode şi tehnici de evaluare 

 Teme de reflecţie 

 Bibliografie 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica principalele forme de evaluare; 

 Veţi descoperi cele mai eficiente metode şi tehnici de evaluare; 

 Veţi aprofunda noţiunile teoretice dobândite prin aplicarea lor în 

practică.  

 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 

  

 Evaluare, metodă de evaluare, tehnică de evaluare, formă de evaluare 
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Noţiuni teoretice  

  

 Introducere 

 

Evaluarea este procesul de colectare sistematică, orientată de 

competenţele definite de programa şcolară, a informaţiilor/datelor 

specifice privind evoluţia şi/sau performanţa elevului evidenţiate de 

interpretarea lor contextuală şi de elaborarea unor judecăţi de valoare cu 

caracter integrator pentru acesta. 

 

Forme de evaluare 

 

După momentul realizării ei, evaluarea poate fi: 

- Iniţială – realizată la începutul unei etape de instruire, la un nou ciclu 

de învăţare pentru a stabili nivelul de pregătire a elevilor. În funcţie de 

rezultatele obţinute sunt planificate activităţile viitoare; 

- Formativă/Continuă – efectuată în timpul/pe parcursul didactic al 

instruirii cu scopul verificării tuturor elevilor asupra întregii materii; 

- Sumativă/Finală – realizată la sfârşitul unei perioade de formare; 

oferă date referitoare la nivelul de performanţă al elevilor în raport cu 

competenţele programei. 

 

 Metode şi tehnici de evaluare 

 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul de religie, pe 

baza instrumentelor selectate de testare a performanţelor, aduce 

clarificări elevilor în privinţa competenţelor dobândite, arătându-le la ce 
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nivel de stăpânire a cunoştinţelor se situează şi care este gradul lor de 

dezvoltare a priceperilor, deprinderilor şi atitudinilor. 

Profesorul de religie are la dispoziţie numeroase metode şi tehnici de 

verificare, printre care amintim: observaţia curentă, chestionarea sau 

examinarea orală, probele scrise/practice, testele de cunoştinţe, 

autoevaluarea, portofoliul, proiectul. 

 

Observaţia curentă 

Această metodă presupune investigarea periodică a activităţii 

elevilor, gradul lor de receptare, implicare în procesul de predare-

învăţare-evaluare, interiorizare şi aplicare în viaţa de zi cu zi a celor 

învăţate. 

 

Chestionarea sau examinarea orală 

Metoda presupune implicarea elevului în actul conversaţiei 

profesorului, cu scopul evaluării calităţii şi cantităţii celor achiziţionate. 

Chestionarea orală favorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale 

elevilor; ea se poate face frontal, individual şi pe grupe. 

 

Probele scrise/practice vin să completeze chestionarea orală, 

punându-i pe elevi în alte condiţii şi anume: de elaborare, de exprimare în 

scris a ideilor fără intervenţia profesorului, de confecţionare de produse ca 

rezultat al capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite, a 

gradului de încorporare a priceperilor şi deprinderilor. Verificarea scrisă 

poate fi curentă (lucrare de control) sau la un interval mai mare de 

timp (după o unitate de învăţare). Aceste metode vin în sprijinul elevilor 

timizi, care se exprimă defectuos la oral. 
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Aprecierea şcolară presupune emiterea unor judecăţi de valoare 

asupra achiziţiilor demonstrate de elevi, prin aprecieri stimulative, 

individuale şi globale, de tipul expresiilor verbale – Bine, Foarte bine, 

Suficient, Insuficient – sau prin folosirea unor simboluri numite note. 

Atitudinea profesorului, de la finalul unei activităţi, de a nota elevii foarte 

activi şi cu intervenţii valoroase se dovedeşte foarte motivantă pentru 

aceştia dacă el argumentează nota/notarea şi le formează capacităţi de 

autoevaluare. 

 

Autoevaluarea este o metodă de formare a tinerilor în scopul 

cunoaşterii şi evaluării corecte şi obiective a propriilor competenţe 

dezvoltate. Aceasta se poate face prin autocorectare, corectare/notare 

reciprocă (sunt puşi în situaţia de a-i evalua pe colegi), 

autonotare/autocorectare controlată (elevul se autoevaluează, iar 

profesorul argumentează corectitudinea evaluării sale). 

 

Portofoliul – ca metodă de evaluare longitudinală a performanţelor 

– are rolul de a colecta produsele activităţii elevului şi de a urmări 

progresul şcolar al acestuia. Acestea generează concluzii despre 

cunoştinţele tânărului, despre abilităţile dezvoltate şi despre atitudinile 

sale morale în raport cu tematica portofoliului. El ar putea cuprinde: 

lucrări scrise curente, creaţii proprii, contribuţii şcolare, comunitare, 

înregistrări audio-video, postere, colaje, desene etc. Metoda solicită 

implicarea activă a elevului în planificarea, conceperea şi realizarea celor 

mai potrivite produse, având o importantă valoare instructiv-evaluativă. 
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Proiectul, ca metodă de evaluare individuală sau de grup, întinsă 

pe parcursul unor zile sau săptămâni, presupune colectarea de date şi 

realizarea unui produs de factură religioasă în scopul soluţionării unei 

probleme. În structura sa, proiectul cuprinde: prima pagină cu informaţii 

despre temă, autori, şcoală şi perioadă; cuprinsul cu titlurile capitolelor şi 

subcapitolelor; introducerea/justificarea/argumentarea; paginile cu 

elementele de conţinut dezvoltate; concluziile şi recomandările pentru 

îmbunătăţirea situaţiilor; bibliografia şi anexele. Proiectul se finalizează cu 

prezentarea lui în clasă şi cu evaluarea întregului proces de lucru (Cine a 

lucrat?; Ce s-a obţinut?; Cum s-a obţinut?; Ce metode şi instrumente s-

au folosit?; Cum a fost structurată prezentarea?; Cum arată produsul 

final?; Care sunt soluţiile identificate în rezolvarea problemei?; Ce impact 

a avut asupra lor?; Au funcţionat ca o echipă?; Cum le-ar putea influenţa 

viaţa de zi cu zi acest proiect?).  

 

  Aplicaţii  

 

1. Completaţi tabelul:  

Metoda/tehnica de 

evaluare 

Cum ajută profesorul 

în procesul de 

evaluare a clasei şi a 

elevului 

Cum ajută elevul în 

dezvoltarea sa 

Observaţia curentă   

Chestionarea orală   

Probele/activităţile 

practice 

  

Testele   

Portofoliul   

Proiectul   
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  Aplicaţii – pentru elevi  

 

1. Pentru unităţile de conţinut Învăţătura de credinţă şi Trăirea 

învăţăturii de credinţă, clasa a IX-a, cultul ortodox, solicitaţi elevilor să 

construiască un portofoliu care să conţină următoarele componente: 

a. Scrisoare către Sfântul ocrotitor, cu prezentarea vieţii acestuia; 

b. Harta României cu oraşele în care se află moaşte de sfinţi (întregi sau 

fragmente); 

c. O icoană a Maicii Domnului, însoţită de explicarea tipului de icoană; 

d. Hartă conceptuală pornind de la cea mai mare poruncă din Lege (Luca 

10, 27), pentru a ilustra datoriile faţă de Dumnezeu, faţă de sine, faţă de 

aproapele; 

e. Eseu: Descrie relaţia ta cu Dumnezeu şi modalităţi de a o ameliora. 

 

2. Solicitaţi elevilor, pentru evaluarea lor, elaborarea de proiecte ce 

corespund conţinuturilor programei pe următoarele problematici: Pericolul 

drogurilor; Debutul vieţii sexuale; Rănile familiei – divorţul, avortul, 

abandonul copiilor, concubinajul, adulterul, violenţa conjugală; 

Nepăsarea, lenea, indiferenţa, ignoranţa în promovarea valorilor 

religioase; Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, 

înşelătoria); Lipsa respectului faţă de lumea creată. Ecologie 

creştină;Viaţa creştină oglindită în tradiţiile şi obiceiurile populare; 

Stilurile arhitecturale bisericeşti; Literatura de influenţă religioasă. 
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 Teme de reflecţie:  

1. Care este rolul evaluării în educarea tinerilor?  

2. Cum influenţează evaluarea celelalte două procese: predarea şi 

învăţarea? 

3. Cum se poate folosi elevul de rezultatele evaluării în cunoaşterea şi 

dezvoltarea personală? 

4. De ce este importantă justificarea notei în procesul de evaluare? 

5. Cum ar putea evaluarea să-i determine pe elevi să facă conexiuni 

intra-, inter- şi transdisciplinare? 

 

Bibliografie: 

 

1. Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230 /01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordinu al ministrului, nr. 5230 

/01.09.2008, Bucureşti. 

2. Cucoş, Constantin (coordonator), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

3. Ionescu, Miron, (coord.); Ioan Radu, (coord.), (2001), Didactica 

modernă, Ediţia a II-a, rev., Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

4. Serviciul naţional de evaluare şi examinare, (2001), Evaluarea 

curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Editura ProGnosis, 

Bucureşti. 

5. Serviciul naţional de evaluare şi examinare, (2001), Ghid de 

evaluare – religie, Editura Aramis, Bucureşti. 
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Evaluarea. Itemi specifici evaluării 
 

 

1. CUPRINS 

 Itemi specifici evaluării 

- Itemi obiectivi 

- Itemi semi-obiectivi 

- Itemi subiectivi 

 Teme de reflecţie 

 Bibliografie 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica tipurile de itemi specifici evaluării în orele de religie; 

 Veţi descoperi caracteristicile fiecărui tip de itemi; 

 Veţi putea concepe itemi pentru diferite teste de evaluare.  

 

3. CUVINTE-CHEIE:   

 Evaluare, item obiectiv, item semi-obiectiv, item subiectiv 
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 Noţiuni teoretice  

 

Itemi specifici evaluării 

 

În elaborarea unui test docimologic, profesorul de religie trebuie să 

urmărească, în funcţie de motivaţia testului, fie un echilibru între itemii 

obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, fie preponderenţa unui anumit tip de 

itemi, adecvaţi scopului aplicării testului (reproducerea unor detalii, 

evaluarea capacităţii de prelucrare a informaţiilor, stimularea creativităţii 

şi spiritului critic). De asemenea, este important ca fiecare item să fie 

însoţit de punctajul aferent acordat pentru răspunsul corect. În momentul 

prezentării rezultatelor, profesorul va prezenta elevilor baremul de 

corectare. 

 

 Clasificarea itemilor 

 

 I. Itemi obiectivi: 

- evaluează rezultatele învăţării aflate la nivelurile cognitive inferioare: 

cunoştinţe, priceperi, deprinderi de bază; 

- facilitează o obiectivitate ridicată în aprecierea şi măsurarea rezultatelor 

învăţării; 
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1. Item de tip alegere multiplă: 

Exemplu:  

Încercuiţi litera corespunzătoare variantei/variantelor corecte de 

răspuns:  

1. Scena „Maica Domnului, Împărăteasa cerurilor” este pictată, în mod 

obişnuit: 

a. pe bolta sfântului altar; 

b. la ieşirea din biserică; 

c. în cupolă; 

d. pe uşile împărăteşti. 

 

2. Neagoe Basarab a fost ucenicul: 

a. Sf. Daniil Sihastrul; 

b. Sf. Nicodim de la Tismana; 

c. Sf. Nifon; 

d. Sf. Ioan Iacob Hozevitul. 

 

3. Minunile sunt: 

a. fapte ale puterii dumnezeieşti; 

b. puteri deosebite ale unor oameni; 

c fenomene paranormale; 

d. rezultatul unor exerciţii psiho-fizice. 
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2. Itemi cu alegere duală (adevărat-fals sau răspuns alternativ): 

Exemplul 1: 

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuiţi, după cum le 

apreciaţi, cu Adevărat (A) sau Fals (F): 

a. Icoanele pot fi considerate idoli. A/F 

b. Moaştele reprezintă trupul neputrezit al unui sfânt. A/F 

c. Crucea reprezintă doar instrumentul de tortură pe care a murit Iisus. 

A/F 

d. Fericirile sunt formulate după modelul celor 10 Porunci. A/F 

 

Exemplul 2: 

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. În căsuţa din partea stângă, 

scrieţi A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul formulat este 

fals: 

 Duhul Sfânt este Sfinţitorul sufletelor noastre. 

 Harul dumnezeiesc ne este dat ca o urmare a unor merite personale. 

 Faptele noastre bune nu au nevoie de smerenie. 

 Harul divin nu conlucrează cu omul. 

 

Exemplul 3: 

Citiţi cu atenţie textul următor: 

„Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai călcat moartea şi pe 

diavol ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii Tale, Însuţi, Doamne, şi sufletele 

adormiţilor robilor tăi le odihneşte în loc luminat, în loc de verdeaţă, în loc 

de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinul. Şi orice 

greşeală au făcut ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 13/21 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

bun şi iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu şi să nu 

greşească; numai Tu singur eşti fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate 

în veac şi cuvântul Tău este adevărul” (din rânduiala Slujbei Parastasului). 

Pe baza textului de mai sus, notaţi cu A, dacă afirmaţia este 

adevărată, sau cu F, dacă afirmaţia este falsă, ideile de mai jos. În cazul 

afirmaţiilor false, scrieţi varianta adevărată a afirmaţiei:  

a. Aproape orice faptă poate fi iertată. 

b. Fundamentul rugăciunilor pentru cei adormiţi îl constituie iubirea. 

c. Nici un om nu poate ajunge în iad. 

d. Omul nu poate greşi. 

e. Raiul este un loc în care oamenii plătesc pentru păcatele lor. 

f. Există păcate ce nu pot fi iertate de Dumnezeu. 

g. Dumnezeu iartă doar păcatele concrete, făcute cu fapta. 

 

3. Item de tip pereche (de asociere): 

Exemplul 1: 

Realizaţi corespondenţele potrivite între cele două coloane: 

A        B  

Desăvârşire spirituală     Credinţa 

Dimensiunea spirituală a omului   Asemănarea cu Dumnezeu 

Primul pas în viaţa spirituală    Chipul lui Dumnezeu 

 

Exemplul 2: 

Stabiliţi corespondenţa între numele sfinţilor cu moaşte întregi la noi 

în ţară, locul unde se află acestea şi ziua în care îl sărbătorim pe sfântul 

respectiv: 

Cuvioasa Parascheva  Bucureşti   27 octombrie 

Sf. Ioan cel Nou   Cernica   11 aprilie 

Sf. Filoteea    Iaşi    2 iunie 
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Sf. Dimitrie cel Nou  Sihla    14 octombrie 

Sf. Ierarh Calinic   Curtea de Argeş  26 decembrie 

Cuvioasa Teodora   Suceava   7 decembrie 

*Pentru a spori dificultatea itemului, se pot adăuga în fiecare coloană 

termeni ce nu răspund cerinţei: alte date şi localităţi, sfinţi cu moaşte 

întregi în alte ţări. 

 

II. Itemi semi-obiectivi: 

- facilitează formularea unor răspunsuri elaborate, ce implică rezultate ale 

învăţării aflate la niveluri cognitive superioare: comparaţii, asocieri, 

analize; 

- stimulează creativitatea şi valorizează personalitatea elevului; 

 

1. Item de tip răspuns scurt: 

Exemplu: 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Cărui mitropolit îi datorăm prima tipografie din Moldova? 

.......................................................................................................

....... 

2. Care mitropolit a realizat pentru prima dată o versificare a Psaltirii? 

.......................................................................................................

....... 

3. În timpul cărui mitropolit s-au adus moaştele Sfintei Parascheva la 

Iaşi? 

.......................................................................................................

....... 

4. Care mitropolit a pus bazele primei instituţii de învăţământ superior 

din Moldova? 
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.......................................................................................................

....... 

 

 

2. Item de completare: 

Exemplu: 

Completaţi textul cu informaţiile ce lipsesc: 

Mitropolitul Varlaam al Moldovei s-a născut într-o familie de 

........................ şi a devenit călugăr la Mănăstirea ...................... din 

judeţul Neamţ. După alegerea ca mitropolit, în 1632, a devenit un 

apropiat colaborator al domnului ........................................, cu ajutorul 

căruia a desfăşurat o intensă activitate ................................. În 

apropierea ctitoriei voievodului, Biserica ........................................... 

din Iaşi, sfinţită în 1639, a înfiinţat o tipografie şi o 

................................... domnească. Tot în această biserică, în 1642, s-a 

desfăşurat un eveniment foarte important, 

.................................................., care a aprobat „Mărturisirea de 

credinţă” a mitropolitului Petru Movilă.  

Opera fundamentală a mitropolitului Varlaam este tipărirea 

.............................. („Carte de învăţătură”), într-o frumoasă limbă 

română literară, care a circulat în toate provinciile româneşti, contribuind 

la formarea 

...................................................................................................... 

Mitropolitul Varlaam a murit în anul 1657, la Mănăstirea Secu, fiind 

trecut în 2007 în rândul sfinţilor, cu ziua de pomenire 

................................. 
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3. Item de tip întrebări structurate: 

Exemplul 1: 

Lecturaţi poezia „În Grădina Ghetsimani”, scrisă de Vasile 

Voiculescu, şi răspundeţi la următoarele cerinţe: 

a. Identificaţi expresiile poetice care fac referire la umanitatea, respectiv 

divinitatea lui Hristos.  

b. Explicaţi ce sugerează aceste expresii şi care sunt implicaţiile de ordin 

teologic ale reacţiilor lui Hristos? 

c. Cum apreciaţi abordarea poetică a evenimentului religios descris în 

poezie? 

 

Exemplul 2:  

Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

„Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a 

adus-o lui Adam. Şi a zis Adam: «Iată acesta este os din oasele mele şi 

carne din carnea mea; ea se va numi femeie pentru cǎ este luatǎ din 

bǎrbatul sǎu. De aceea va lǎsa omul pe tatǎl şi pe mama sa şi se va uni cu 

femeia sa şi vor fi amândoi un trup»” (Facerea 2, 22-24). 

Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

a. Precizaţi cum a fost întemeiată prima familie; 

b. Enumeraţi scopurile întemeierii unei familii; 

c. Precizaţi, într-un text de 10 rânduri, datoriile reciproce ale soţilor, 

datoriile părinţilor faţă de copii şi ale copiilor faţă de părinţi; 

d. Analizaţi, într-un text de 15-20 de rânduri, principalele răni ale familiei 

contemporane (minim trei), identificând cauzele şi soluţiile de rezolvare a 

acestora.  
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Exemplul 3: 

Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la cerinţele formulate mai jos: 

„Cercetat-ai pământul şi l-ai adăpat pe el, bogăţiile lui le-ai înmulţit; 

Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă; gătit-ai hrana lor, că aşa este 

gătirea Ta. Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de 

picături de ploaie, răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătăţii Tale 

şi câmpiile Tale se vor umple de roade grase” (Psalmul 64, 9-12). 

a) Enumeraţi trei elemente din natură asupra cărora intervine Dumnezeu 

în dezvoltarea lor; 

b) Explicaţi sintagma „anul bunătăţii Tale”; 

c) Scrieţi cel puţin două argumente în favoarea colaborării omului cu 

Dumnezeu pentru protejarea apelor planetei noastre; 

d) Precizaţi, într-un text de 30-40 de rânduri, responsabilităţile creştinilor 

faţă de natura primită în dar de la Dumnezeu. 

 

III. Itemi subiectivi: 

- dezvoltă capacitatea elevului de a formula, a descrie, a prezenta, a 

analiza diferite concepte, noţiuni, relaţii, argumente, metode de lucru; 

- permite construirea răspunsurilor prin abordarea unor niveluri 

superioare ale taxonomiilor (aplicare, analiză, sinteză, evaluare şi creare); 

- încurajează originalitatea şi creativitatea, dar şi capacitatea de a trata 

corect şi personal un anumit subiect; 

- necesită scheme de evaluare detaliate şi stabilirea unor criterii de 

performanţă. 

 

1. Item cu răspuns construit scurt, puţin elaborat: 

Exemplul 1: 

Comentaţi afirmaţia: „Un cântec frumos este un bun educator”. 
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Exemplul 2: 

Precizaţi şi explicaţi care sunt sensurile asociate Sfintei Cruci? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

 

2. Item tip rezolvare de problemă: 

Exemplul 1: 

Comentaţi dictonul: „Trăieşte clipa!” din perspectiva responsabilităţii 

creştine.  

Exemplul 2: 

Dacă trupul se va reuni la înviere din cele mai mici particule ale 

sale, de ce nu admite Biserica incinerarea? Vor învia cei incineraţi?  

Exemplul 3: 

Credeţi că împlinirea poruncilor lui Dumnezeu îngrădeşte libertatea 

omului? Plecaţi de la „Regula de aur” a creştinismului: „Ci toate câte voiţi 

să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea 

şi proorocii” (Matei 7,12).  

În elaborarea răspunsului puteţi lucra în perechi. 

 

3. Item cu răspuns construit elaborat/dezvoltat: 

Exemplul 1: 

Argumentează importanţa mass-mediei în viaţa tinerilor. Enumeră 

criteriile tale de selecţie a mass-mediei (presă, radio, televiziune). 

Exemplul 2: 

Care este rolul duhovnicului în viaţa unui tânăr? Argumentează 

necesitatea unui duhovnic pentru viaţa duhovnicească. 
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Exemplul 3: 

Plecând de la rugăciunea „Împărate ceresc”, explicaţi numirile 

acordate Persoanei a treia a Sfintei Treimi. 

 

4. Item de tip eseu: 

Eseu liber (nestructurat)  

 

 

Exemplul 1: 

Astăzi se transmite Sfânta Liturghie atât la radio, cât şi la TV, ceea 

ce este un lucru util. Este de ajuns să asistăm la Sfânta Liturghie 

transmisă pentru a primi harul dumnezeiesc? Argumentaţi-vă într-un eseu 

punctul de vedere. 

 

Exemplul 2: 

Atât timp cât majoritatea oamenilor de ştiinţă proclamă armonia 

dintre ştiinţă şi religie, din moment ce credinţa nu impiedică pe nimeni să 

fie om de ştiinţă, putem constata că între ştiinţă şi religia creştină există 

un raport de compatibilitate şi înţelegere. Cum s-ar putea caracteriza, în 

linii generale, dialogul şi raportul dintre ştiinţă şi credinţă? Argumentaţi-

vă într-un eseu punctul de vedere. 

 

Eseu structurat: 

Exemplul 1: 

Realizaţi un eseu de maxim două pagini cu tema: „Tânărul zilelor 

noastre şi cunoaşterea lui Dumnezeu”, oferind şi soluţii pentru o mai mare 

implicare a lui în desăvârşirea spirituală, respectând următoarele cerinţe: 

a. Cunoaşterea lui Dumnezeu din perspectiva datoriilor creştinului;  

b. Identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a vieţii religioase.  
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*Se punctează claritatea şi originalitatea exprimării. 

 

Exemplul 2: 

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele într-un eseu: 

„Asemenea este Împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă 

bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a 

semănat neghină printre grâu şi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul şi a 

făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-

au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De 

unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut 

aceasta. Slugile i-au zis: voieşti deci, să ne ducem şi s-o plivim? El însă 

le-a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi 

grâul. Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la 

vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în 

snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea… După aceea, lăsând 

mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: 

Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină” (Matei 13, 24-30). 

a. Identificaţi pilda prezentată; 

b. Explicaţi simbolurile ce apar în text: „sămânţa cea bună”, „vrăjmaş”, 

„neghină”, „jitniţă” şi „Semănător”; 

c. Argumentaţi decizia stăpânului de a nu lăsa slugile să plivească neghina 

din grâu, în timpul creşterii plantelor, din perspectiva simbolismului 

acestei pilde; 

d. Formulaţi trei învăţături morale ce se desprind din text; 

* Se punctează claritatea şi originalitatea exprimării. 
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Teme de reflecţie  

De ce ţineţi cont atunci când construiţi un instrument de evaluare? 

 

Bibliografie: 

 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 

cu nr. 5230 /01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, 

Religie, Cultul orthodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de 

Arte şi Meserii, aprobat prin Ordin al ministrului, nr. 5230 

/01.09.2008, Bucureşti. 

 

 Cucoş, Constantin (coordonator), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 Ionescu, Miron, (coord.); Ioan Radu, (coord.), (2001), Didactica 

modernă, Ediţia a II-a, rev., Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

 

 Serviciul naţional de evaluare şi examinare, (2001), Evaluarea 

curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Editura ProGnosis, 

Bucureşti. 

 

 Serviciul naţional de evaluare şi examinare, (2001), Ghid de 

evaluare – religie, Editura Aramis, Bucureşti. 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA 
RELIGIEI 
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Necesitatea deschiderii interdisciplinare a 
profesorului de religie 

 

 

 

1. CUPRINS 

 Conexiunea interdisciplinară Religie – Istorie – Geografie 

 Conexiunea interdisciplinară Religie – Filozofie – Etică – Arte 

 

2. FOCUS 

La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi valorifica oportunitatea tratării interdisciplinare a conţinuturilor 

învăţării 

  Veţi stabili conexiuni interdisciplinare bogat ramificate, pentru 

îmbunătăţirea stilului pedagogic personal 

 

3. CUVINTE-CHEIE 

 

  

 Complementaritate didactică, Dialog interdisciplinar 
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 Introducere 

 

Pentru o educaţie completă, sistemul de învăţământ românesc 

trebuie să pună accentul pe o relaţie complementară între discipline, 

nepromovând doar unele dintre ele. 

În vederea unui bun dialog interdisciplinar, se recomandă ca 

toate materiile să contribuie la cultivarea religiozităţii pentru că, aşa cum 

constata şi Pr. Ilarion V. Felea, „atunci când nu era nici ştiinţă, nici 

filosofie, nici arte, nici stat, nici şcoală, nimic din ceea ce constituie astăzi 

creaţia, cultura şi mândria omului în lume, exista religia. Atunci religia era 

ştiinţa, filosofia, arta şi peste tot şcoala omenirii” (I. V. Felea, 1994, p. 

307). 

Nici o disciplină nu poate exista separat de celelalte, fiecare îşi are 

„misiunea” ei specifică şi toate prind viaţă dacă sunt deschise dialogului.  

 

 

Noţiuni teoretice  

 

Conexiunea interdisciplinară Religie – Istorie – Geografie 

 

Motto: „Hristos este dezlegarea întrebărilor mari şi 

mici, grele şi uşoare. N-a fost chimist şi a stăpânit chimia, 

prefăcând sub porunca Sa, mai mult decât a năzuit a face 

ştiinţa vreodată: apa în vin; n-a fost doctor şi a făcut ceea ce 

nimeni nu cuteza să facă: a înviat morţii; n-a fost cu numele nici filosof şi 

a gândit valabil pentru două milenii; n-a fost socialist, dar a iubit cu 

putere şi desăvârşire pe cei săraci cu duhul sau cu fapta; n-a avut titluri 

de dascăl fariseu, dar a învăţat pe toţi învăţaţii veacurilor, legile 
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cunoaşterii prin armonie. A fost Hristos om şi totuşi a închipuit în lut 

desăvârşirea”. 

(Pr. Gh. Noveanu, Geneza mântuirii noastre) 

 

Educaţia religioasă poate fi considerată, pe bună dreptate, o 

componentă a educaţiei, alături de cea intelectuală, morală, estetică, 

fizică, tehnologică. Ea are o valoare informativ-formativă şi se realizează 

atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

Pentru o educaţie completă, sistemul de învăţământ românesc 

trebuie să pună accentul pe o relaţie complementară între discipline, 

nepromovând doar unele dintre ele. 

În vederea unui bun dialog interdisciplinar, se recomandă ca toate 

materiile să contribuie la cultivarea religiozităţii pentru că, aşa cum 

constata şi Pr. Ilarion V. Felea, „atunci când nu era nici ştiinţă, nici 

filosofie, nici arte, nici stat, nici şcoală, nimic din ceea ce constituie astăzi 

creaţia, cultura şi mândria omului în lume, exista religia. Atunci religia era 

ştiinţa, filosofia, arta şi peste tot şcoala omenirii” (1994, p. 307). 

Nici o disciplină nu poate exista separat de celelalte, fiecare îşi are 

„misiunea” ei specifică şi toate prind viaţă dacă sunt deschise dialogului.  

Cărţile Vechiului şi Noului Testament constituie o sursă de inspiraţie 

pentru marile creaţii literare, artistice şi filosofice, acestea din urmă 

preluând şi dezvoltând numeroase teme biblice. Iată un motiv de a 

recomanda o strânsă colaborare între Religie şi celelalte discipline; ora de 

cultură generală se poate transforma într-un bun prilej de educaţie 

religioasă şi invers. Ţinând cont de complexitatea ramurilor sale (istorie 

biblică şi bisericească, geografie biblică, patristică, muzică şi pictură 

bisericească), profesorii de la alte discipline (istorie, biologie, geografie, 

filosofie, muzică, desen) au suficiente resurse la îndemână pentru a 

acorda importanţa cuvenită educaţiei religioase, precum şi profesorul de 
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religie nu trebuie să ignore artele şi celelalte materii. 

Noua abordare curriculară pune în valoare elementele comune ce 

fiinţează ca un liant între disciplinele ariei „Om şi societate”. Se pot 

identifica, la nivelul disciplinelor socio-umane, seturi informaţionale în 

consens cu valorile religioase, contribuind la formarea religioasă, 

diminuând distanţele şi prezentând perspective multiple de înţelegere şi 

chiar convergenţe explicative. 

Nu se poate separa Teologia de Istorie. Dintotdeauna, Dumnezeu Se 

descoperă şi este prezent în Sfânta Scriptură ca Dumnezeu al istoriei. El 

Se revelează în cadrul istoriei concrete, nu în categorii filosofice abstracte. 

Niciodată lumea nu va putea să-L simtă pe Hristos aproape, ca frate, ca 

prieten, ca îndrumător şi nu numai ca pe Cel Căruia ne închinăm, dacă nu 

se realizează o strânsă legătură între Hristos al istoriei şi Hristos al 

credinţei. 

Ora de religie valorifică informaţii preluate din studiul istoriei, 

folosind acest fond aperceptiv drept bază şi premisă pentru propriul său 

eşafodaj explicativ. Dintre competenţele specifice dezvoltate la Istorie 

amintim: construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi 

multidisciplinare cu privire la evenimente şi procese istorice; utilizarea 

dialogului intercultural; utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi 

spaţiale relative la un subiect istoric.  

Astfel, printre conţinuturile abordate la Istorie se află o serie ce 

susţin demersul didactic la Religie: Popoare şi spaţii istorice; Oamenii, 

societatea şi lumea ideilor; Religia şi viaţa religioasă. Exemplificăm cu 

teme ale Programei de Istorie la clasa a XI-a: Arhitectura religioasă; 

Pelerinajul, Diversitatea religioasă în România; la clasa a XII-a: Biserica şi 

şcoala în evul mediu şi la începuturile modernităţii; Construcţie 

ecleziastică şi implicare laică; Protectorat religios şi identitate culturală în 

Europa şi spaţiul românesc; Statul, Biserica şi diaspora. Studiu de caz: 
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România şi toleranţa religioasă în secolul XX şi la clasa a IX-a: Marile 

religii - Iudaismul, Budismul, Creştinismul, Islamul; Reforma religioasă şi 

urmările sale (Programe şcolare, Istorie, clasele IX-XII, 2004, 2006). 

Aşadar, înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie, 

prin identificarea informaţiilor oferite de hărţi istorice, prin analizarea 

axelor cronologice, cu evenimentele corespunzătoare anilor, vin în 

sprijinul orei de religie. 

Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice reprezintă un obiectiv 

comun Istoriei şi Religiei. Activităţi de învăţare precum utilizarea de 

dicţionare şi enciclopedii, dezbaterea influenţei descoperirilor istorice 

asupra umanităţii se regăsesc şi în cadrul orei de religie. La identificarea 

multitudinii cauzelor unui eveniment istoric nu se poate face abstracţie de 

elementul religios. 

Curiozitatea de a studia istoria se poate stimula şi prin intermediul 

disciplinei Religie, realizându-se vizite la muzee, excursii tematice, 

expoziţii cu vechi obiecte de cult, alcătuirea de proiecte pentru 

monografia bisericii din localitate sau pentru protejarea unor vestigii 

istorice bisericeşti. 

Informaţiile obţinute la Istorie şi Geografie îl sprijină pe elev în 

delimitarea, ca timp şi spaţiu, a evenimentului biblic, care este real şi nu 

mitic. Astfel, situarea corectă, spaţială şi temporală, raportarea textului 

scris la imaginea cartografică, investigarea şi interpretarea regularităţii 

fenomenelor din mediu prin observaţii dirijate şi libere constituie tot 

atâtea modalităţi de promovare a unor cunoştinţe explicate la ora de 

religie, integrându-le şi valorificându-le. 

Dintre competenţele cheie dezvoltate la Geografie amintim: 

conectarea disciplinei cu celelalte discipline din aria curriculară „Om şi 

societate” prin asumarea unui câmp comun de competenţe şi valori. 

Competenţele generale şi specifice care sunt formate în liceu prin procesul 
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educaţional centrat pe geografie au la bază şi promovează următoarele 

valori şi atitudini: atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, 

societate, cultură, civilizaţie; respectul pentru diversitatea naturală şi 

umană; conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă, identificarea 

modalităţilor de combatere a degradării acestuia şi de înţelegere a 

consecinţelor distrugerii lui (Programe şcolare, Geografie, clasele IX-XII, 

2004).  

Un punct de maximă convergenţă cu disciplina Geografie 

considerăm a fi formarea unei atitudini constructive şi responsabile faţă 

de mediul înconjurător. În termeni creştini, aceste probleme sunt 

explicate prin exercitarea unei presiuni individualiste asupra lumii, prin 

punerea în practică a unei cosmologii ce concepe natura ca dat 

impersonal şi neutru, pus în slujba dorinţelor şi a nevoilor oamenilor. 

Aplicarea efectivă a unei cosmologii atât de radical anticreştine se 

dovedeşte o ameninţare directă a morţii pentru natură şi om. Revine în 

egală măsură profesorilor de geografie şi religie datoria de a sădi elevilor 

convingerea de a cerceta cu respect şi smerenie adevărul lumii şi de a 

regăsi relaţia corectă cu ea.  

 

 

Creaţia, darul lui Dumnezeu pus în slujba 

omului, reprezintă mijlocul prin care acesta 

trebuie să ajungă în comuniune cu Creatorul. Şi, cum creaţia se jertfeşte 

pentru om, se cuvine ca el să aibă faţă de ea o atitudine creştină, 

iubitoare şi responsabilă, respectând-o şi protejând-o. Poate de aceea în 

Programa de Religie de clasa a XI-a s-a inclus conţinutul Respectul 

creştinului faţă de lumea creată. Ecologie creştină. 
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Noţiuni teoretice  

 

Conexiunea interdisciplinară Religie – Filozofie – Etică - Arte 
 

În ceea ce priveşte programa şcolară de Filosofie, 

aceasta este de un real ajutor profesorului de religie, 

pentru că disciplina menţionată vine în imediata apropiere 

a orei de religie, graţie dimensiunilor sale: descriptiv-

informativă, normativă, interogativ-reflexivă, valorizatoare, de formare a 

atitudinilor şi a comportamentelor psihosociale. Se predau conţinuturi în 

strânsă legătură cu educaţia religioasă, precum: Problematica naturii 

umane. Sensul vieţii. Bine şi rău. Libertate şi responsabilitate social-

politică. Egalitate şi dreptate. Problema întemeierii cunoaşterii. Adevăr şi 

eroare (Programe şcolare, Filosofie, clasa a XII-a, 2006). 

Iată câteva dintre competenţele specifice propuse la Filosofie: 

analizarea şi compararea unor puncte de vedere diferite asupra 

problematicii naturii umane şi a sensului vieţii; argumentarea unor poziţii 

diferite privind raportul identitate - alteritate în definirea persoanei; 

formularea unor judecăţi şi aprecieri personale referitoare la diferitele 

concepţii cu privire la problematica naturii umane şi a sensului vieţii; 

argumentarea unui punct de vedere personal în cadrul unei dezbateri 

etice; formularea unor argumente pro şi contra la probleme controversate 

de etică aplicată, utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în 

caracterizarea problematicii libertăţii şi responsabilităţii în plan social-

politic, a egalităţii şi dreptăţii, identificarea şi analizarea unor cazuri de 

încălcare a drepturilor omului; compararea soluţiilor propuse de diferite 

concepţii filosofice problemelor specifice cunoaşterii umane; 

caracterizarea premiselor presupuse de o poziţie filosofică în gnoseologie 
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(Programe şcolare, Filosofie, clasa a XII-a, 2006).  

Căutarea înţelepciunii presupune o atitudine intelectuală şi morală, 

precum şi abordarea ei din punct de vedere filosofic şi religios. Urmarea 

acesteia va fi deprinderea tânărului cu exersarea, prin lecţiile de filosofie 

şi religie, a modului în care să gândească, iar nu a ceea ce să gândească 

asupra unor probleme.  

Locul disciplinei Filosofie în liceu este justificat de nevoia formării la 

elevi a propriului sistem de valori, a dezvoltării gândirii critice, a 

valorificării superioare a potenţialului cognitiv şi orizontului cultural 

structurat în anii anteriori de studiu. Competenţele generale şi specifice 

pe care trebuie să le formeze procesul de predare-învăţare a Filosofiei se 

bazează pe şi promovează următoarele valori şi atitudini: gândire critică şi 

divergentă; disponibilitate pentru dialog şi dezbatere; curiozitate şi 

interes pentru studiul filosofiei; coerenţă şi rigurozitate în gândire şi 

acţiune; conştientizarea identităţii personale, acceptarea diversităţii şi 

valorizarea pozitivă a diferenţelor; solidaritate şi asumarea 

responsabilităţii faptelor personale (Programe şcolare, Filosofie, clasa a 

XII-a, 2006).  

Printre recomandările bibliografice făcute profesorilor la disciplina 

Filosofie regăsim includerea unor texte aparţinând personalităţilor 

creştine, cum ar fi: Augustin, Lucian Blaga, Thoma d’Aquino, Mircea 

Eliade, Constantin Noica, Blaise Pascal. 

De asemenea, religia este necesară artelor: cele mai mari 

capodopere literare, picturale, sculpturale şi arhitectonice ale omenirii 

sunt religioase sau influenţate de idei religioase. Dacă scoatem partea 

religioasă din inspiraţiile artistice, vom vedea cât de sărac se dovedeşte 

spiritul creator al omului. 

Cântecele religioase au un impact puternic asupra religiozităţii 

sentimentelor umane. Cântecul religios poate fi studiat nu numai în ora de 
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muzică, ci şi în pregătirea activităţilor desfăşurate cu prilejul marilor 

sărbători creştine (Naşterea, Învierea şi Înălţarea Domnului).  

De asemenea, se pot stabili colaborări cu alte discipline pentru 

organizarea comună a sărbătoririi evenimentelor de importanţă majoră 

pentru naţiune: 24 ianuarie – Unirea Moldovei cu Muntenia (apariţia 

statului român modern), Ziua Eroilor, 25 octombrie – Ziua Armatei 

Române, 1 Decembrie – Marea Unire. 

Dacă învăţământul religios se izolează de celelalte obiecte de studiu, 

atunci Religia rămâne în sufletul elevului o materie eterogenă, solitară şi 

nimic mai mult. De aceea e bine să luăm în calcul cât mai 

mulţi stimuli spirituali ce acţionează asupra copilului pentru 

a face din aceştia aliaţi în demersul didactic. Educaţia 

religioasă nu este o problemă de monopol, ci de conlucrare, 

de completare, sub aspectul competenţelor, într-o 

binevenită comuniune, în conformitate cu responsabilităţile şi 

competenţele probate de fiecare în parte. Numai prin reciprocitate 

dinamică, funcţională, se pot determina idealuri, scopuri şi obiective 

pertinente, cu adevărat valoroase şi realizabile ale educaţiei.  

 

Temă de reflecţie: 

Ce cunoştinţe, abilităţi, valori şi atitudini ar putea 

dezvolta abordarea interdisciplinară a orei de Religie? 

 

 

Bibliografie: 

Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5959 / 

22.12.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional 

pentru Curriculum, Programe şcolare pentru Ciclul superior al 
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5959 / 22.12.2006, Bucureşti, 2006. 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

4598/31.08.2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, Ciclul inferior al 

liceului, Geografie, aprobat prin Ordin al ministrului, nr. 4598 / 

31.08.2004, Bucureşti, 2004. 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

4598/31.08.2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, Ciclul inferior al 

liceului, Istorie, aprobat prin Ordin al ministrului, nr. 4598 / 

31.08.2004, Bucureşti, 2004. 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

595998/22.12.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, Ciclul superior al 

liceului, Istorie, aprobat prin Ordin al ministrului, nr. 5959 / 

22.12.2006, Bucureşti, 2006. 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr. 

5230 /01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, Religie, 

Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de Arte şi 

Meserii, aprobat prin Ordinu al ministrului, nr. 5230 /01.09.2008, 

Bucureşti, 2008. 

Calinic Botoşăneanul, (2011), Penticostarul – Cincizecimea Învierii, 

Editura Doxologia, Iaşi, 2011. 

Cerghit, Ioan, (2007), Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, Editura 

Polirom, Iaşi. 

Cucoş, Constantin (coordonator), (2009), Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi.  
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Conţinuturi cu potenţial interdisciplinar 
 

 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Necesitatea abordării interdisciplinare în predarea Religiei; 

 Conţinuturi cu potenţial disciplinar; 

 

2. FOCUS 

La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica oportunităţi de integrare a cunoştinţelor din alte domenii 

în predarea Religiei; 

 Veţi evalua diversitatea conţinuturilor cu potenţial interdisciplinar; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi argumenta necesitatea abordării interdisciplinare a orei de Religie. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

  

Interdisciplinaritate, deschidere interdisciplinară, gândire critică şi reflectivă; 
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Cum ar putea profesorul de 

Religie să formeze tinerilor 

conduite morale durabile? 

  

 Introducere 

 

Abordarea interdisciplinară facilitează adâncirea conexiunilor reale 

existente între disciplinele de studiu şi reprezintă astăzi o direcţie a 

învăţământului modern. Selectarea, organizarea şi structurarea 

conţinuturilor trebuie să pornească de la premisa deschiderii 

interdisciplinare. Un rol important îi 

revine profesorului de Religie, care 

trebuie să demonstreze nu doar o 

bună pregătire de specialitate, ci şi 

o bogata cultură generală şi 

deschidere spre nou, astfel încât să stimuleze gândirea critică 

şi reflectivă a elevilor. Astfel, va reuşi nu doar să transmită cunoştinţe, ci 

să formeze comportamente morale, bine ancorate în cunoaşterea lui 

Dumnezeu şi capabile să răspundă provocărilor lumii contemporane. 

 

 Noţiuni teoretice  

 

În tabelul care urmează, am încercat să sintetizăm principalele teme 

(cf. Programei de Religie pentru cultul ortodox) ce pot fi abordate 

interdisciplinar, fără a avea pretenţia de a le fi epuizat: 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 
Clasa a IX-a 

Adorarea lui Dumnezeu 
- Divin şi divinitate în istoria omenirii (Religie, Istorie, 

Filosofie). 

Preacinstirea Maicii 

Domnului 

- Maica Domnului – ideal uman (Religie, Filosofie); 

- Maica Domnului în religiile monoteiste (Religie, 

Istorie); 

- Maica Domnului în cultura lumii (Religie, Literatură 
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Unitatea de conţinut Posibile abordări 
română şi universală, Arte, Filosofie, Istorie). 

Cinstirea sfinţilor 

- Sfinţii – modele de desăvârşire umană (Religie, 

Filosofie); 

- Sfinţii în cultura lumii (Religie, Literatură română şi 

universală, Arte, Filosofie, Istorie); 

- Martirii creştini – context istoric, politic, social, 

spiritual (Religie, Istorie, Filosofie, Geografie). 

Datoriile creştinului  
- Datorii: morale, sociale, creştine (Religie, Filosofie, 

Istorie). 

Chemarea omului spre 

asemănarea cu 

Dumnezeu 

- Idealul uman, sfinţenia creştină (Religie, Filosofie, 

Psihologie). 

Eu şi duhovnicul meu - Duhovnic versus terapeut (Religie, Psihologie). 

Bucurie şi 

responsabilitate în 

relaţiile dintre tineri 

- Responsabilitatea şi libertatea, premise ale împlinirii 

umane (Religie, Filosofie). 

Monahismul – formă a 

spiritualităţii creştine 

- Monahismul în religiile lumii (Religie, Istorie, 

Filosofie). 

Religii în antichitate 

(Mesopotamia, Egipt, 

Grecia, Roma) 

- Ideea de divinitate în cele patru religii antice 

(Religie, Istorie, Filosofie); 

- Cultul religios în religiile antice (Religie, Istorie, 

Filosofie); 

- Sisteme morale în antichitate (Religie, Filosofie, 

Istorie); 

- Valoarea omului în gândirea religioasă antică 

(Religie, Filosofie, Istorie). 

Viaţa religioasă oglindită 

în creaţii populare, în 

datini şi în obiceiuri 

- Motive religioase preluate de cultura populară 

(Religie, Istorie, Literatură română, Arte); 

- Datini şi obiceiuri de origine creştină (Religie, Arte, 

Literatură română). 

Contribuţia Bisericii 

Ortodoxe la apariţia şi 

dezvoltarea 

învăţământului 

românesc (Veniamin 

Costachi, Andrei 

Şaguna) 

- Învăţământul românesc în secolul al XIX-lea 

(Religie, Istorie, Literatura română); 

- Mitropolitul Andrei Şaguna, luptător pentru 

drepturile românilor transilvăneni (Religie, Istorie); 

- Veniamin Costachi şi emanciparea femeii prin 

educaţie (Religie, Istorie). 

Muzica în viaţa tinerilor 
- Muzica şi comportamentul nostru social (Religie, 

Psihologie, Arte). 

Pericolul drogurilor - Drogurile, surogat pentru o viaţă frumoasă (Religie, 
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Unitatea de conţinut Posibile abordări 
Psihologie, Biologie, Chimie, Consiliere şi orientare 

şcolară). 

Tineretul şi mass-media 
- Mass-media, prieten sau duşman (Religie, Literatură 

română, Filosofie, Consiliere şi orientare şcolară). 

Tinerii şi viaţa intimă 

- Responsabilitate şi iresponsabilitate în trăirea vieţii 

intime (Religie, Psihologie, Anatomie, Consiliere şi 

orientare şcolară). 

 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 
Clasa a X-a 

Cinstirea sfintelor 

moaşte 

- Cultul moaştelor în religiile lumii (Religie, Istorie, 

Geografie); 

- Persecuţiile creştine – premisă a dezvoltării cultului 

moaştelor (Religie, Istorie, Geografie). 

Cinstirea sfintelor icoane 

- Icoană şi idol – delimitări conceptuale (Religie, 

Istorie, Filosofie); 

- Icoana şi opera de artă: apropieri şi distincţii 

(Religie, Arte). 

Cinstirea Sfintei Cruci 

- Crucea în religiile lumii (Religie, Istorie); 

- Crucea şi asumarea responsabilităţii (Religie, 

Filosofie). 

Responsabilitate creştină 

– Legea morală a 

Vechiului Testament 

(Decalogul) 

- Decalogul – Context istoric, geo-politic şi religios 

(Religie, Istorie, Geografie); 

- Decalogul ca sistem moral (Religie, Filosofie). 

Responsabilitate creştină 

– Legea morală a Noului 

Testament (Predica de 

pe munte) 

- Predica de pe munte – Context istoric, geo-politic şi 

religios (Religie, Istorie, Geografie); 

- Predica de pe munte – revizuirea sistemului moral al 

umanităţii (Religie, Filosofie); 

- Legea morală a Noului Testament şi dezvoltarea 

personală (Religie, Psihologie). 

Conştiinţa morală – 

glasul lui Dumnezeu în 

om 

- Conştiinţa morală – glas al lui Dumnezeu sau voce a 

raţiunii (Religie, Filosofie, Psihologie); 

- Conştiinţa morală – condiţie a dezvoltării personale 

(Religie, Psihologie); 

- Conştiinţa morală reflectată în literatură (Religie, 

Literatura română). 

Libertate şi opţiune: 

virtute şi păcat 

- Liberul arbitru (Religie, Filosofie); 

- Libertate şi opţiune – rolul lor în dezvoltarea 
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personală (Religie, Psihologie); 

- Libertate, opţiune şi conduită psiho-socială (Religie, 

Psihologie); 

- Virtute şi păcat, bine şi rău (Religie, Filosofie, 

Psihologie). 

Lăcaşurile de cult ale 

creştinilor – apariţie şi 

dezvoltare în contextul 

culturii universale 

- Locaşul de cult în religiile lumii (Religie, Istorie, 

Geografie); 

- Evoluţia locaşului de cult în istorie (Religie, Istorie); 

- Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în 

ţară) (Religie, Istorie, Geografie, Arte). 

Iubire şi dreptate 
- Iubire şi dreptate – delimitări conceptuale (Religie, 

Filosofie, Psihologie). 

Rugăciune şi reconciliere 
- Rugăciunea – formă de exprimare a religiozităţii în 

toate religiile lumii (Religie, Istorie, Filosofie). 

Religii orientale 

(hinduismul, budismul, 

confucianismul) 

- Religiile orientale – context istoric, geo-politic, 

religios (Religie, Istorie, Filosofie, Geografie); 

- Sisteme morale în religiile orientale (Religie, Istorie, 

Filosofie); 

- Perspectiva asupra persoanei umane în religiile 

orientale (Religie, Istorie, Filosofie). 

Contribuţia mitropoliţilor 

români la dezvoltarea 

culturii naţionale 

(Varlaam, Dosoftei, 

Antim Ivireanul) 

- Mitropoliţii români – contribuţii la îmbogăţirea 

literaturii române (Religie, Literatura română); 

- Contextul istoric al activităţii mitropoliţilor Varlaam, 

Dosoftei şi Antim Ivireanul (Religie, Istorie); 

- Mitropolitul Antim Ivireanul – personalitate 

plurivalentă (Religie, Istorie, Filosofie, Literatură 

română, Arte); 

- Mitropolitul Dosoftei – primul poet naţional (Religie, 

Literatură română); 

- Mitropolitul Varlaam şi învăţământul românesc 

(Religie, Istorie). 

Concepţii şi practici 

străine spiritualităţii 

creştine (Superstiţia, 

magia, astrologia, 

numerologia) 

- Credinţă şi superstiţie (Religie, Filosofie, Psihologie); 

- Magie, Ştiinţă, Religie (Religie, Filosofie, Psihologie, 

Chimie, Fizică); 

- Astrologia lui Dumnezeu şi astrologia omului 

(Religie, Geografie, Filosofie); 

- Numerologia: matematică divină sau pseudo-

matematizare (Religie, Matematică). 
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Unitatea de conţinut Posibile abordări 
Clasa a XI-a 

Persoana Mântuitorului 

Iisus Hristos 

- Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 

(Religie, Geografie, Istorie, Anatomie, Fizică, Chimie). 

Familia creştină astăzi 

- Familia în diferite culturi (Religie, Istorie); 

- Rănile familiei contemporane (Religie, Filosofie, 

Anatomie). 

Rolul creştinilor în 

promovarea valorilor 

religioase 

- Valori religioase şi valori morale (Religie, Filosofie). 

Forme de denaturare a 

persoanei (corupţia, 

minciuna, înşelătoria) 

- Persoana: devenire şi finalitate (Religie, Filosofie). 

Elemente de iconografie 

creştină 
- Artă şi icoană (Religie, Istorie, Arte). 

Jertfa euharistică şi 

iubirea jertfelnică 
- Iubire şi jertfă (Religie, Istorie, Filosofie). 

Respectul faţă de lumea 

creată (ecologie 

creştină) 

- Lumea creată şi ecologia (Religie, Filosofie, 

Literatură română, Ştiinţe, Arte, Biologie). 

Religiile lumii 

- Iudaismul, Creştinismul, Islamul (Religie, Istorie, 

Geografie); 

- Neînţelegerile din 1054. Reforma (Religie, Istorie); 

- Uniaţia (Religie, Istorie). 

Contribuţia voievozilor 

români la formarea şi 

dezvoltarea culturii 

naţionale (Mircea cel 

Bătrân, Vlad Ţepeş, 

Ştefan cel Mare, Neagoe 

Basarab, Constantin 

Brâncoveanu) 

- Contribuţia voievozilor români la formarea şi 

dezvoltarea culturii naţionale (Religie, Istorie, Arte, 

Literatură română); 

- Mircea cel Bătrân – portret religios, literar, istoric, 

artistic (Religie, Literatură română, Istorie, Arte); 

- Vlad Ţepeş – între mit şi adevăr (Religie, Istorie, 

Literatură); 

- Ştefan cel Mare – portret religios, literar, istoric, 

artistic (Religie, Literatură română, Istorie, Arte); 

- Neagoe Basarab – domnul teolog, cărturar şi artist 

(Religie, Istorie, Literatură română, Arte); 

- Constantin Brâncoveanu – personalitate plurivalentă 

(Religie, Istorie, Arte, Literatură română); 

- Constantin Brâncoveanu – portret religios, literar, 

istoric, artistic (Religie, Literatură română, Istorie, 

Arte). 

Minuni şi false minuni, - Minuni menţionate în Sfânta Scriptură: adevăr şi 
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fenomene normale şi 

paranormale 

ipoteze raţionaliste (Religie, Geografie, Istorie, Fizică, 

Chimie); 

- Fenomele paranormale: iluzie sau adevăr (Religie, 

Fizică, Geografie). 

 

 

Unitatea de conţinut Posibile abordări 
Clasa a XII-a 

Credinţa în înviere şi 

viaţa veşnică 

- Moartea – finalitate sau început al vieţii (Religie, 

Filosofie); 

- Învierea: posibilitate sau realitate? (Religie, 

Filosofie, Fizică, Chimie, Anatomie). 

Rugăciunile pentru cei 

adormiţi în Domnul 

- Identitate culturală: Respectul pentru cei adormiţi 

(Religie, Filosofie, Istorie). 

Rolul dialogului 

ecumenic şi inter-

religios 

- Ecumenism şi fundamentalism (Religie, Filosofie, 

Istorie); 

- România şi toleranţa religioasă (Religie, Istorie). 

Asceza creştină (post, 

rugăciune, milostenie) 

- Asceza şi sensul veţii (Religie, Filosofie); 

- Postul – exerciţiu spiritual, psihologic sau medical 

(Religie, Psihologie, Anatomie); 

- Milostenia – generozitate, compasiune sau iubire de 

aproapele (Religie, Filosofie). 

Rolul tinerilor în 

apărarea vieţii 

(combaterea violenţei, a 

suicidului, a eutanasiei 

şi a degradării 

demnităţii umane) 

- Demnitate şi degradare a persoanei (Religie, 

Filosofie, Anatomie); 

- Actul medical: premisă pentru viaţă sau moarte 

(Religie, Filosofie, Anatomie). 

Monumente 

reprezentative de artă 

religioasă din Europa şi 

din România 

- Arta religioasă din Europa şi România (Religie, 

Istorie, Geografie, Arte). 

Confesiuni creştine în 

România 

- Diversitatea religioasă în România (Religie, Istorie); 

- Biserica din România în perioada comunistă (Religie, 

Istorie). 

Oameni de cultură 

români – promotori ai 

credinţei creştine 

- Oameni de cultură români – promotori ai credinţei 

creştine: Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile 

Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru 

Stăniloae, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi etc. 

(Religie, Istorie, Literatură română); 

- Nicolae Iorga – personalitate plurivalentă (Religie, 
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Istorie, Literatură română, Filosofie); 

- Vasile Voiculescu – poet, filosof, mărturisitor 

(Religie, Filosofie, Istorie, Literatură română); 

- Mircea Eliade – filosof, scriitor, istoric al religiilor 

(Religie, Filosofie, Istorie, Literatură română); 

- Dumitru Stăniloae – reflecţii despre om şi umanitate 

(Religie, Filosofie, Literatură română); 

- Dumitru Stăniloae – divin şi uman (Religie, Filosofie, 

Literatură română); 

- Constantin Brâncuşi – aspiraţia spre absolut (Religie, 

Filosofie, Istorie, Arte); 

- Tudor Arghezi – psalmistul revoltat (Religie, 

Filosofie, Literatură română). 

Dialogul între credinţă şi 

ştiinţă 

- Religia şi ştiinţa între confruntare şi conlucrare 

(Religie, Filosofie, Istorie, Geografie, Fizică, Chimie, 

Anatomie). 

Rolul creştinismului în 

dezvoltarea culturii şi 

civilizaţiei europene 

- Protectoratul religios în dezvoltarea culturii şi 

civilizaţiei europene (Religie, Istorie, Literatură 

română, Matematică, Fizică, Chimie, Geografie). 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr. 

5230/01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare, Religie, 

Cultul ortodox, Clasele a IX-a – a XII-a şi pentru Şcolile de Arte şi 

Meserii, aprobat prin Ordinul ministrului, nr. 5230/01.09.2008, 

Bucureşti. 

 

  

Temă de reflecţie: 

„Ştiinţa este lumina sufletului, după cum ignoranţa este pentru el întuneric.”  

Sf. Ioan Damaschin, Dialectica 
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Exemple de personalităţi culturale  

sau de modele spirituale  

care ilustrează deschidere interdisciplinară 
 

 

1. Cuprinsul secvenţei 

 

 Necesitatea abordării interdisciplinare în predarea Religiei; 

 Exemple de personalităţi culturale sau modele spirituale ce au demonstrat 

deschidere disciplinară; 

 Extensii ale deschiderii interdisciplinare a unor personalităţi/modele 

spirituale; 

 

2. FOCUS 

La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica oportunităţi de valorificare a exemplelor oferite de 

personalităţi cu deschideri interdisciplinare; 

 Veţi evalua diversitatea domeniilor de interferenţă cu Religia; 

 Veţi orienta elevii în deschiderea spre interdisciplinaritate; 

 Veţi argumenta necesitatea abordării interdisciplinare a orei de Religie. 

 

3. Casetă cu cuvinte-cheie 

 

Interdisciplinaritate, deschidere interdisciplinară, gândire critică şi reflectivă; 
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Cum pot valorifica 

exemplul acestor 

personalităţi la ora de 

Religie? 

  

 Introducere 

 

Reprezentanţi iluştri ai culturii româneşti şi internaţionale au 

manifestat prin pregătirea, educaţia şi opera lor, deschidere 

interdisciplinară. Printre aceştia se numără: Sfântul Vasile cel Mare 

(teologie, filosofie, literatură, ştiinţe); Sfântul Grigorie de Nyssa (teologie, 

filosofie); Dionisie Exiguul (teologie, istorie, 

filosofie, astronomie); Fericitul Augustin 

(teologie, filosofie, istorie); Sfântul Maxim 

Mărturisitorul (teologie, filosofie); Ioan Vitez 

de Zredna, episcop transilvănean 1445-1465 

(teologie, artă, muzică, literatură, astronomie); 

Nicolaus Copernicus (matematică, astronomie, teologie); 

Blaise Pascal (filosofie, matematică, fizică, teologie); Hrisant Nottaras 

(teologie, filosofie, istorie, ştiinţe, geografie, literatură); Antim Ivireanul 

(teologie, filosofie, istorie, retorică, astronomie, matematică, ştiinţe); 

Melchisedec Ştefănescu (teologie, istorie, literatură, ştiinţe); Oscar Wilde 

(literatură, filosofie, teologie); Vasile Voiculescu (literatură, medicină, 

filosofie, teologie); Nicolae Paulescu (medicină, filosofie, teologie); 

Constantin Brâncuşi (artă, filosofie, teologie); Pr. Dumitru Stăniloae 

(teologie, istorie, filosofie, literatură) etc. 
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Ideea unui creator universal şi 

binefăcător nu pare să răsară 

din mintea omului, până când 

aceasta nu a fost îmbogăţită de o 

lungă şi continua cultură. 

(Charles Darwin) 

 

Noţiuni teoretice  

 

Multiple personalităţi culturale internaţionale, menţionate de 

părintele Ilarion V. Felea (1994, p. 80) şi de Gh. Băbuţ (1992, pp. 209-

219) au mărturisit necesitatea legăturii domeniului de cercetare cu religia 

şi viaţa spirituală. Iată, mai jos, câteva exemple în acest sens: 

 

ROBERT BOYLE (1627-1691) - chimist şi filosof englez:  

„Adevăratul cercetător al naturii nu poate pătrunde în cunoaşterea 

tainelor creaţiei, fără a vedea degetul lui Dumnezeu!” 

 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI (1876-1957) - sculptor român:  

„Ceea ce vă dăruiesc eu este bucurie curată. Contemplaţi lucrările 

mele până când le vedeţi. Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut.” 

„Arta nu s-a dezvoltat decât în marile epoci religioase.” 

„Acum, la bătrâneţe, văd că, în fond, Masa tăcerii este o altă, o 

nouă, Cina cea de Taină.” 

 

GEORGES CUVIER (1769-1832) - 

anatomist francez: 

„Cărţile noastre sfinte ne 

prezintă de la început pe Creatorul, 

care adună lucrurile înaintea lui 

Adam, ca să le pună nume. Alegorie 

fericită, care ne învaţă limpede că dorinţa noastră principală 

este să ne convingem despre bunătatea şi înţelepciunea Autorului naturii 

prin studierea făpturilor, care vin de la puterea Lui.”  
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Matematica este limba 

cu care Dumnezeu a 

scris universul 

(Galileo Galilei) 

 

CHARLES DARWIN (1809-1882) - naturalist englez:  

„Viaţa acestei celule este proba despre existenţa lui Dumnezeu, a lui 

Dumnezeu Cel Preaînţelept, Care a creat lumea şi viaţa. În cele mai 

extreme clipe de îndoială, niciodată nu am fost ateu, în sensul că aş fi 

tăgăduit existenţa lui Dumnezeu.” 

Când e vorba că lumea ar fi rezultatul întâmplării, Darwin respinge 

hotărât acestea, adăugând: „La întrebarea dacă există sau nu un creator 

şi un conducător al universului, cele mai mari spirite care au existat şi au 

trăit vreodată au răspuns afirmativ”. 

 

AUGUSTIN PYRAME DE CANDOLLE (1778-1841) - botanist elveţian:  

„Religia creştină este, mai înainte de toate, singura care, prin 

influenţa sa culturală, a favorizat în special ştiinţele. Ea este singura care, 

mai cu seamă în timpurile noi, a dat naştere unei dezvoltări ştiinţifice de o 

importanţă mai serioasă.” 

 

MIHAI EMINESCU (1850-1889) - poet român: 

„Biserica este mama neamului românesc de totdeauna.” 

 

MICHAEL FARADAY (1791-1867) - fizician 

şi chimist englez:  

Michael Faraday este cel care a 

descoperit benzenul, fenomenul inducţiei 

electromagnetice, legea electricităţii. A fost un 

bun creştin; în timp ce ţinea prelegeri ştiinţifice, dădea şi lecţii 

biblice, având ochii plini de lacrimi. Cei care-l ascultau l-au 

întrebat dacă este bolnav iar el le-a răspuns: 
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„Nu, ceea ce mă umple de tristeţe este faptul că oamenii rătăcesc 

aşa de mult, fără să ia seama la această carte [Biblia] care poate să-i 

călăuzească!” 

 

GALILEO GALILEI (1564-1642) – fizician şi astronom italian:  

„Sfânta Scriptură nu este o carte pentru aflarea legilor naturii, ci 

pentru aflarea adevărului moral!” 

 

J. W. GOETHE (1749-1832) – poet german:  

„Eu iubesc Biblia şi o preţuiesc, căci aproape numai ei îi datorez 

toată cultura morală a mea. Istorisirile, învăţăturile, simbolurile, pildele 

ei, toate s-au întipărit adânc în mine şi m-au influenţat într-un fel sau 

altul. 

N-are importanţă cât va progresa mintea omenească în cultura 

intelectuală, în ştiinţele naturii, în lărgime şi în adâncime, ea nu va fi în 

stare să se ridice deasupra demnităţii şi culturii morale a creştinismului, 

aşa cum străluceşte în Evanghelii. Viaţa şi puterea unui popor depind de 

atitudinea pe care a luat-o faţă de Biblie.” 

 

HEINRICH HEINE (1797-1856) – poet german:  

„Luminarea mea o datorez pur şi simplu unei cărţi. Unei cărţi? Da. 

Ba încă este o carte veche, simplă, modestă ca şi natura şi naturală ca 

aceasta. O carte care are înfăţişare obişnuită şi lipsită de pretenţii, ca 

soarele care ne încălzeşte, ca pâinea care ne hrăneşte. O carte care ne 

priveşte cu atâta încredere şi bunătate ca o lumină. Şi această carte se 

numeşte, scurt şi cuprinzător, Biblia. Pe drept ea se numeşte şi Sfânta 

Scriptură. Cine a pierdut pe Dumnezeul său, acela Îl poate găsi din nou în 

această carte; cel ce nu L-a cunoscut niciodată, acela găseşte aici adierea 

cuvântului dumnezeiesc!” 
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În creaţiune, eu parcă 

pipăi cu mânile mele pe 

Dumnezeu. (Johannes 

Keppler) 

 

J.F.W. HERSCHEL (1738-1822) – astronom englez:  

„Cu cât se lărgeşte câmpul ştiinţific, cu atât mai numeroase şi mai 

recuzabile devin dovezile despre existenţa eternă a unei inteligenţe 

creatoare şi atotputernice. Geologi, matematicieni, astronomi, naturalişti, 

toţi au adus piatra lor la acest mare templu al ştiinţei ridicat pentru Însuşi 

Dumnezeu.” 

 

NICOLAE IORGA (1871-1940) – istoric român: 

„În România de azi, trebuie să privim veşnic către această Biserică 

naţională şi falnică, fiind convinşi că numai prin ea se poate ridica 

poporul. Naţiunea nu se înalţă în primul rând prin învăţători, notari sau 

jandarmi, ci prin credinţa şi dragostea de ţară a preoţilor.” 

 

JOHANNES KEPLER (1571-1630) – astronom german: 

În cartea sa, Armonia lucrurilor, Kepler 

scrie: „O, Tată al lumii! Tu ce prin lumină aprinzi 

în noi aspiraţii după lumina Harului Tău, 

pentru ca să ne duci la lumina măririi! Iată 

acum eu Îţi mulţumesc Ţie, Făcătorul şi 

Stăpânul meu, că Tu m-ai desfătat prin creaţiunea 

Ta, căci mult m-a fermecat opera mâinilor Tale”. 

La încheierea cărţii, scrie: „Mare este Domnul nostru şi mare este 

puterea Sa şi înţelepciunea Lui nu are sfârşit. Lăudaţi-L pe el, soare, şi 

lună, şi planete, în orice limbă, cântaţi-I Lui cântarea voastră de laudă! 

Slăviţi-L voi, armonii cereşti, precum şi voi, martorii şi întăritorii 

adevărurilor Sale cele nedezvăluite... şi tu, suflete al meu, în toată viaţa 

ta să cânţi mărirea Domnului! De la El, prin El şi spre El merg toate 
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Ştiinţa îi apropie pe 

oameni de Dumnezeu. 

(Louis Pasteur) 

lucrurile, cele văzute şi cele nevăzute. Lui numai I se cuvine slavă şi 

mărire în vecii vecilor. Amin”. 

 

ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER (1743-1794) – chimist francez: 

„Odată cu lumina, Dumnezeu revarsă asupra pământului şi 

principiul vieţii, simţirii şi cugetării!” 

 

G. W. LEIBNIZ (1646-1716) – filosof german:  

„Aceste legi ale naturii nu depind de principiul necesităţii ca 

adevărurile logice, aritmetice sau geometrice, ci de principiul înţelepciunii 

şi aceasta este una din cele mai grăitoare dovezi despre existenţa lui 

Dumnezeu.” 

 

ISAAC NEWTON (1642-1727) – matematician şi astronom englez:  

„Acest minunat aranjament al soarelui, planetelor şi cometelor nu 

poate fi decât opera unei Fiinţe atotputernice şi inteligente... Această 

fiinţă infinită guvernează totul, nu ca suflet al lumii, ci ca Stăpân al 

tuturor lucrurilor; din cauza acestei împărăţii, Dumnezeu se numeşte 

Pantocrator, adică Domnul totului. Noi avem pe Moise, pe profeţi şi pe 

Apostoli, chiar şi pe Iisus Hristos. Dacă nu ne întovărăşim cu ei, suntem 

tot aşa de nevrednici de iertare precum au fost şi iudeii.” 

În Principiile mele matematice, scrie: „Un Dumnezeu fără 

suveranitate, fără providenţă şi fără scop în 

operele sale nu ar fi decât destinul sau natura. 

Or, dintr-o necesitate metafizică oarbă, care 

este pretutindeni şi totdeauna aceeaşi, nu s-ar 

putea naşte nici o variaţiune. Toată această 

diversitate de lucruri, creată după locuri, după 

timpuri, care constituie ordinea şi viaţa universului, n-a putut să 
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fie produsă decât prin cugetarea şi voinţa unei fiinţe, care, în mod 

necesar, este Existenţa Însăşi prin sine Însăşi.” 

 

LOUIS PASTEUR (1822-1895) – chimist şi biolog francez:  

Trei ani a lucrat să vadă dacă sunt specii intermediare prin trecerea 

de la una la alta. A declarat: „Sunt atâtea specii câte a făcut Dumnezeu!” 

„Va veni vremea când se va râde de prostia filosofiei noastre 

materialist contemporane. Cu cât studiez mai mult natura, cu atât mai 

adânc mă cuprinde o uimire evlavioasă faţă de lucrurile Creatorului. Am 

învăţat mai mult, dar cred tot aşa de mult ca şi un ţăran breton.” 

 

NICOLAE PAULESCU (1869-1931) – fiziolog român:  

„A demonstra existenţa unei cauze primare a vieţii, unică, imaterială 

şi înţeleaptă, iată termenul sublim către care merge fiziologia. Această 

cauză primară este Dumnezeu. Nu Credo in Deum – Cred în Dumnezeu – 

trebuie să spună omul de ştiinţă, ci Scio Deum esse – Ştiu că Dumnezeu 

există. Şi acum, ca răspuns la chestiunea care este cauza vieţii? Căutând 

să răspund tuturor condiţiilor cerute de metoda ştiinţifică, vom zice: Viaţa 

este efectul a două cauze: o cauză secundară, sufletul, altă cauză primară 

sau Dumnezeu. 

Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos e suprema treaptă a 

ştiinţei. Nu numai că eu cred în Dumnezeu, dar ştiu că este Dumnezeu”.  

 

IOAN SLAVICI (1848-1925) – scriitor român: 

„Va fi având orice om cu viaţă sufletească mai dezvoltată clipe de 

îndoială religioasă, dar cel bine îndrumat nici în asemenea clipe nu pierde 

din vedere adevărul că religiozitatea este temelia bunei rânduieli în 

vieţuirea omenească şi fără religiozitate nu e avânt, cumpănire luminoasă 
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Am simţit că nicăieri nu 

pot fi mai liber decât în 

Dumnezeu. E unica 

libertate a omului.  

(V. Voiculescu) 

şi măsură dreaptă nici în viaţa individuală, nici în cea comună, nici în artă, 

nici în ştiinţă, nici în lucrarea economică”. 

 

VASILE VOICULESCU (1884-1963) – 

medic şi scriitor român: 

„Ceea ce pot afirma, sfârşind, 

este că pregătirea ştiinţifică, studiile 

medicale, cunoştinţele de filosofie şi tot 

câştigul meu în celelalte domenii de 

cultură, artă, literatură, în loc să mă depărteze, m-au 

apropiat de credinţă. Unilateral, aş fi fost, poate, un ateu naiv, un simplist 

negativ.” 

 

LEW WALLACE (1827-1905) – general englez: 

Duşman al credinţei, l-a întâlnit pe colonelul Robert Ingersoll, un 

ateu convins, şi au început să ridiculizeze creştinismul şi Biblia. Deodată, 

Ingersoll îl fixă pe general cu privirea: 

„Dumneavoastră sunteţi inteligent şi aveţi o înaltă cultură. Pentru ce 

nu scrieţi o carte pentru a arăta că creştinismul e absurd şi că Iisus 

Hristos nici n-a existat, o asemenea carte ar avea un succes mare.” 

Wallace, câţiva ani, căută material împotriva Bibliei şi a lui Iisus 

Hristos şi s-a apucat să scrie cartea. Când a ajuns la capitolul IV, a 

început să-şi dea seama că Iisus a existat în mod real. Apoi a dobândit 

certitudinea că a fost mai mult decât un personaj istoric. Şi acum, la 50 

de ani ai vieţii, generalul a îngenuncheat pentru rugăciune şi a cerut ca 

Hristos să fie şi Mântuitorul său personal. Bogatul material adunat nu l-a 

aruncat. A revizuit primele patru capitole şi le-a completat, dând tiparului 

cartea Ben-Hur, care a pasionat mii de cititori din lumea întreagă. 
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Ce valoare au aceste 

exemple pentru elevi? 

Ce importanţă au 

pentru mine? 

GEORGE WASHINGTON (1732-1799) - preşedinte al SUA: 

„Religia şi morala sunt temeiul binelui obştesc.” 

 

Dacă personalităţile culturale 

internaţionale enumerate au mărturisit 

necesitatea legăturii omului cu viaţa 

spirituală, avem suficiente exemple şi din 

partea trăitorilor de credinţă, deschişi ştiinţei, 

tehnicii, literaturii, filosofiei, artei în decursul 

veacurilor. Reprezentanţii Bisericii – preoţi de mir sau călugări – 

au contribuit, mai mult decât s-ar putea crede, prin 

descoperirile şi inovaţiile lor, la dezvoltarea societăţii omeneşti.  

Învăţarea scrisului şi a cititului, de către copii, de la călugări, 

înfiinţarea de şcoli pe lângă biserici şi mănăstiri, salvarea operelor 

Antichităţii din calea migratorilor, înfiinţarea universităţilor, îmbunătăţirea 

metodelor de educaţie, introducerea cifrelor „arabe” în matematică etc. 

sunt dovezi majore ale contribuţiei slujitorilor Mântuitorului la progresul 

general al omenirii, aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos (I.V. 

Felea, 1994, pp. 231-233): 

 

PERSOANA 
CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA 

SOCIETĂŢII/CULTURII 

Sfântul Ambrozie al 

Mediolanului  
Stabileşte principiile cântării bisericeşti. 

Călugărul Guido d'Arezzo  Creează solfegiul şi portativul. 

Călugărul Hucbald  Creatorul muzicii polifonice. 

Preotul Weber  Creatorul operei moderne. 

Fericitul Augustin  Pune bazele filosofiei istoriei în opera De civitate dei. 

Cassiodor  Salvează comori ale Antichităţii. 

Sfântul Eligius  
Întemeiază prima şcoală artistică în Mănăstirea 

Limoges. 

Călugărul Alcuin  Organizează învăţământul francez. 

Patriarhul Mesrop  Stabileşte alfabetele armean, georgian, caucazian (sec. 
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PERSOANA 
CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA 

SOCIETĂŢII/CULTURII 

al V-lea d.Hr.). 

Sfântul Chiril  Întemeiază alfabetul chirilic. 

Vergiliu, Episcop de 

Salzburg  

Susţine cel dintâi că pământul e rotund (sec. al VIII-lea 

d.Hr.). 

Călugărul Bernhard, sec. 

al XII-lea  
Introduce în Europa matematica arabă. 

Abatele Suger de la 

mănăstirea Saint-Denis 
Construieşte prima maşină cu aburi. 

Rabanus Maurus Prima şcoală superioară - Mănăstirea Funda. 

Preotul Alexandru 

Despina 
Descoperă cea dintâi lentilă optică. 

Călugărul savant Roger 

Bacon  

Părintele opticii moderne (sec. al XIII-lea d.Hr), 

stabileşte legile refracţiei, a studiat propagarea luminii 

şi a avut idei legate de microscop, telescop, fonograf şi 

automobil. 

Albert cel Mare  

Marele naturalist a descoperit scripetele, arsenicul, 

zincul şi a scris tratate ştiinţifice despre botanică, 

zoologie şi geologie. 

Cristofor Columb  
Reuşita operei sale se datorează cardinalului Gonzales, 

călugărilor Juan Perez şi Fra Mauro. 

Canonicul Ioan Meisters 

(Viena)  
Construieşte primul observator astronomic. 

Călugărul Joffre  Primul spital neurologic şi de psihiatrie (Valencia). 

Iezuitul Cavalieri  Pune baza calculului infinitezimal (1618). 

Preotul Bonilau  Termometrul cu lichid, înaintea lui Fahrenheit. 

Sf. Ioan de Sales  

Întemeietorul congregaţiei „Fraţilor şcolari”, cea dintâi 

şcoală normală la Reims şi prima şcoală de meserii la 

Paris. 

Iezuitul P. Frank  
Întemeiază Academia de Ştiinţe Orientale – Viena (sec. 

al XVIII-lea). 

Călugărul Procopie 

Divisch  

A studiat rolul terapeutic al electricităţii şi a construit 

primul paratrăsnet, înaintea lui B. Franklin. 

Diaconul Gioya  Descoperă magnetismul şi compasul. 

Diaconul Berthold Swarz 
Descoperă praful de puşcă, dar se gândeşte şi la alte 

invenţii precum avionul, vaporul şi maşina cu aburi. 

Preotul Regio Montanus şi 

canonicul Copernicus 
Stabilesc sistemul solar. 

Cardinalul Cuza  A spus, înaintea lui Galilei, că Pământul se roteşte în 
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PERSOANA 
CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA 

SOCIETĂŢII/CULTURII 

jurul soarelui.  

Călugărul Pontius  Descoperă metoda instrucţiei surdo-muţilor. 

Călugărul iezuit Lanta Descoperă metoda învăţării orbilor să citească. 

Diaconul Rollet 
Descoperă electricitatea în nori cu doi ani şi jumătate 

înaintea lui Benjamin Franklin. 

Richard Arkwright şi 

preotul Edmund 

Cartwright 

Inventează marile maşini de ţesut mişcate prin căderile 

de ape. 

Clericul Haüy Părintele cristalografiei şi mineralogiei moderne. 

Călugărul Mendel  Creatorul geneticii şi descoperitorul legilor eredităţii.  

Călugărul Gerbert  Descoperă pendula. 

Călugărul d’Arezzo 
Inventează un instrument muzical heptacord, 

predecesorul pianului. 

Călugărul Kircher 
Descoperă lanterna magică, predecesoarea 

cinematografului.  

Toate acestea ne duc la o singură concluzie: recunoaşterea 

existenţei, pe toate planurile, a unei legături directe şi puternice cu 

divinitatea. Orice popor are o cultură valoroasă dacă s-a îngrijit de 

dezvoltarea ei şi a pus-o în acord cu partea religioasă. O cultură nu poate 

să existe fără religie; în caz contrar, ea îi limitează omului posibilitatea de 

a lua contact cu valorile autentice. Mai mult, religia constituie un factor de 

rezistenţă şi de păstrare a identităţii naţionale, iar istoria naţională a 

românilor este plină de exemple în acest sens. 

 

 

 

Bibliografie: 

 Felea, Ilarion V., Religia culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe 

Române a Aradului, Arad, 1994. 

  Gheorghe Băbuţ, (1992), Pelerinul Român, Editura Pelerinul român, 

Oradea. 

Temă de reflecţie: 

„Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi 

voi cina cu el şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3, 20) 
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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţiaşi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţieşi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau 
disciplina Religie” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267 
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Cunoaşterea clasei şi a elevului 
 

 

 

1. CUPRINS 

 Cunoaşterea clasei şi a elevului 

 Teme de reflecţie 

 Bibliografie 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica elementele specifice ale unui grup; 

 Veţi descoperi tipurile de conduite pe care le pot avea adolescenţii; 

 Veţi sublinia importanţa cunoaşterii particularităţilor elevilor de către 

profesor, în vederea formării/dezvoltării caracterului lor moral-religios.  

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

Noţiuni teoretice  

  

 Cunoaşterea clasei şi a elevului 

 

Cunoaşterea clasei de elevi se dovedeşte foarte importantă 

deoarece, pentru eficientizarea activităţii şi atingerii scopului didactic, 

profesorul de religie trebuie să-şi adapteze procesul instructiv-educativ 

caracteristicilor acesteia.  

 

 Grup, adolescenţi, conflict ideatic religios, strategii 
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Elementele specifice ale grupului ce trebuie cunoscute sunt: 

structura formală şi structura informală a clasei, a modalităţilor de 

interacţiune a acestora, a persoanelor marginale; relaţiile dintre liderii 

formali şi liderii informali; detectarea normelor, valorilor şi regulilor care 

tind să determine viaţa internă a colectivului de elevi, identificându-se 

astfel motorul coeziunii grupale; identificarea problemelor privind 

coeziunea colectivului de elevi, care pot destabiliza grupul şi crea 

dificultăţi/obstacole greu soluţionabile; identificarea legităţilor colective 

rezultate prin interacţiunile dintre personalităţile individuale şi 

personalitatea de grup a colectivului. Marginalizarea anumitor persoane 

sau, dimpotrivă, posibilitatea altora de a coagula în jurul lor microgrupuri 

constituie piedici în formarea unui grup unit, cu un grad de coeziune 

ridicat, iar cunoaşterea lor ajută la păstrarea echilibrului intern. 

 

În învăţământul primar, elevii acceptă ceea ce li se transmite şi au 

credinţa că informaţiile primite sunt corecte. În gimnaziu, ei îşi pun 

întrebări şi aşteaptă explicaţii suplimentare pentru a înţelege cunoştinţele. 

La liceu, apar îndoiala şi dorinţa de a intra în contradicţie cu informaţiile 

„oficiale”; personalitatea tânărului se află în curs de formare, iar el nu 

primeşte ca adevăr orice aude de la profesor. Practic, are loc trecerea de 

la gândirea concretă la cea abstractă şi apoi la raţionalizarea informaţiilor, 

adolescentul filtrând totul prin propria inteligenţă (M. Budeanu, 2011). 

 

Etapa adolescenţei se arată dificilă şi delicată, tinerii preocupându-

se de orientarea profesională şi de alegerea unei cariere. De cele mai 

multe ori, în opţiunile lor, ei vizează o meserie bănoasă, ignorând latura 

spirituală a vieţii şi importanţa acesteia. O puternică influenţă asupra 

modului lor de gândire îl are evoluţia societăţii de astăzi, materialistă şi 

lipsită de orice scrupule. Evident, nu le putem contesta dreptul la 
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stabilitate materială, dar misiunea profesorilor de religie este să-i 

determine a cere ajutorul divin pentru dobândirea mai întâi a bunurilor 

spirituale şi apoi a celor pământeşti. Ca argument, avem versetele din 

Predica de pe munte (Matei 6, 33): „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 

Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”.  

 

Adolescenţa reprezintă o etapă complexă şi dinamică din viaţa 

omului, pentru că tânărul iese de sub „autoritatea” familiei şi a şcolii şi se 

integrează în societate ca aparţinând generaţiei sale. Dacă şcolarii 

încearcă să imite anumite comportamente ale adulţilor, adolescentul 

simte nevoia să fie distinct de ceilalţi (M. Budeanu, 2011). 

 

Modificările intervenite în perioada adolescenţei, numeroase şi 

complexe, sunt atât de ordin fizic, cât şi spiritual. Pe plan psihologic apar 

tensiuni, conflicte, dizarmonii. Depinde de fiecare tânăr în parte modul în 

care evoluează, el aflându-se sub influenţa unor factori precum anturajul, 

mediul socio-educaţional etc. Din dorinţa de a fi unic, de a se face 

remarcat, el acordă o grijă mai mare propriei persoane şi încearcă să se 

evidenţieze ori de câte ori are ocazia. 

 

Jean Rousselet, (1969), în cartea Adolescentul, acest 

necunoscut, vorbeşte despre trei conduite la tineri:  

 

 a) revolta – adolescentul respinge tot ceea ce i se impune şi 

manifestă un comportament ostentativ, obraznic, ironic, sfidător la adresa 

adulţilor. În unele situaţii, el părăseşte domiciliul din cauza faptului că se 

consideră neînţeles şi crede că este pregătit pentru a începe viaţa pe cont 

propriu. Alţi tineri vor să iasă în evidenţă prin limbaj şi vestimentaţie. 
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 b) închiderea în sine – din dorinţa de a se autocunoaşte şi a se 

descoperi. Există două categorii: unii ajung să se autocunoască şi devin 

sensibili la problemele celor din jur, iar alţii, prin atitudinea lor 

contemplativă, se îndepărtează de realitate. 

 

 c) exaltarea şi afirmarea – aceşti tineri se găsesc într-o căutare 

neîncetată. Nu-i interesează partea materială, în schimb au preocupări 

filosofice, sentimentale, vor să înfrunte problemele dificile şi să câştige 

bătăliile grele prin propriile resurse. 

 

În trecerea de la preadolescenţă la adolescenţă survin numeroase 

ameliorări, care duc la o maturizare caracterială: instabilitatea 

comportamentală este înlocuită de o conduită psiho-morală relativ stabilă 

şi coerentă; apar stăpânirea de sine şi autoeducaţia; visătorii ce doreau 

să rămână singuri acum îşi caută grupul social unde se pot realiza.  

 

În adolescenţă, tânărul se află în căutarea propriei identităţi: începe 

să se întrebe cine este el şi ce rost are în lume, cine şi ce este Dumnezeu, 

dacă există viaţă veşnică. În cazul în care profesorul nu aduce argumente 

solide în sprijinul afirmaţiilor sale şi nu-l tratează pe elev cu respectul 

cuvenit unui partener egal de dialog, dacă îl ironizează sau îl face să se 

simtă vinovat, urmarea se arată catastrofală: pierderea spirituală a 

acestuia. Ca urmare, adolescentul nu va mai fi preocupat de ora de 

religie, considerând-o prea moralizatoare, şi va căuta alţi profesori 

deschişi la dialog. Pentru a contura la alţii o cultură spirituală solidă, 

profesorul de religie trebuie să o deţină el însuşi şi să o practice, 

devenind, astfel, un model pentru „ucenicii” săi (M. Budeanu, 2011). 
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În consecinţă, este imperios necesar să-l determinăm pe tânăr să ia 

atitudine faţă de religie, să nu rămână într-o stare de apatie şi indiferenţă 

la ceea ce se întâmplă în jurul său. 

 

Teme de reflecţie  

1. Cum vă ajută în procesul de predare-învăţare-evaluare o bună 

cunoaştere a particularităţilor clasei de elevi? Cum vă adaptaţi la 

specificul acestora? 

2. Care sunt elementele clasei de elevi de care ar trebui să ţineţi 

seama în proiectarea activităţilor religioase? 

 

Bibliografie: 

 

 Budeanu, Maria, Profesorul – îndrumător de suflete, 

www.doxologia.ro, 2011, accesat la 20 octombrie 2014. 

 

 Rousselet, Jean, (1969), Adolescentul, acest necunoscut, Editura 

Politică, Bucureşti. 

 

 Sion, Graţiela, (2007), Psihologia vârstelor, Ediţia a IV-a, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 

  

http://www.doxologia.ro/
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Gestionarea emoţiilor 
 

 

1. CUPRINS 

 Gestionarea emoţiilor 

 Teme de reflecţie 

 Bibliografie 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica principalele categorii de emoţii; 

 Veţi descoperi particularităţile emoţionale prezente la adolescenţi; 

 Veţi enumera beneficiile rezultate în urma unei corecte gestionări a 

emoţiilor.  

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 

 

  

 Adolescenţi, emoţie, gestionare 
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Noţiuni teoretice  

 

Gestionarea emoţiilor 

 

Emoţiile sunt stări afective de scurtă durată, care traduc un specific 

al relaţiilor noastre cu un obiect ori o situaţie, având, deci, un caracter 

situaţional (A. Cosmovici, 2005, p. 224). Ele sunt componente greu 

controlabile, cu semnificaţie dominată de ideea de a înţelege viaţa, de a 

trece dincolo de condiţiile în care o fiinţă umană acţionează, de a lua/a 

avea o atitudine pozitivă faţă de subiectiv, de a pătrunde în interiorul 

fenomenului, de a avea reacţii adecvate integrate, globale şi complexe 

faţă de experienţa specifică personalităţii fiecărui actor uman (I. Neacşu, 

2010, p. 161). 

Deşi nu există un răspuns clar asupra clasificării emoţiilor, acestea 

s-ar rezuma la 8 categorii principale cu derivatele lor: 

 Mânia: furia, resentimentul, exasperarea, indignarea, animozitatea, 

irascibilitatea, ostilitatea; 

 Tristeţea: supărarea, mâhnirea, lipsa de chef, îmbufnarea, melancolia, 

singurătatea, disperarea, plânsul de milă; 

 Frica: anxietatea, nervozitatea, consternarea, îngrijorarea, teama, 

spaima, groaza; 

 Bucuria: fericirea, mulţumirea, binecuvântarea, încântarea, 

amuzamentul, răsplata; 

 Iubirea: acceptarea, prietenia, încrederea, amabilitatea, afinitatea, 

devotamentul, adoraţia, agape; 

 Surpriza: şocul, mirarea; 
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 Dezgustul: dispreţul, aversiunea, detestarea, repulsia; 

 Ruşinea: vinovăţia, jena, supărarea, remuşcarea, umilinţa, regretul (D. 

Goleman, 2008, p. 361). 

 

Referindu-ne la perioada adolescenţei, din punct de vedere 

emoţional-afectiv, aceasta poate fi caracterizată astfel: adolescentul se 

maturizează, gândeşte abstract, manifestă putere de reflecţie, gândeşte 

asupra sentimentelor şi acţiunilor sale, se adaptează la diverse situaţii, 

rezolvă conflicte, analizează, proiectează, evaluează standardele grupului 

din care face parte, realizează filtraje afective, îşi manifestă afirmarea de 

sine prin aspecte vestimentare, apare tendinţa de negare, dorinţa de 

autonomie, dar şi nevoia de afecţiune (I. Neacşu, 2010, pp. 169-170). 

 

Unii cercetători susţin că în perioda pubertăţii şi adolescenţei, deşi 

emoţiile nu sunt controlate voluntar, capacitatea de stăpânire devine 

activă, ca şi capacitatea de a masca emoţia prin dirijarea spre o acţiune 

oarecare. Gama emoţiilor devine foarte largă şi vibraţia emoţională 

extrem de vie: regrete, satisfacţie, dezgust, tristeţe, repulsie, ruşine, 

fugă, invidie, gelozie, teamă, amărăciune, pudoare, groază mândrie, elan, 

exaltare, plăcere, calm, aversiune, fericire, nefericire, veselie, încântare, 

îngrijorare, mânie, extaz, duioşie etc. (U. Şchiopu, 2008, p. 215). 

 

A controla o emoţie înseamnă a o echilibra în funcţie de situaţia în 

care a apărut şi de personalitatea fiecăruia, în aşa fel încât să nu aibă 

repercusiuni negative asupra propriei persoane sau a persoanelor din jur. 
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Pentru o reuşită în ceea ce priveşte aplicarea celor mai bune 

metode de control/autocontrol al emoţiilor, importantă este cunoaşterea 

de sine. 

 

Emoţiile ne ajută să monitorizăm comportamentul social şi să 

regularizăm interacţiunile cu ceilalţi. Pentru aceasta, însă, este necesară 

corecta gestionare a emoţiilor negative. Gestionarea emoţiilor este 

abilitatea de a ne folosi conştientizarea propriilor emoţii pentru a fi flexibili 

şi a ne direcţiona pozitiv comportamentul în situaţii dificile. Aceasta 

înseamnă a reuşi în timp să ne controlăm tendinţele de a răspunde printr-

un comportament dictat de emoţii. 

 

În ceea ce îi priveşte pe adolescenţi, acestora trebuie să li se explice 

că emoţiile sunt normale, inclusiv cele negative. Însă, ei trebuie să fie 

atenţi la modul în care se raportează la lucrurile care-i înconjoară, să fie 

ascultaţi, încurajaţi să se exprime, să li se îndrepte atenţia spre resurse şi 

soluţii, arătându-li-se metodele prin care pot influenţa emoţiile negative, 

distructive, printr-o gândire cât mai raţională, învăţându-i să aibă 

încredere în ei înşişi şi în capacitatea lor de a rezolva eficient problemele 

cu care se confruntă.  

 

Gestionarea corectă a emoţiilor poate avea beneficii extrem de 

importante, după cum susţin specialiştii în acest domeniu, atât la nivel 

interpersonal, cât şi intrapersonal, cum ar fi: 

 

Conştientizarea de sine emoţională: îmbunătăţirea recunoaşterii şi 

definirii propriilor emoţii; o mai bună înţelegere a cauzelor care au 

generat diverse sentimente; recunoaşterea diferenţei dintre sentimente şi 

acţiuni; 
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Stăpânirea emoţiilor: o mai bună toleranţă la frustrare şi o mai bună 

stăpânire a mâniei; mai puţine insulte, bătăi şi acte de indisciplină la ore; 

putinţa de exprimare a mâniei într-un mod potrivit, fără ceartă; mai 

puţină agresivitate sau comportament autodistructiv; mai multe 

sentimente pozitive faţă de sine, şcoală şi familie; o mai bună stăpânire a 

stresului; mai puţină izolare şi anxietate în societate; 

 

Utilizarea emoţiilor în mod productiv: mai multă responsabilitate; o 

mai bună concentrare asupra îndeplinirii unei misiuni şi acordarea atenţiei 

necesare; mai puţină impulsivitate, mai mult autocontrol; rezultate mai 

bune la învăţătură; 

 

Empatia – citirea emoţiilor: o mai mare capacitate de a privi lucrurile 

din perspectiva celuilalt; o mai mare empatie şi sensibilitate faţă de 

sentimentele celorlalţi; 

 

Abordarea relaţiilor interpersonale: o mai bună capacitate de a 

analiza şi de a înţelege relaţiile; o mai bună rezolvare a problemelor la 

nivelul relaţiilor; mai mult succes şi siguranţă de sine; abordarea cu 

prietenie şi implicarea în viaţa semenilor; mai multă armonie şi socializare 

în grupuri etc. (D. Goleman, 2008, p. 357). 

 

Emoţiile şi corecta lor gestionare contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a caracterului unei persoane, prin asigurarea echilibrului 

interior şi a sănătăţii fizice, intelectuale, psihice şi morale. 
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Teme de reflecţie  

 

1. V-aţi confruntat până acum, în activitatea pe care o desfăşuraţi, 

cu elevi care au manifestat comportamente emoţionale extreme? În ce 

situaţie şi cu ce efecte? 

2. Care este rolul empatiei în perceperea elevului de către profesor? 

3. Cum poate învăţătura de credinţă creştină să stimuleze 

dezvoltarea emoţională a elevilor? 

 

Bibliografie: 

 

 Cosmovici, Andrei, (2005), Psihologie generală, Editura Polirom, 

Iaşi. 

  

 Goleman, Daniel, (2008), Inteligenţa emoţională, Editura Curtea 

Veche, Bucureşti. 

 

 Neacşu, Ioan, (2010), Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 Şchiopu, Ursula, (2008), Psihologia modernă, Editura România 

Press, Bucureşti. 
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Comunicarea profesorului debutant în comunitatea 
şcolară şi socială 
 

 

1. CUPRINS 

 Comunicarea profesorului debutant în comunitatea şcolară şi socială 

 Teme de reflecţie 

 Bibliografie 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi identifica factorii care ţin de comunitatea şcolară şi comunitatea 

socială; 

 Veţi preciza particularităţile comunicării profesorului debutant cu 

fiecare dintre factorii implicaţi în procesul instructiv-educativ; 

 

3. CUVINTE-CHEIE:  

 
 
  

 Comunicare, profesor, şcoală, societate 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 14/18 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

 

 

 Noţiuni teoretice  

  
 Comunicarea profesorului debutant  

 în comunitatea şcolară şi socială 
 

A comunica înseamnă pentru profesor a se comunica, a împărtăşi 

celor care îl ascultă o informaţie esenţială, transmisă într-o manieră 

coerentă. Pentru profesorul de religie debutant, a se comunica înseamnă 

a împărtăşi din harul pe care-l deţine o informaţie complexă cu un 

profund caracter formativ. În arealul de comunicare al profesorului 

debutant intră câţiva factori indispensabili unei comunicări viabile: factori 

care ţin strict de comunitatea şcolară în care acesta îşi desfăşoară 

activitatea (colegii profesori, părinţii şi elevii) şi factori ce ţin de 

comunitatea socială (parohia, autorităţile locale, ONG-urile). Vom 

analiza succint toţi aceşti factori în vederea identificării importanţei lor. Nu 

vom recurge la analiza conceptelor, deja arhicunoscute, care definesc 

comunicarea didactică, deoarece ele aparţin strict domeniului 

psihopedagogiei, ci vom încerca succint conturarea unui tablou de 

ansamblu care să identifice clar factori importanţi în formarea 

profesională a profesorului de religie. 

 

Comunicarea profesor-profesor poate fi pentru profesorul 

debutant o problemă sau un succes. De maniera în care comunică şi se 

comunică depinde succesul sau insuccesul integrării în comunitatea 

profesorală. Barierele de comunicare pot fi nenumărate; dintre ele, 

amintim unele care pot afecta evoluţia profesorului: raportarea incorectă 

la valorile colectivului din care face parte (profesori de diferite orientări 

religioase sau cu diferite concepţii privind obiectul în sine), viziunea plină 

de prejudecăţi a unor membri ai comunităţii profesorale legată de statutul 
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profesorului de religie considerat a fi dogmatic şi rigid, orientat către 

„îndoctrinarea” minţilor tinere şi etichetat în multe cazuri ca fiind „limitat” 

ca nivel de cultură.  

 

Aşteptările celorlalte cadre didactice vizează în primul rând o ţinută 

morală impecabilă şi o atitudine permanent condescendentă, indiferent de 

situaţie, chiar atunci când apare tendinţa de manipulare a unor colegi care 

desconsideră ora şi doresc prin diverse metode asumarea ei (de exemplu: 

cedarea orei în favoarea pregătirii la matematică sau limba română). 

 

Toate aceste bariere pot fi depăşite printr-o atitudine echilibrată şi o 

ţinută profesională care să impună respect, să degaje fermitate, dar şi 

înţelegere, respect faţă de toţi cei din jur, în spiritul iubirii creştine. 

 

O altă latură a comunicării are în vedere comunicarea profesor-

elev. Statutul în sine al disciplinei Religie este unul aparte, în sensul că 

instrumentele de coerciţie sunt puţine. Nota, care la alte discipline 

reglează comportamente, la religie poate fi instrument de coerciţie doar în 

mică măsură. Adevăratul profesor de religie îmbină harul primit de la 

Dumnezeu cu metoda, cu tactul şi virtutea. Blândeţea, răbdarea, 

dragostea trebuie cultivate de către profesorul de religie. A preda Religie 

în zilele noastre înseamnă, în primul rând, o misiune deloc uşoară, cu 

reverberaţii sacerdotale, şi în acelaşi timp un act de reală erudiţie, care să 

excludă din start o viziune obscurantistă, presupunând şi o pregătire de 

factură interdisciplinară. De aceea, comunicarea profesor-elev la Religie 

se conturează pe alte coordonate, care implică în mod necesar şi latura 

sufletească, aspect ce se regăseşte într-o mică măsură la alte discipline. 
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Comunicarea profesor-părinte este sau ar trebui să fie, în cazul 

orei de religie, grefată pe moralitatea familiei, în primul rând. Dacă 

educaţia primită acasă este direcţionată în spiritul valorilor creştine, 

profesorul de religie va avea un real suport în prestaţia sa didactică. Şi în 

această situaţie ne întâlnim cu două tipuri de familie creştină: cea a 

creştinilor practicanţi, care trăiesc credinţa lor aplicând învăţătura 

Mântuitorului în viaţa de toate zilele, şi familiile „creştinilor de sărbători”, 

cei care trăiesc un sentiment de pioşenie doar la marile sărbători creştine 

şi frecventează Biserica dintr-un vag sentiment de apartenenţă la o 

credinţă moştenită prin tradiţie. Ambele variante se regăsesc în peisajul 

României post-revoluţionare. Misiunea grea revine profesorului de religie 

debutant care va fi nevoit să răspundă ambelor provocări, deoarece copiii 

provin din cele două tipuri de familii prezentate mai sus. De multe ori e 

întâlnită şi situaţia în care copiii îi îndrumă pe părinţi spre Hristos, tocmai 

pentru că la ora de religie profesorul le-a călăuzit prin harul şi prestaţia sa 

didactică paşii pe drumul adevăratei credinţe.  

 

O atitudine condescendentă se cere cu necesitate în cadrul 

comunicării profesor-părinte, o foarte bună pregătire metodică, o vastă 

cultură generală şi ajutorul lui Dumnezeu înainte de toate. 

Un rol foarte important în formarea profesională a profesorului de religie 

debutant îl are modul acestuia de a se raporta la comunitatea socială 

din care face parte.  

 

În cazul lui este foarte importantă stabilirea unei relaţii solide cu 

parohia căreia îi este arondată şcoala. Prelungirea lecţiei de religie spre 

pridvorul bisericii certifică, dacă mai era nevoie, faptul că religia noastră 

are caracter aplicativ. Prezenţa preotului constituie liantul între informaţia 

primită în şcoală, prin intermediul profesorului de religie, şi realitatea 
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punerii în practică, latura formativă, a credinţei trăite în Hristos. Buna 

înţelegere între profesor şi preot va întări convingerile tânărului în 

formare că fundamentul credinţei creştine este iubirea, că în Casa 

Domnului găseşte reperele necesare pentru a trăi în mod real informaţiile 

primite de la profesorul de religie.  

 

O latură valorificată din plin în creionarea portretului complet al 

profesorului de religie debutant face referire la raporturile sale cu 

autorităţile locale. Buna relaţionare cu acestea vine în sprijinul dezvoltării 

laturii sale filantropice, atât de necesare într-o societate deloc echitabilă, 

în care goana după bani duce spre uitarea aproapelui pe mulţi dintre 

contemporanii noştri. Pe lângă preocuparea permanentă pentru 

perfecţionarea metodico-didactică, profesorul de religie exersează 

permanent virtuţile voluntariatului. Din acest aspect decurge conlucrarea 

profesorului de religie cu autorităţile care vin în sprijinul cetăţeniei active, 

a serviciului în folosul comunităţii, a filantropiei creştine, în care crede şi 

pe care o practică în duhul credinţei lucrătoare prin iubire. 

 

În acelaşi spirit al iubirii de aproapele, profesorul de religie trebuie 

să întreţină o comunicare activă, viabilă, cu ONG-urile, adevărate 

barometre care susţin şi intervin în zonele sensibile social, cu deficit major 

de implicare din partea statului. Ne referim aici la persoane defavorizate 

socio-economic sau asistate social. În aceste zone de intervenţie se 

regăseşte şi rolul de real filantrop al profesorului de religie. În acest sens, 

nu sunt necunoscute proiectele filantropice iniţiate şi desfăşurate cel puţin 

de două ori pe an, înaintea marilor sărbători creştine (Naşterea şi Învierea 

Domnului) de profesorii de religie. 
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Aşadar, se poate observa cât de complex este rolul profesorului de 

religie debutant în comunitatea socială. De aceea, dezvoltarea abilităţilor 

sale de comunicare trebuie să reprezinte o prioritate pentru misiunea sa 

cu triplă conotaţie: pedagogică, morală şi socială. 

 

 

Teme de reflecţie  

1. Cum apreciaţi comunicarea pe care o aveţi în spaţiul şcolar? Dar 

comunitar? 

2. Care ar fi cauzele unui posibil eşec al comunicării profesorului de 

religie debutant în cadrul comunităţii şcolare?  
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Proiectarea activităţilor extracurriculare 
 

 

1. CUPRINS 

 Specificul activităţilor extracurriculare 

 Proiect de activitate extracurriculară (exemplu) 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi dezvolta creativitate didactică personală cu metode din arealul 

nonformal 

  Veţi elabora demersuri pedagogice extracurriculare eficiente, pornind 

de la exemplul dat  

 

3. CUVINTE-CHEIE 

 

 

  

 Caracter didactic extracurricular, Experienţă pedagogică nonformală 
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 Introducere 

 

Aceste activităţi complementare orei de religie sunt organizate de 

profesor la solicitările elevilor şi au un caracter educativ recreativ. Ele 

valorifică preferinţele, interesele, capacităţile, abilităţile şi preocupările 

tinerilor şi le dezvoltă următoarele competenţe: întărirea responsabilităţii, 

manifestarea propriei iniţiative de implicare în viaţa comunităţii, 

valorificarea şi consolidarea abilităţilor cultural-artistice-spirituale, 

formarea spiritului de cooperare etc.  

 

  Noţiuni teoretice  

 

Specificul activităţilor extracurriculare 
 

Ai toată viaţa un şcolar pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din 

ochi: tu însuţi.  

(Nicolae Iorga) 

 

Dintre activităţile extracurriculare reprezentative se pot enumera:  

 

Cercul de religie constituie o formă de 

organizare a activităţii elevilor în vederea 

aprofundării/consolidării cunoştinţelor sau a 

valorificării aptitudinilor, înclinaţiilor şi talentelor 

literare, artistice şi spirituale. 

 

 Specificul său depinde de genul activităţilor desfăşurate. Dacă mai 

mulţi elevi solicită aprofundarea cunoştinţelor transmise în cadrul orei de 
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religie, se va organiza un cerc de aprofundare. În cazul în care elevii 

doresc dezbaterea unor teme necuprinse în programă, pentru care timpul 

se dovedeşte insuficient, se impune un cerc de dezbatere şi informare. De 

asemenea, talentele cultural-artistice ale elevilor se pot valorifica în cadrul 

unui cerc de acest gen.  

 

Exemple de cercuri în care se pot desfăşura activităţi multiple:  

 pregătirea sărbătorilor creştine (Naşterea şi Învierea Domnului) – 

colinde, scenete, expoziţii, creaţii literare;  

 activităţi de valorificare a aptitudinilor elevilor: literatură, muzică, 

pictură, sculptură religioasă;  

 jurnalism religios – pagina spirituală în cadrul revistei şcolii; pagină web 

dedicată cercului de religie; 

 familiarizarea cu vieţile sfinţilor din cărţile cu specific teologic: Sinaxar, 

Proloage etc.; 

 dezbateri pe marginea problemelor lumii contemporane şi prezentarea 

poziţiei Bisericii Ortodoxe faţă de acestea. 

 

Consultaţiile şi meditaţiile se leagă strict de programa şcolară şi 

îi vizează pe elevii care: au lacune în cunoştinţe; doresc informaţii 

suplimentare; au întrebări/nelămuriri asupra unor subiecte/teme 

prezentate în cadrul orei; vor să facă performanţă prin participarea la 

olimpiade. Profesorul alege cele mai potrivite metode şi mijloace în 

vederea recuperării decalajelor sau pentru atingerea performanţelor 

dorite. 

Forma de desfăşurare a activităţii poate fi individuală, după nevoia 

fiecăruia, pe grupe sau frontală, în cazul când există mai mulţi elevi cu 

aceleaşi lipsuri sau care trebuie să obţină rezultate deosebite. 
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Excursiile, pelerinajele, vizitele 

Organizate la nivel de clasă sau şcoală, cu participare benevolă, ele 

urmăresc lărgirea orizontului de cunoştinte, familiarizarea elevilor cu 

noţiuni noi, diferite, ca şi asimilarea unor informaţii concrete despre 

locurile vizitate, asigurarea unor condiţii de recreere şi destindere. 

 

Manifestările cultural-artistice şi religioase – în cadrul acestor 

activităţi pot fi enumerate: serbările, simpozioanele, aniversările, balurile 

şcolare, spectacolele, concursurile cultural-artistice şi religioase etc.  

 

Alte tipuri de activităţi extracurriculare: ateliere teoretice şi practice 

– pictură, muzică, fotografie, teatru; jocuri interculturale, de cooperare; 

discuţii în grupuri mai mari sau mai mici pe teme de interes comun.  

 

Vom dezvolta mai jos activitatea extracurriculară 

Pelerinajul/Excursiile/Vizitele. 

 

Pelerinajele, vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri sunt 

menite să completeze şi să consolideze cunoştinţele dobândite la ora de 

religie sau la încheierea unei unităţi de învăţare. Activitatea poate avea 

loc înainte de lecţie (pentru stârnirea curiozităţii elevilor şi iniţierea lor), 

concomitent cu predarea acesteia (spre exemplificarea/susţinerea 

cunoştinţelor transmise), la sfârşitul predării (în vederea consolidării şi 

aplicării noilor informaţii acumulate) sau în scop de documentare 

(realizarea unui referat, portofoliu). 

 

Asemenea excursii necesită o foarte bună organizare, o proiectare 

coerentă şi eficientă, cuprinzând trei momente: pregătirea, desfăşurarea 

şi evaluarea rezultatelor. 
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a. Pregătirea  

Excursiile sunt precedate de o perioadă în care profesorul se 

documentează, îşi stabileşte scopul şi obiectivele ce se cer atinse. În 

funcţie de acestea, alege tema, tipul excursiei, locul şi durata activităţilor 

ce se vor desfăşura. De asemenea, hotărăşte, de comun acord cu elevii, 

normele grupului, trasând sarcini foarte clare, individuale şi de grup. 

Recapitulează şi actualizează cunoştinţele necesare pe perioada 

desfăşurării excursiei.  

 

b. Desfăşurarea este etapa propriu-zisă, care presupune 

parcurgerea obiectivelor religioase stabilite anterior. 

 

c. Evaluarea se poate face fie la locul vizitat, fie la întoarcerea din 

excursie. Profesorul apreciază întreaga activitate a grupului, solicitând 

opinia elevilor: ce le-a atras atenţia, ce le-a plăcut şi de ce, dacă mai 

doresc să facă excursii asemănătoare. De asemenea, îi poate aprecia, 

verbal sau prin notare, pe elevii care s-au remarcat prin cunoştinţe, 

comportamente şi atitudini morale deosebite. Activitatea se poate finaliza 

cu mai multe realizări literar-artistice din partea elevilor – eseu, expoziţie, 

jurnal de excursie, portofoliu –, valorificându-se cunoştinţele dobândite. 

 

Valoarea formativ-educativă a acestor activităţi este dată de 

contactul direct cu spiritualitatea ortodoxă, cu viaţa monahală şi cu 

valorile culturale: monumente, obiecte de cult, cărţi vechi etc. Elevii au 

ocazia de a stabili conexiuni între cunoştinţele religioase şi cele de istorie, 

geografie, literatură, educaţie muzicală, educaţie plastică etc., realizându-

se, astfel, o interdisciplinaritate practică.  
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Noţiuni teoretice  

  

Proiect de activitate extracurriculară (exemplu)  

 

CERCUL DE RELIGIE 

 

Profesor: Friciu Daniela 

Instituţia şcolară: „Alexandru Ceuşianu”, Reghin, jud. Mureş 

 

Motto: „Când cineva învaţă pe alţii, învaţă şi el mai mult, iar când 

vorbeşte ascultă şi el de cele mai multe ori împreună cu ascultătorii săi, 

pentru că Unul este Învăţătorul (Matei 23, 8) şi al celui ce vorbeşte şi al 

celui ce ascultă. El este cel care adapă şi mintea şi cuvântul.” 

(Sfântul Clement Alexandrinul) 

 

Argument: Cercul de religie este o variantă extracurriculară, care, 

datorită specificului atractiv, se poate integra foarte bine în oferta CDŞ-

ului instituţiei de învăţământ.  

 

Astfel, cercul de Religie încearcă să ofere elevilor activităţi multiple 
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prin care vor reuşi să înveţe că suntem datori să răspundem tuturor cu 

iubirea lui Hristos care S-a dat pe Sine ca pildă pentru noi. Datorită 

caracterului programat, planificat şi organizat metodic al tuturor 

activităţilor educative, educaţia religioasă realizată în şcoală are o 

deosebită importanţă deoarece conduce la un nivel înalt de dezvoltare a 

personalităţii religios-morale a elevilor. Complementar cu activităţile în 

şcoală, cele extraşcolare pun accent într-o mai mare măsură pe latura 

formativă a educaţiei religioase, urmărind mai ales dezvoltarea vieţii 

afectiv-religioase a elevilor. 

 

CDŞ-ul va contribui, alături de disciplina Religie studiată la clasă, la 

formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi 

necesare pentru a le asigura accesul la învăţarea pe toată durata vieţii şi 

integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere. 

 

Scopul activităţilor este acela de a forma personalităţi în 

concordanţă cu valorile creştine, prin integrarea cunoştinţelor religioase în 

structurarea de atitudini moral-creştine şi prin aplicarea învăţăturii de 

credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii. De asemenea, activităţile din 

cadrul cercului de Religie contribuie la formarea competenţelor cheie 

stabilite la nivelul Comisiei Europene, cu precădere la formarea celor care 

vizează domeniile: a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale, 

interculturale, sociale şi civice şi „sensibilitate la cultură”. 

 

Totodată dorim să le oferim posibilitatea de a-şi forma propriul 

sistem de valori prin raportarea la valorile specifice moralei creştine, de a 

integra cunoştinţele religioase în structurarea de atitudini morale şi de a 

aplica învăţătura de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii.  
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Atât creativitatea elevilor dezvoltată prin cercul de Religie, pe care îl 

numim extensie a orei de religie, cât şi momentele de învăţare prin 

experimentare, oferite de vizitele şi excursiile de la biserici şi mănăstiri, 

însumate cu serbările şcolare şi concursurile religioase converg spre 

dobândirea desăvârşirii creştine şi a mântuirii sufletului elevilor. 

 

În cadrul activităţilor de dezvoltare a abilităţilor practice, această 

variant de educaţie extracurriculară formează o multitudine de priceperi şi 

deprinderi practice, odată cu dezvoltarea creativităţii, a plăcerii de a lucra 

independent, a simţului estetic; valorifică imaginaţia, fantezia creatoare a 

elevilor şi le pune în slujba îmbunătăţirii ambientului locuinţei, al clasei, al 

şcolii. De asemenea, este propus elevilor şi un mijloc agreabil şi util de 

petrecere a timpului liber, iar produsele realizate pot deveni, prin 

comercializare, o sursă de venituri care să contribuie la rezolvarea 

problemelor financiare cu scop caritabil. 

 

Activităţi de învăţare: 

Ţinând cont de faptul că participarea la cercul de religie nu este 

obligatorie, tematica cercului se stabileşte la începutul anului şcolar, pe 

baza opţiunilor, intereselor şi aptitudinilor elevilor. Cercul de religie 

trebuie să desfăşoare activităţi îmbinate întotdeauna cu evenimentele 

anului bisericesc şi cu cerinţele semenilor noştri. 

Exemple de activităţi: 

- învăţarea imnelor de laudă închinate Persoanelor Sfintei Treimi, 

Maicii Domnului şi sfinţilor, pricesne iubite şi cunoscute de orice 

creştin; 

- pictarea icoanelor pe sticlă; 

- Confecţionarea de obiecte specific sărbătorilor creştine 

româneşti; 
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- Organizarea de activităţi caritabile; 

- Organizarea unui grup vocal cu specific religios. 

 

Ca rod al strădaniei copiilor, aceste rezultate ale activităţilor lor vor 

avea ocazia să fie evaluate şi valorificate în funcţie de tematică, în mod 

diferit: 

- înregistrarea audio şi transpunerea lor pe suporturi media (audio 

şi video); 

- întocmirea unor portofolii cu diferite teme liturgice, patristice, 

etc.; 

- organizarea de expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală sau în 

instituţii publice: Case de Cultură, Primărie, Centre de Îngrijire şi 

Asistenţă, aşezăminte de cult cu care şcoala încheie parteneriate; 

- realizarea serbărilor şcolare şi spectacolelor religioase în 

apropierea sărbătorilor (atunci când tematica vizează învăţarea 

unor poezii şi cântece religioase sau interpretarea unor scenete 

religioase care vor fi alese şi din domeniul tradiţiilor poporului 

român, de ex. Viflaimul sau Irozii); 

- întocmirea de referate, articole, albume (dacă tematica vizează 

aprofundarea unor cunoştinţe sau vizitarea unor biserici şi 

mănăstiri); 

- organizarea unor expoziţii (când tematica urmăreşte dezvoltarea 

artelor decorative: pictură, sculptură, miniaturi); 

- prin întocmirea de rebusuri cu definiţii religioase, poezii şi 

compuneri proprii (dacă tematica vizează subiecte de creaţie, în 

cadrul revistelor şcolare, spre exemplu). 

 

La cercul de religie se dezvoltă spiritul comunitar prin antrenarea 

tuturor participanţilor în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor propuse. 
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Iubirea faţă de Dumnezeu, când este reală, se mişcă în interiorul 

iubirii active faţă de oameni şi invers. Aşadar, cine slujeşte oamenilor, 

slujeşte şi lui Dumnezeu, şi slujirea comunitar-socială, pe care o 

desfăşoară copii prin astfel de activităţi, este o mărturie a comuniunii cu 

Dumnezeu. 

 

Valori şi atitudini: 

- Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală 

şi a comunităţii; 

- Dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte; 

- Asumarea propriei identităţi religioase; 

- Responsabilitate în exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor care 

decurg din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, 

naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.); 

- Respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi 

convingeri; 

- Manifestare a respectului pentru ceilalţi; 

- Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în 

vederea permanentei deveniri spirituale; 

- Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale; 

 

Sugestii metodologice: 

- Aplicarea metodelor centrate pe elev, pe transformarea sa în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

- Însuşirea unor metode de informare şi de documentare 

independente, care deschid calea spre autoinstruire şi învăţare 

continuă; 

- Punerea în situaţii în care elevul să colaboreze, să coopereze cu 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 12/27 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

colegii săi în realizarea unei cerinţe comune; 

- Alternarea prezentării teoretice cu cea practică; 

- Atragerea elevilor în activităţi de voluntariat. 

 

Temă de reflecţie: 

Care sunt activităţile extracurriculare pe care le 

puteţi desfăşura la liceu şi cum ar îmbunătăţi acestea ora 

de religie? 

 

Bibliografie: 

 

Prof. univ. dr. E., Păun, Sociologia educaţiei, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2004, 

Preot prof. univ. dr. Sebastian, Şebu, Prof. Monica Opriş, prof. Dorin 

Opriş, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 

2000 

Cucoş, Constantin, (1996), Educaţia religioasă – conţinut şi forme de 

realizare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

Danciu, Ana, (1999), Metodica predării religiei în şcolile primare, gimnazii 

şi licee, Editura Anastasia. 
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Proiectarea activităţilor extraşcolare 
 

 

1. CUPRINS 

 Specificul şi structura proiectului extraşcolar 

 Proiect de activitate extraşcoalră (exemplu) 

 

2. FOCUS 

 La sfârşitul acestei secvenţe de învăţare: 

 Veţi sprijini elevii în vederea desfăşurării activităţilor de învăţare 

bogat diversificate, specifice proiectelor extraşcolare 

  Veţi construi demersuri pedagogice extraşcolare eficiente, 

pornind de la exemplul dat  

 

3. CUVINTE-CHEIE 

 

 
Introducere 

 

Proiectele extraşcolare se referă la un grup de activităţi 

complementare curriculumului formal, realizate într-o secvenţă logică 

pentru a atinge un set de obiective prestabilite, cu scopul dezvoltării 

personale a tinerilor şi a rezolvării unor probleme ale comunităţii. 

 

 

Caracter didactic extraşcolar, Experienţă pedagogică nonformală 
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  Noţiuni teoretice  

 

Specificul şi structura proiectului extraşcolar 

 

Revăd tot Jurnalul. Ce închide el, în fond? Numai 

două lucruri, două mituri proprii: mitul Şcolii şi mitul 

Fratelui. Şi poate că nu sunt nici măcar două, ci e unul 

singur. Căci sunt eu însumi Fratele, care caută, prin 

Şcoală, împăcarea cu lumea: cu fiii ce vin, cu fiii ce 

pleacă în lume.  

(Constantin Noica) 

 

Etapele proiectului extraşcolar 

 

Concepţie: identificarea problemei, scopului, obiectivelor, grupului ţintă, 

beneficiarilor şi resurselor necesare. 

 

Planificare: stabilirea activităţilor, perioadei de desfăşurare, 

responsabilităţilor, resurselor, posibilelor riscuri şi planuri alternative. 

 

Realizare/Implementare: realizarea activităţilor propuse, 

monitorizarea şi evaluarea ritmică a rezultatelor, rezolvarea potenţialelor 

probleme şi sugestii de îmbunătăţire. 

 

Încheiere: analiza rezultatelor, evaluarea finală, sărbătorirea. 

 

  



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Pag. 15/27 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca 

 
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 
Fax: (00) 40 - 364 – 815679 

www.predareareligiei.ro 

 

Structura unui model de proiect extraşcolar: 

 

1. Titlul: formulat clar, concis, atrăgător, descriptiv; 

2. Justificarea: identificarea şi documentarea problemei; 

3. Scopul: formulat printr-un enunţ concis; reprezintă o stare dorită 

care trebuie maximizată, pozitivarea problemei sau un efect nedorit care 

se cere minimizat; 

4. Obiectivele: cuprind rezultatul scontat ce se doreşte obţinut în 

efortul de atingere a scopului şi, implicit, de rezolvare a problemei; 

5. Activităţile: reprezintă mijloacele de atingere a unor obiective; 

6. Resursele: umane, materiale, financiare, informaţionale şi de timp 

estimate a fi utilizate; 

7. Grupul ţintă: grupul de persoane asupra căruia proiectul va avea 

impact; 

8. Beneficiarii: populaţia în folosul căreia se produce schimbarea 

urmărită; 

9. Bugetul: totalitatea surselor financiare necesare realizării acţiunii, 

clasificate pe fiecare partener în parte, precum şi a cheltuielilor aferente 

acţiunii, detaliate pe categorii de cheltuieli; 

10. Riscuri şi planuri alternative: dificultăţile preconizate în realizarea 

obiectivelor/atingerii scopului şi identificarea planurilor alternative; 

11. Monitorizarea: procesul de colectare sistematică şi de analiză a 

informaţiilor cu privire la desfăşurarea activităţilor şi utilizarea resurselor 

prin diverse metode (observaţii sistematice, interviuri, discuţii de grup, 

chestionare, jurnale etc.); 

12. Impactul: modul în care va fi influenţată situaţia actuală a grupului 

ţintă, a beneficiarilor, a comunităţii şi a societăţii; 

13. Partenerii: instituţiile implicate în implementarea proiectului; 
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14. Durabilitatea: imagine de ansamblu asupra perspectivelor de 

dezvoltare şi asupra condiţiilor de autosusţinere financiară după 

terminarea finanţării; 

15. Mediatizarea: ansamblul acţiunilor de promovare şi mediatizare a 

proiectului; 

16. Evaluarea: emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat pe 

calea atingerii obiectivelor propuse. 

 

Dezvoltarea structurii unui proiect extraşcolar  

 

PROBLEMA 

 

Problema socială este reprezentată de o situaţie indezirabilă, 

considerată de un segment important al societăţii drept suficient de 

serioasă pentru a necesita o acţiune colectivă în vederea obţinerii unei 

ameliorări semnificative şi a unei dezirabilităţi crescute. 

 

Problema specifică este formulată ca un enunţ ce descrie o situaţie 

actuală, o anumită nevoie a comunităţii, care afectează anumiţi 

oameni sau situaţii, într-un loc anume, pe o anumită perioadă de 

timp. 

 

Exemplu: Din anul 2000 până în prezent, în localitatea Cornut s-au 

înregistrat 20 de cazuri de abandon şcolar la copiii sub 12 ani, 

reprezentând un procent de 30% din totalul populaţiei şcolare.  

 

Analiza problemelor,  

folosind metoda Arborele problemei. Paşi: 
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1. Identificarea cauzelor reale şi directe ale problemei majore; 

2. Identificarea efectelor reale şi directe ale problemei; 

3. Construirea arborelui problemei scoţând în evidenţă relaţiile cauză-

efect. 

 

ARBORELE PROBLEMEI 

 

 

 

GRUPUL ŢINTĂ ŞI BENEFICIARII 

Înainte de a scrie un proiect este foarte important să decidem cine sunt 

„actorii” proiectului; de ei depinde foarte mult reuşita acestuia.  
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De regulă, grupul ţintă este determinat de problema identificată. De 

exemplu, poate fi constituit din toţi cei care prezintă riscul de a abandona 

cursurile de zi ale şcolii obligatorii la nivelul unui oraş.  

 

Beneficiarii direcţi pot fi 20 de copii, sub vârsta de 12 ani care au avut 

o frecvenţă foarte mică (sub 50 de ore/semestru) în anul 2013-2014 în 

localitatea Iaşi. Ei vor fi cei care vor beneficia direct în urma proiectului.  

 

Beneficiarii indirecţi vor fi familiile celor 20 de copii, precum şi cadrele 

didactice care vor avea în următorul an şcolar mai mulţi copii la clasă.  

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul îl constituie convertirea în forma pozitivă a problemei pe care vrem 

să o rezolvăm. El descrie situaţia dorită ca urmare a implementării 

proiectului. Astfel, proiectul se va orienta spre ameliorarea sau 

schimbarea acestor puncte slabe. 

 

 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivele reprezintă paşii ce trebuie făcuţi pentru a atinge scopul 

proiectului. În enunţarea obiectivelor se va evita confundarea lor cu 

activităţile. Acestea descriu modul în care se îndeplinesc obiectivele. 

Obiectivele constituie un punct final, în timp ce activităţile sunt drumul pe 

care se ajunge acolo.  

 

 

 

Exemplu: Scăderea riscului de abandon şcolar al copiilor sub 15 ani din comunitatea Iași. 
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Exemplu: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la 20 de copii din 

comunitatea Iaşi, în intervalul de 4 luni de la începerea proiectului. 

 

 

Obiectivele sunt formulate SMART (isteţ), adică: 

 Specific – este obiectivul clar? (cine?, ce?, când?, unde?, cum?, 

 grup-ţintă?) 

 Măsurabil – sunt măsurabile rezultatele? 

 Abordabil – este un obiectiv care poate fi atins?  

 Realist – are instituţia resursele necesare pentru atingerea lui în 

 timpul dat? 

 T - încadrare în timp – există un termen limită? 

 

ANALIZA OBIECTIVELOR. 

DEZVOLTAREA ARBORELUI PROIECTULUI 

În analiza obiectivelor, arborele problemei este transformat într-un arbore 

al obiectivelor (viitoarele soluţii ale problemelor) şi analizat. 

Problema centrală se reformulează în termeni pozitivi şi va fi transformată 

în scop al proiectului, iar principalele cauze care derivă din ea vor fi 

preschimbate în obiective imediate. 
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ARBORELE OBIECTIVELOR 

 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

Activităţile reprezintă demersurile realizate pentru îndeplinirea 

obiectivelor; ele se formulează ca acţiuni, nu ca stări finale.  

 

Exemple: A1. Selecţia celor 20 de copii cu risc de abandon şcolar; A2. 

Achiziţionarea de material didactic pentru 20 de copii; A3. Organizarea 

orelor de meditaţie, câte o oră în fiecare zi, pentru cei 20 de copii.  
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Planul de activităţi poate fi dezvoltat sub formă tabelară: 

Activitatea Unde  Când  Resurse Cine  Responsabil Pericole  

Activitatea 1 

Strângere de 

oferte 

X 

Localitate 
7 zile 15 mil. 

Firma 

XData 

Refentul 

cultural 

Lipsa 

articolelor 

cerute 

Activitatea 2 … … … … … … 

Activitatea 3       

 

Metode folosite în planificarea activităţilor: Diagrama Gantt (exemplu) 

Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 

A1.......... X     

A2.........  X    

A3.........   X   

 

BUGETUL PROIECTULUI 

Este foarte important să ştim din ce surse acoperim cheltuielile generate 

de posibila implementare a proiectului. Astfel, elaborarea bugetului 

presupune anticiparea costurilor legate de implementarea proiectului. 

 

Exemplu de planificare a unui buget pe activităţi 

Cheltuieli Buget Activitate 1 Activitate 2 

Materiale utilizate în 

proiect: 
consumabile 
xerox 

   

Cheltuieli de deplasare: 
transport auto 
transport CFR 

   

Total    
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

EVALUAREA este procesul de examinare sistematică a proiectului, 

realizată la momente prestabilite, pentru a determina gradul de atingere a 

obiectivelor propuse şi de obţinere a impactului şi rezultatelor planificate.  

 

MONITORIZAREA este procesul de supraveghere continuă a implementării 

proiectului cu scopul de a se asigura că activităţile se derulează folosind 

resursele alocate, conform planului şi cu rezultatele dorite; este procesul 

de colectare sistematică şi analizare a informaţiilor cu privire la activităţile 

din proiect. 

 

Noţiuni teoretice  

 

Proiect de activitate extraşcolară (exemplu)  
 

Coordonator: prof. Budeanu Maria 

 

1. Titlul proiectului: Crăciun pentru toţi! 

 

2. Justificarea: La Colegiul 

Economic Administrativ Iaşi vin 

elevi care doresc să înveţe o 

meserie; pe baza atestatului 

pe care îl obţin la final de liceu 

pot fi încadraţi în câmpul 

muncii. Specializarea lor este 

finanţe-contabilitate şi se pot 

angaja pentru a ţine o evidenţă contabilă primară sau în comerţ. 

Problema este că unii dintre aceşti elevi, deşi foarte talentaţi în domeniul 
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artistico-plastic, ajung să abandoneze şcoala, deoarece nu au sprijinul 

familiilor, provin din medii defavorizate socio-economic, familii mono-

parentale sau cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.  

 

3. Scopul: Sprijinirea elevilor Colegiului Economic Administrativ Iaşi, cu 

abilităţi artistico-plastice, dar cu risc de abandon şcolar, proveniţi din 

familii defavorizate socio-economic, mono-parentale sau cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate. 

 

4. Obiectivele: 

Obiectivul 1 – Identificarea, la nivelul Colegiului Economic Administrativ, 

pe parcursul unei săptămâni, a 15 elevi (10 cu risc de abandon şcolar şi 5 

elevi voluntari), cu abilităţi în realizarea de produse hand-made (tablouri 

cu tematica de Crăciun/iarnă, felicitări, ornamente de iarnă);  

Obiectivul 2 – Pregătirea de către cei 15 elevi, coordonaţi de 2 profesori, 

în unitatea şcolară, pe parcursul a 7 săptămâni, a unei expoziţii cu 

vânzare de produse (minim 25 tablouri cu tematică de Crăciun/iarnă, 50 

felicitări, 120 ornamente de iarnă); 

Obiectivul 3 – Realizarea, la nivelul unităţii şcolare, în a opta săptămână 

de proiect, a Expoziţiei cu vânzare Crăciun pentru toţi!; 

Obiectivul 4 – Oferirea de suport material şi motivaţional celor 10 elevi 

defavorizaţi – cu banii obţinuţi din expoziţie – rechizite/bani de 

transport/cărţi/alimente. 

 

5. Activităţile:  

 

Obiectivul 1: 

A1 – Selectarea a 5 elevi şi 2 profesori din şcoală care să se implice în 

mod voluntar în implementarea proiectului; 
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A2 - Identificarea elevilor talentaţi, proveniţi din familii defavorizate şi cu 

risc de abandon şcolar, care vor să lucreze produse hand-made pentru 

Crăciun/iarnă; 

A3 – Selectarea celor 10 elevi beneficiari direcţi ai proiectului. 

 

Obiectivul 2: 

A1 – Stabilirea programului de lucru de comun acord, în ateliere de lucru, 

la care să participe cei 15 elevi şi 2 profesori; 

A2 – Procurarea materialelor necesare pentru atelierele de lucru hand-

made şi pentru realizarea expoziţiei cu vânzare; 

A3 – Realizarea produselor în cadrul atelierelor de lucru. 

 

Obiectivul 3:  

A1 – Pregătirea expoziţiei cu vânzare de produse hand-made; 

A2 – Realizarea expoziţiei cu vânzare; 

A3 – Realizarea unei festivităţi de premiere a celor implicaţi în realizarea 

expoziţiei. Evaluarea rezultatelor expoziţiei. 

 

Obiectivul 4: 

A1 – Identificarea nevoilor materiale şi spirituale, imediate şi urgente, 

pentru fiecare elev din cei 10 selectaţi; 

A2 – Procurarea bunurilor materiale pentru sprijinirea celor 10 elevi 

beneficiari; 

A3 – Distribuirea bunurilor materiale celor 10 elevi beneficiari. 

 

6. Resursele: umane (15 elevi; 2 profesori), materiale (sală de lucru 

pentru ateliere, papetărie, consumabile, acrilice, pensoane, pânză 

tablouri), financiare (bani pentru procurarea materialelor de lucru şi 
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pentru prânzul elevilor implicaţi în proiect), informaţionale (afişe, pliante, 

fluturaşi, promovarea proiectului); timp (8 săptămâni). 

 

7. Grupul ţintă: tinerii cu vârste între 15-19 ani de la Colegiul Economic 

Administrativ Iaşi 

 

8. Beneficiarii:  

Beneficiari direcţi: 10 elevi cu vârstele între 15-19 ani, de la Colegiul 

Economic Administrativ Iaşi, talentaţi, cu abilităţi artistico-plastice, dar cu 

risc de abandon şcolar, proveniţi din familii defavorizate socio-economic, 

mono-parentale sau cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

Beneficiari indirecţi: familiile/rudele celor 10 elevi; elevii şi profesorii 

şcolii; comunitatea. 

 

9. Bugetul: 

Categorie de costuri Suma necesară 

1. Materiale ateliere, expoziţie - 

consumabile, papetărie (hârtie color, glace, 

A4, tablouri, culori, acrilice, pânză, diplome 

etc.) 

400 lei 

2. alimente - beneficiari 1500 lei 

3. rechizite/cărţi -beneficiari 500 lei 

4. masă prânz beneficiari 700 lei 

  

  

TOTAL 3100 

 

Sursele pentru a face rost de bani 

Sursa de provenienţă* Suma acoperită 

1. Donaţii, sponsorizări – parteneri 

(Asociaţia părinţilor; Fundaţia Noi 

Orizonturi) 

1600 lei 

2. Fundraising  1500 
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10. Riscuri şi planuri alternative:  

- să întârziem cu prezentarea  monitorizarea săptămânală a îndeplinirii 

activităţilor;  

- să avem mai mulţi elevi cu risc de abandon şcolar  selectarea după 

criteriul urgent şi important de ajutat; 

- să nu strângem fonduri suficiente  implicarea voluntarilor şcolii în 

atragerea de resurse prin promovarea externă a proiectului în diverse 

ocazii/activităţi/baluri etc. 

 

11. Monitorizarea: colectarea sistematică şi analiza informaţiilor cu 

privire la desfăşurarea activităţilor şi utilizarea resurselor prin: observaţii 

sistematice, implicarea în atelierele de lucru, strângerea produselor 

realizate şi analizarea lor, discuţii de grup etc. 

 

12. Impactul: Prin astfel de proiecte, tinerii cu mai puţine şanse de a 

continua studiile vor fi valorizaţi, talentul lor artistico-plastic va fi 

valorificat în scopul sprijinirii lor. Ei sunt astfel educaţi că lipsurile pot fi 

suplinite de talentele pe care le au şi că toţi au de câştigat dacă îşi vor 

continua studiile: elevii, familiile, şcoala, comunitatea, societatea. 

 

13. Partenerii: Colegiul Economic Administrativ Iaşi – elevii şi 

profesorii; Asociaţia părinţilor Colegiului Economic Administrativ Iaşi; 

Fundaţia Noi Orizonturi. 

 

14. Durabilitatea: Cei 10 elevi vor fi susţinuţi până la terminarea 

liceului prin replicarea semestrială a unor astfel de proiecte de către 

şcoală şi prin implicarea unor ONG-uri deschise colaborării cu ea. 
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15. Mediatizarea: Ne propunem să promovăm proiectul şi rezultatele 

lui: 

- Local: revista, radio-ul, site-ul şcolii şi blog-ul şcolii; 

- Regional/Naţional: ziare, radio/tv 

 

16. Evaluarea: Progresul înregistrat – sprijinirea financiară şi morală a 

celor 10 elevi; continuarea studiilor şi diminuarea riscului de abandon 

şcolar la aceştia. 

Temă de reflecţie: 

Cum ar putea contribui la dezvoltarea dumneavoastră 

profesională organizarea şi implementarea de proiecte 

extraşcolare? 

 

Bibliografie: 

 

 Agabrian, M. & Milea, V. (2005), Parteneriate şcoala - familie -

comunitate, Institutul European, Iaşi. 

 Agabrian, Mircea, (2007), Şcoala, familia, comunitatea, Editura 

Institutului European, Iaşi. 

 Budeanu, Maria, (2011), Educaţia religioasă – O abordare sistemică 

în contextul pedagogic actual, Editura Pim, Iaşi. 

 Gherguţ, Alois, Ceobanu, Ciprian, (2009), Elaborarea şi 

managementul proiectelor in serviciile educaţionale. Ghid practic, 

Editura Polirom, Iaşi. 

 Oprea, Dumitru, (2001), Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri 

practice, Editura Sedcom Libris, Iaşi. 

 

 

 

 

 


	GPD on line U_01.pdf (p.1-19)
	GPD on line U_02.pdf (p.20-49)
	GPD on line U_03.pdf (p.50-115)
	GPD on line U_04.pdf (p.116-145)
	GPD on line U_04_S1.1.pdf (p.146-161)
	GPD on line U_04_S1.2.pdf (p.162-168)
	GPD on line U_04_S1.3.pdf (p.169-180)
	GPD on line U_04_S1.4.pdf (p.181-194)
	GPD on line U_04_S1.5.pdf (p.195-201)
	GPD on line U_05.pdf (p.202-222)
	GPD on line U_06.pdf (p.223-253)
	GPD on line U_07.pdf (p.254-271)
	GPD on line U_08.pdf (p.272-298)

